
1.1. Latar Belakang 

Dalam mewujudkan tujuan negara, seperti yang diamanatkan &lam 

Undang-Undang Dasar 1945, secara berkesinambungan hams dilakukan berbagai 

kegiatan pembangunan. Salah satu kegiatan yang mendapat perhatian adalah 

pembangunan bidang kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, 

kemauan, dan kemampuan hidup sehat guna mewujudkan derajat kesehatan yang 

optimal. Departemen Kesehatan Republik Indonesia (1991a), menjelaskan bahwa 

derajat kesehatan merupakan hasil interaksi dari empat faktor, yaitu (1) kesehatan, 

(2) lingkungan, (3) perilaku, dan (4) keturunan. Faktor yang sangat berpengaruh 

terhadap peningkatan kesehatan adalah faktor lingkungan dan perilaku, karena 

dipengaruhi oleh faktor lain, seperti lingkungan hidup dan pemukiman, pelestarian 

sumberdaya alam, pendidikan, agama, ekonomi, industri, penerangan, riset dan 

teknologi, dan perhubungan. 

Dalam mewujudkan derajat kesehatan yang optimal, diperlukan 

peranserta dari pemerintah, swasta, pribadi atau yayasan, untuk memberikan dan 

menyelenggarakan berbagai upaya kesehatan yang salah satunya adalah dengan 

mendirikan berbagai sarana kesehatan, seperti rumah sakit, klinik pengobatan dan 

bersalin, praktek dokter dan bidan, apotek, laboratorium, dan pusat kesehatan 

masyarakat (PUSKESMAS). Tujuan mendirikan berbagai sarana kesehatan 

adalah memberikan pelayanan kesehatan yang baik, bennutu, merata, dan 

terjangkau untuk seluruh masyarakat, terutama kepada kelompok masyarakat yang 

tergolong dalam tingkat sosial ekonomi rendah. Upaya kesehatan dapat dilakukan 
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dengan berbagai pendekatan seperti meningkatkan fimgsi pelayanan dari sarana 

kesehatan secara bertahap sehingga lebih efisien clan mampu menerima rujukan 

dan sarana kesehatan lainnya. 

Rumah sak~t sebagai salah satu sarana pelayanan kesehatan, menjalankan 

berbagai kegiatan yang mencakup pencegahan dan pengobatan penyakit, 

pemulihan, dan peningkatan kesehatan. Departemen Kesehatan Republik 

Indonesia (1991b), menjelaskan tugas yang diemban oleh rumah sakit 

membenkan corak tersendiri dengan karakteristik tertentu, yaltu : 

1 Merupakan pos terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada 

masyarakat. 
I 
I 

2. Pelayanan yang diberikan meliputi pelayanan terhadap warga masyarakat 

yang berkunjung untuk mengatas1 masalah kesehatan yang dihadapinya 

I Kondis~ tersebut memberikan dampak terhadap bagaimana pengelolaan 

manajemen, adrninistrasi, dan pengawasan, agar tugas dan fungsi rumah sakit 

dapat begalan sesual dengan harapan dari pengguna rumah salat (pelanggan). 

Selarna menjalankan tugas dan fungsi memberikan pelayanan kesehatan, rumah 

sakit perlu dievaluasl secara berkala dengan melakukan penilaian kine rja. Saat ini 

penilaian kine rja rumah sakit telah dilakukan setiap tahun, dengan memperhatikan 

hasil kegiatan dari stratifikasi rurnah sakit. Pengertian stratifikasi rumah sakit 

adalah kegiatan untuk menentukan tingkat perkembangan dari fungsi rumah sakit 

dalam memberikan pelayanan kesehatan. Stratifikasi rumah sakit pertama sekali 

dikembangkan pada tahun 1979, merupakan piranti manajerial untuk pengelola 

rumah sakit agar mampu melakukan penilaian kineja. Pendekatan stratifikasi 

rumah sakit yaitu menggolongkan rumah sakit dalam beberapa golongan, yang 
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Selanjutnya Departemen Kesehatan Republik Indonesia (1987), 

menjelaskan kegiatan stratifikasi rumah sakit meliputi beberapa kegiatan, yaitu : 

1. Pengumpulan data. 

2. Pengolahan data. 

3. Analisis masalah dan penentuan langkah penanggulangannya. 

Hasil stratifikasi rumah sakit berupa golongan rumah sakit diperoleh 

dengan menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menilai variabel dan besarnya 

nilai ditentukan berdasarkan target yang dicapai pada tahun berjalan. Setelah 

hasil stratifikasi rumah sakit diketahui, dapat ditentukan kearah mana pembinaan 

akan dilakukan, apakah terhadap fasilitas fisik, pelaksanaan manajemen, 

kemampuan sumberdaya manusia, pelaksanaan program, sarana penunjang, atau 

peningkatan kemampuan rumah sakit dalam membina peran serta masyarakat di 

bidang kesehatan. 

Dalam era globalisasi, rumah sakit sudah saatnya untuk meninggalkan 

pola yang berorientasi kepada program kerja saja dan berusaha untuk berorientasi 

kepada pelanggan, karena pelanggan dapat mempengaruhi keberhasilan suatu 

organisasi. Untuk berorientasi kepada pelanggan, dibutuhkan figur seorang 

pimpinan yang kreatif dan dinamis dalam mencari peluang yang menjadi 

kebutuhan pelanggan, sehingga produk yang ditawarkan akan menjadi pilihan 

b a a  pelanggan. Salah satu cara yang dilakukan adalah memberikan perhatian 

terhadap keluhan setiap pelanggan tanpa melihat latar belakang sosialnya untuk 

dicarikan penyelesaiannya. 
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Merujuk pada agenda reformasi di bidang kesehatan dengan salah satu 

strategi pokoknya adalah peningkatan mutu pelayanan kesehatan, penting untuk 

diketahui dan dinilai bagaimana harapan dan persepsi pengguna pelayanan 

kesehatan serta efektivitas dan efisiensi penggunaan dana. Serta yang tidak kalah 

pentingnya adalah penilaian terhadap aspek manusia sebagai pelaku, kafena baik 

atau buruknya pelayanan kesehatan di nunah sakit juga dipenganh oleh kinerja 

manusia yang ada. 

Kesebatan dapat ditinjau secara khusus dengan mengaitkan pada semua 

segi kehidupan yang meliputi masa lalu, sekarang, dan akan datang, sehingga 

ruang lingkup dan jangkauannya sangat luas. Dalam bidang kesehatan telah 

terjadi pergeseran orientasi nilai clan pemikiran mengenai pemecahan masalah 

kesehatan, dimana pergeseran tersebut disebabkan oleh perkembangan dan 

perubahan waktu serta semakin pesatnya perkembangan teknologi dan sosial 

budaya. Kesehatan pada mulanya merupakan upaya penyembuhan bagi penderita, 

namun setelah terjadi perkembangan dan perubahan secara bertahap telah 

mengarah pada upaya kesehatan yang ditujukan untuk seluruh masyarakat, dengan 

mengharapkan peran sertanya sehingga dalam penyelenggaraannya memperoleh 

hasil yang memuaskan baik waktu, tempat, dan fungsi. 

Saat ini pembangunan kesehatan belum sepenuhnya memadai, meskipun 

sudah dilakukan perbaikan melalui penataran, seminar, dan pelatihan dibidang 

manajemen kesehatan yang merupakan kunci dari keberhasilan. Departemen 

Kesehatan Republik Indonesia (1990), menjelaskan beberapa alasan mengapa 

masalah tersebut belum teratasi, seperti (1) sistem informasi kesehatan belum 

memadai, (2) perencanaan, integrasi, dan kordinasi pelayanan kesehatan belum 
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berjalan dengan baik, dan (3) pengendalian, pengawasan, dan penilaian program 

pelayanan kesehatan belwn rnantap dan konsisten. Selain masalah manajemen 

kesehatan, organisasi kesehatan seperti pemerintah atau non-pemerintah dalam 

tata cara sistem pelayanan belum dirumuskan secara terperinci. Masalah dan 

alasan mengapa sarana kesehatan belum mampu memberikan pelayanan yang 

semestinya, tidak langsung dengan sertamerta masyarakat memberikan tanggapan 

kurang yang berlebihan, karena sarana kesehatan tidak seluruhnya mampu 

memenuhi dan memuaskan semua aspek pelayanan dengan alasan keterbatasan 

sumberdaya yang dimiliki seperti alokasi dana clan tidak seimbangnya antara 

pelayanan yang diberikan dengan peralatan yang tersedia. 

Untuk mengatasi berbagai masalah yang terjadi khususnya dibidang 

kesehatan terutama dalam melakukan penilaian kinerja rumah sakit, maka perlu 

memperhatikan berbagai aspek yang mernpengaruhinya. Kaplan dan Norton 

(1996), dalam bukunya yang berjudul The Balanced Scorecard, Translating 

Strategv into Action, memperkenalkan sistem penilaian kinerja yang 

komprehensip. Balanced scorecard mendidik manajemen dan organisasi untuk 

memandang suatu penilaian kinerja terhadap empat perspektif, yaitu perspektif 

keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif 

pembelajaran dan pertumbuhan, dengan menghubungkan pengendalian 

operasional jangka pendek organisasi ke dalam visi, misi, dan strategi bisnis 

jangka panjang. Selanjutnya manajemen didorong untuk memfokuskan diri pada 

rasio-rasio kunci yang kritis dan strategi melalui stretch target yang ditetapkan 

bersama. Dalam pandangan balanced scorecard, suatu proses harian dengan 

pengaruh yang signifikan bagi kelangsungan hidup masa depan, dianggap 
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strategis sehingga perlu mendapat perhatian dan pengamatan yang serius 

sepanjang waktu. Rasio-rasio kunci yang ada kemudian menjadi unik ketika 

balanced scorecard membuat "menu" berupa scorecard untuk menggabungkan 

antara tolak ukur rasio kunci keuangan dan non-keuangan membentuk jalinan 

strategik yang koheren. 

Rumah Sakit Karya Bhakti merupakan salah satu rumah sakit di Kota 

Bogor mempmyai sarana dan fasilitas kesehatan yang cukup representatif, 

sumberdaya manusia yang terampil, handal, dan profesional. Pada kondisi 

sekarang, rumah sakit memerlukan dukungan i&astruktur baik sumberdaya 

manusia, sarana prasarana dan sistem secara tepat. Manajemen rumah sakit pada 

dasarnya telah berupaya semaksimal mungkin dalam memenuhi kebutuhan yang 

semakin tinggi dari pelanggan, dengan meningkatkan kualitas pelayanan yang 

berkesinambungan, memperbaiki dan melengkapi sistem prosedur tetap dan 

standar keja  di rumah sakit. Kesulitan utama yang dirasakan oleh pihak 

Rumah Sakit Karya Bhakti adalah &lam pengembangan sumberdaya manusia, 

peningkatan mutu pelayanan, penentuan penilaian kinerja pegawai, dan 

penyediaan peralatan medis baru. 

1.2. Identifikasi Masalah 

Rumah sakit merupakan salah satu sarana kesehatan yang mempunyai 

peranan penting clan strategis di bidang kesehatan karena mempunyai tingkat 

kualitas sebagai sarana pelayanan kesehatan dalam upaya terciptanya manusia 

yang sehat, baik aspek fisik dan non fisik Sebagai sarana pelayanan kesehatan, 

rumah sakit perlu melakukan penilaian kinerja terhadap seluruh kegiatan 

operasionalnya. Penilaian kinerja di Rumah Sakit Karya Bhakti &lam 
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memberikan pelayanan kesehatan masih mengalami beberapa kendala diantaranya 

dapat diidentifikasikan, yaitu : 

1. Penilaian kinerja yang dilakukan masih bersifat subjektif, sederhana, dan 

tidak kompeten, sehingga diperlukan perbaikan untuk penyempumaan. 

2. Penilaian lunerja yang dilakukan masih bersifat tertutup dan dilakukan 

sendiri oleh rumah sakit sehingga berpotensi te jadinya bias. 

3. Penilaian kinerja yang dilaksanakw belum mampu meningkatkan 

produktivitas, kualitas, dan motivasi ke j a  pegawai. 

4. Belum ada standar penilaian kineja, baik terhadap individu maupun 

organisasi secara komprehensip. 

5.  Penilaian kine rja tidak memberikan kepuasan bagi pegawai yang dinilai. 

13. Pembatasan Masalah 

Peningkatkan fungsi rumah sakit dalam memberikan pelayanan 

kesehatan kepada masyarakat perlu dilakukan terus menerus melalui pembinaan 

yang terarah yaitu dengan melakukan penilaian kinerja pelayanan kesehatan. 

Dalam tulisan ini diaplikasikan konsep balanced scorecard untuk menilai kine rja 

rumah sakit. Pada konsep balanced scorecard pengaplikasiannya dilakukan 

terhadap empat perspektif yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, 

perspektif proses bisnis internal, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. 

1.4. Perurnusan Masalab 

Permasalahan pokok yang diteliti dapat diuraikan dalam pertanyaan 

"Bagaimana kinerja rumah sakit jika dinilai dengan menggunakan pendekatan 

balanced scorecard, terhadap perspektif keuangan, perspektif pelanggan, 

http://www.mb.ipb.ac.id



perspektif proses bisnis internal, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan". 

Dari latar belakang dan masalah penilaian kinerja yang dihadapi oleh Rumah 

Sakit Karya Bhakti, dapat dirumuskan pertnasalahan, yaitu : 

1. Bagaimana kinerja Rumah Sakit Karya Bhakti dalam memberikan pelayanan 

kesehatan. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kineja Rumah Sakit Karya Bhakti dalam 

memberikan pelayanan kesehatan. 

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.5.1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah, penelitian ini memiliki tujuan, yaitu : 

1. Mendapatkan gambaran tentang kinerja Rumah Sakit Karya BhaMi dalam 

pelayanan kesehatan. 

2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kine j a  Rumah Sakit 

Karya Bhakti dalam memberikan pelayanan kesehatan. 

1.5.2. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dihatapkan dapat memberikan manfaat kepada rumah sakit 

yang dijadikan tempat penelitian, yaitu : 

1. Memberikan gambaran bagaimana keadaan kinerja Rumah Sakit Karya 

Bhakti pada saat ini. 

2. Memberikan masukan kepada Rumah Sakit Karya Bhakti untuk 

meningkatkan kinerjanya dengan mengacu kepada faktor-faktor yang 

mempengaruhi kine rja rumah sakit. 
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3. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai data dasar @enchrnark data) bagi 

penelitian selanjutnya dalam penilaian kineja bagi pengembagan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

1.6. Ruang L i g k u p  Penelitian 

Ruang lingkup dalam penelitian ini mencakup aspek medis dan non 

medis pada Rumah Sakit Karya Bhakti, yang bertujuan untuk meningkatkan 

pelayanan kepada pelanggan yaitu pada pasien rawat jalan dan pasien rawat inap. 

Adapun aspek pelayanan medis meliputi laboratorium, radiologi, ultrasonograf~ 

(USG), elektrokardiofrafi (EKG), farmasi, keperawatan, gawat darurat, intensif 

care unit (ICU), bedah, dan kebidanan. Sedangkan aspek pelayanan non medis 

meliputi sekretariat, informasi dan pemasaran, rekam medik, keuangan, dan gizi. 

1.7. Keterbatasan Penelitian 

Dalam melakukan suatu penelitian, tentu akan dihadapkan pada beberapa 

ha1 atau keadaan tertentu yang mungkin tidak sesuai dengan rencana dan harapan 

sebelumnya, sehingga akan menjadi suatu keterbatasan penelitian dan berdampak 

pada pelaksanaan penelitian tersebut. Keterbatasan penelitian di Rumah Sakit 

Karya Bhakti adalah berhubungan dengan proses dan waktu menyebarkan lembar 

kuesioner pada pegawai dan pasien rawat inap. Manajemen rurnah sakit 

melakukan ha1 demikian agar tidak mengganggu pekerjaaan rutin pegawai, 

khususnya pada pegawai yang bekerja di bidang pelayanan medis. Sedangkan 

untuk pasien rawat imp, manajemen rumah sakit hanya memberikan pada waktu 

tertentu yang memungkmkan, sepanjang tidak mengganggu pasien yang 

membutuhkan perawatan intensif. 
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