
BAB III

METODE PENELITIAN
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3.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan studi kasus tunggal yan dilaksanakan pada

RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto yang terletak di Jl. Dr.

Gumbreg No. 1Purwokerto. RSUD Pro! Dr. Margono Soekarjo Purwokerto

adalah Rumah Sakit milik Propinsi Jawa Tengah dan merupakan Rumah Sakit

Tipe Bl, yaitu Rumah Sakit yang dikhususkan untuk pendidikan.

3.2. DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL PENELITIAN

a. Perspektif Keuangan

• ROA

Tingkat kemampuan modal yang diinvestasikan dalam

keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan netto. Variabel

yang diukur adalah:

_ Total Usaha Bersih A0/
ROA = —-——— x 100%

Total Aktiva

• Rasio Keuangan

Digunakan dalam rangka menginterpretasikan dan menganalisa

laporan finansnl suatu perusahaan. Rasio-rasio yang digunakan adalah:
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Likuiditas

Bertujuan untuk menilai kemapuan pemsahaan untuk melunasi

hutang pendeknya.

Aktiva Lancar
Current Ratio = x 100%

Kewajiban Lancar

Rasio Rentabilitas

Bertujuan untuk mengukur hasil usaha perusahaan yang berupa

angka persentase yang menunjukkan perbandingan antara besamya

laba yang dihasilkan perusahaan dalam satu periode tertentu.

Laba BersihOperasi tnrw
Operating Income to Total Asset - —, A1 . xiuu/o

/ ^ Total Aktiva

Rasio Aktivitas

Bertujuan untuk mengukur seberapa besar efektifitas

perusahaan dalam mengerjakan sumber-sumber dananya.

Perputaran Piutang
_ Pendapatan Fungsional (Pendapatan Usaha) ^

%̂0

Jumlah Total Piutang

Pendapatan Fungsional (Pendapatan Usaha)
TotalAssets Turn Over (TATO) = _ x , A. .

Total Aktiva
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Bauran dan pertumbuhan Pendapatan

Mengacu kepada berbagai usaha untuk memperluas penawaran

produk dan jasa, menjangkau pelanggan dan pasar baru, mengubah

bauran produk dan jasa ke arah penciptaan nilai tambah yang lebih

tinggi. Alat ukurnya adalah tingkat pertumbuhan pendapatan dan

profit margin. Yang diukur adalah:

a Persentase peningkatan (penumnan) pendapatan rawat inap.

b Persentase peningkatan (penumnan) pendapatan rawat jalan.

c Persentase peningkatan penunjang medis (kegiatan di luar instalasi

rawat map dan rawat jalan, yaitu 1GD, ICU, Kamar Operasi,

Farmasi, Radiologi Laboratoriun, Rehab Medis, Gizi, kantin dan

Diklat.

Ketiganya tersebutdihitung dengan mmus:

Pendapatan Tahun Ini -Pendapatan Tahun Lalu x luu0/o
Pendapatan Tahun Ini

Efisiensi biaya

Untuk mengetahui seberapa besar Rumah Sakit dapat

melakukan penghematan biaya dan meningkatkan produktivitasnya

agardapat memberikan nilai tambah.

Pendapatan Usaha
Efisiensi Biaya = ——— TT ,

Total Biaya Usaha
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b. Perspektif Pelanggan

Perspektif ini menganalisis apakah ukuran kinerja yang

digunakan perusahaan dapat membuat menempatkan konsumen ke dalam
posisi yang penting dalam perusahaan dansejauh mana peran konsumen

dalam membantu keberhasilan pengukuran kinerja manajemen

perusahaan. Untuk menganalisis perspektif pelanggan indikator yang

digunakan adalah:

• Jumlah Pasien Ditangani per Karyawan

Untuk mengetahui berapa jumlah pasien pasien yang dapat

ditangani oleh satu orang karyawan.

_ Customer (j umlah pasien rawat inap atau rawat jalan)
Employee 0umlah karyawan)

• Retensi dan Akuisisi Pelanggan

Untuk mengukur kemampuan pemsahan dalam

mempertahankan para pelanggan lama atau tingkat pemsahan dapat

mempertahankan hubungannya dengan pelanggan.

• Kepuasan Pasien

Dengan diadakannya angket kepuasan pasien, maka dapat diketahui:

- Peningkatan kualitas pelayanan pada setiap instalasi medis dan

non-medis rumah sakit.

Kepuasan pasien.
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c. Perspektif Bisnis Internal

Untuk menganalisis perspektif bisnis internal, indikator yang

digunakan adalah:

• BOR (BedOccuptional Rate)

Yaitu tingkat penggunaan tempat tidur (TT) selama satu tahun.

= Rerata Tempat Tidur (TT) terisi ^
Tempat Tidur Siap Pakai

• LOS (Average Length ofStay)

Yaitu tingkat rawat inap selama satu tahun.

RerataTempatTidur terisi x 365hari
Jumlah Pasien Keluar (Hidup + Mati)

• BTO (Bed Turn Over)

Yaitu frekuensi penggunaan tempat tidur pasien selama satu tahun.

_ Jumlah Pasien Keluar (Hidup + Mati)
Tempat Tidur Siap Pakai

• TOI (Turn Over Intenal)

Yaitu jarak tempat tidur kosong sampai terisi

_ Tempat Tidur Siap Pakai - Rerata Tempat Tidur Terisi
Jumlah Pasien Keluar (Hidup + Mati)
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NDR (Net Date Rate)

Yaitu tingkat kematian total pasien < 48 jam setelah dirawat per 1000

pasien.

Jumlah Pasien mati > 48 jam
x 1000

Jumlah Pasien Keluar (Hidup + Mati)

• GDR (Gross Date Rate)

Yaitu tingkat kematian total pasien per 1000 pasien.

_ Jumlah Pasien mati ,„^„
— x 1000

Jumlah Pasien Keluar (Hidup + Mati)

d. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan

Perspektif ini mengevaluasi apakah ukuran kinerja yang digunakan

dapat membuat perusahaan tetap mempunyai kemampuan untuk bembah

dan dapat menyediakan nilai tambah. Indikator yang digunakan adalah

kapabilitas atau kemampuan karyawan yaitu bagaimana pemsahaan dapat

memngkatkan kemampuan pegawainya dan motivasi, pemberdayaan dan

keserasian.

• Kapabilitas/Kemampuan Karyawan

Pengukuran kemampuan karyawan ini adalah salah satu upaya dari

perusahaan untuk mewujudkan peningkatan profesionalisme dan

kompetensi karyawan sehingga SDMnya akan seialu berorientasi pada
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pelayanan, produktivitas dan efisiensi di seiuruh bidang. Indikator-

indikator yang digunakan adalah:

- Perbandingan Biaya terhadap Jumlah Karyawan

Biya Diklat

Jumlah Karyawan
x 100%

Persentase jumlah karyawan diklat terhadap keseluruhan jumlah

karyawan.

Jumlah Karyawan Diklat
xl00%Jumlah Karyawan Seluruhnya

• Motivasi, Pemberdayaan dan Keserasian

Yaitu mengukur keselarasan karyawan dengan pihak rumah sakit

dan bagaimana saran yang diberikan pihak manajemen mmah sakit

dilaksanakan oleh karyawan.

3.3. Data dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penuiis akan menggunakan berbagai data sebagai

sumber informasi bagi tahapan analisis dan pembahasan. Dimana tahapan

analisis yang dilakukan oleh penuiis adalah sebagai berikut

• Penelitian pendahuluan

Penelitian pendahuluan mempakan kegiatan penuiis untuk

mendapatkan ijin dan kepastian penuiis diperbolehkan untuk
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melakukan penelitian di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo

Purwokerto.

• Studi lapangan

Penuiis melakukan penelitian dan pengamatan langsung terhadap

kegiatan untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan.

Sedangkan berbagai data yang akan digunakan per.ulis akan dijabarkan

berdasar kebutuhan dan masing-masing perspektif yang ada dalam Balanced

Scorecard, yaitu:

a Perspektif Keuangan

Jenis data-data yang digunakan adalah jenis data ekstem, dengan data

primer. Sifat datanya adalah kuantitatif. Sedangkan teknik

pengumpulan data atau perolehan datanya dari:

- Laporan Keuangan selama dua tahun terakhir yaitu tahun 2003 dan

2004 (Laporan Neraca dan Laporan Pendapatan dan Biaya)

- Data pertumbuhan dua tahun terakhir yaitu tahun 2003 dan 2004

- Rencana Anggaran dan Pendapatan tahun 2003 dan 2004

b Perspektif Pelanggan

Jems datanya adalah data ekstem, yaitu dengan menggunakan data

primer. Sifat datanya adalah kualitatif dan datanya diperoleh dari;

- Angket/Kuisioner yang disebarkan kepada pasien RSUD Prof. Dr.

Margono Soekarjo Purwokerto
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- Resume Kegiatan pelayanan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo

Purwokerto

- Wawancara kepada pasien langsung ataupun kepada pihak direksi

RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Porwokerto

c Perspekif Bisnis Internal

Dalam perspektifini menggunakan jenis data ekstem yaitu data primer

yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Menggunakan data kuantitatif

guna menghitung variabel-variabel yang digunakan perspektif ini dan

menggunakan data kualitatif untuk membuat kesimpulan dari

perhitungan yang didapat dan juga memperkuat hasil perhitungan yang

didapat. Perolehan datanya dari:

Laporan Performance/Kegiatan RSUD Prof. Dr. Margono

Soekarjo purwokerto yang didapat dari pihak Rumah Sakit

Wawancara

d Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran

Perspektif pertumbuhan dan pembelajaran menggunakan data primer

yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Data-datanya diperoleh dari:

Laporan Penilaian Umum Prestasi Kerja yang diterbitkan oleh

pihak Rumah Sakit

Wawancara, guna memperoleh keterangan seputar karyawan

(jumlah karyawan, kegiatan karyawan, dan Iain-lain)
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- Laporan Keuangan Rumah Sakit guna mengetahui biaya diklat

yang harus dikeluarkan

- Angket/kuisioner yang disebarkan kepada karyawan RSUD Prof.

Dr. Margono Soekarjo Purwokerto

3.4. Metode analisis Data

Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu

mengevaluasi dan membandingkan sistem pengukuran kinerja yang dilakukan

perusahaan relatif dengan pengukuran kinerja yang diyakini sesuai dengan

konsep Balanced Scorecard dengan tahap-tahap sebagai di bawah ini:

- Mempelajari kondisi RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto

dengan identifikasi tujuan finansial, kondisi perusahaan, kebijakan-

kebijakan yang berhubungan dengan kondisi masyarakat yang diteliti.

- Menganalisis dan mengevaluasi sistem pengukuran kinerja yang digunakan

dengan mengidentifikasi ukuran yang sesuai dengan konsep Balanced

scorecarddalam 4 perspektif, yaitu:

a) Keuangan

Mengidentifikasi apakah ndikator keuangan yang digunakan

mampu mencerminkan akibat finansial dari tindakan dalam memenuhi

kepuasan pelanggan dengan proses bisnis yang dijalankan dan

pengembangan sumber daya yang dilakukan sehingga ukuran ini dapat
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mengevaluasi berhasil tidaknya strategi yang dilakukan dalam mencapai

target perusahaan.

b) Pelanggan

Menganalisis dan mengevaluasi apakah ukuran kinerja yang

digunakan dapat mewujudkan visi, misi dan strategi perusahaan dalam

usaha orientasi pelanggan, memicukan kebutuhan pelanggan untuk

mencapai target keuangan yang diharapkan.

c) Proses Bisnis Internal

Menganalisis dan mengevaluasi apakah ukuran finansial yang

digunakan dapat menceritakan kinerja proses binis perusahaan untuk

mampu melakukan proses terbaik yang dinilai tinggi oleh pelanggan

sepanjang proses rantai nilai. Bagaimana ukuran aktivitas-aktivitas yang

non-value added.

d) Pertumbuhan dan Pembelajaran

Menganalisis dan mengevaluasi apakah ukuran kinerja yang

digunakan dapat mengarahkan perusahaan untuk melakukan perbaikan

agar tetap berkembang dan menciptakan nilai di masa depan.

Mengukur kemampuan karyawan, sistem informasi dan iklim

perusahaan mendorong untuk menciptakan produk, proses dan

pelayanan yang kompetitif dalam jangka panjang.


