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5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, penuiis dapat

menyimpulkan sebagai berikut:

1. Perspektif keuangan belum menunjukkan hasil yang baik. Ini dapat dilihat

dari kemampuan Rumah Sakit dalam menghasilkan laba yang masih

rendah. Walaupun pendapatan pada tahun 2004 mengalami peningkatan,

namun apabila dilihat dari indikator-indikator yang dihitung, Rumah Sakit

belum optimal dalam memanfaatkan sumber daya piutang dan belum

efektif dalam penggunaan aktiva.

2. Perspektif pelanggan dirasakan kurang memuaskan. Hal ini dapat dilihat

dan hasil kuisioner yang disebarkan oleh penuiis. Sebelumnya Rumah

Sakit belum pernah menyebarkan kuisioner kepada pasien. Berdasarkan

kuisioner yang disebarkan secara acak oleh penuiis kepada pasien, maka

didapatkan hasil 25,3% pasien menyatakan kurang puas, 42% menyatakan

cukup puas, 32,7% menyatakan sudah puas dengan kinerja Rumah Sakit.

Diharapkan Rumah Sakit lebih memperhatikan kebutuhan dan kepuasan

pasien, karena peningkatan kepuasan pasien dapat meningkatkan

pendapatan.
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3. Perpektif bisnis internal sudah menunjukkan kinerja yang memuaskan.

Hal ini dapat dilihat dari seiuruh lndikatornya telah memenuhi standar

yang ditetapkan pemerintah. Ini berarti bahwa pemanfaatan fasilitas

tempat tidur dan perputaran pasien sudah baik.

4. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan kinerjanya kurang memuaskan.

Hal ini dapat dilihat dan sedikitnya jumlah karyawan yang mengikuti

pendidikan dan pelatihan. Rumah Sakit belum memperhatikan kebutuhan

untuk meningkatkan kemampuan karyawan dan tingkat kepuasan

karyawan dalam hal manajemen kompensasi dan persaingan dalam

jabatan. Namun hal tersebut dapat dimaklumi. RSUD Prof. Dr. Margono

Soekarjo Purwokerto adalah Rumah Sakit milik daerah, bukan swasta,

dimana sebagian besar karyawannya merupakan PNS, sehingga terdapat

birokrasi yang masih sangat kental. Segala sesuatunya harus berdasarkan

instruksi dan perintah dari pusat.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil analisis yang penuiis lakukan dalam rangka usaha

memperbaiki kondisi Rumah Sakit te-utama kaitannya dalam Balanced

Scorecard, makapenuiis menyarankan sebagai berikut:

1. Pihak Rumah Sakit perlu melakukan survei tentang kepuasan pelanggan

secara berkala dengan tujuan dapat memantau terus kondisi pasien dan

mengetahui apa yang diinginkan pasiennya.
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2. Usaha promosi dan pemasaran hendaknya perlu semakin ditingkatkan

karena hal ini sangat penting dalam kaitannya mendapatkan pelanggan atau

pasien baru. Walaupun sesungguhnya hal ini tidak cukup signifikan, karena

pelanggan Rumah Sakit adalah orang-orang sakit. Yang dapat dilakukan

Rumah Sakit adalah penyuluhan kesehatan secara berkala.

3. Sebagai organisasi nirlaba yang lebih banyak menghasilkan jasa, kepuasan

pasien merupakan hal yang utama. Berdasarkan hasil penelitian, penggunan

Balanced Scorecard dapat meningkatkan kepuasan pasien dan sekaligus

meningkatkan pendapatan (dalam kaitannya dengan ROI). Namun kenaikan

ini harus ditunjang dengan peningkatan proses bisnis yang baik dan

kegiatan pembelajaran dan pertumbuhan yang berkesinambungan.

4. Rumah Sakit sebaiknya menerapkan pengukuran kinerja dengan

menggunakan rerangka Balanced Scorecard, karena dengan Balanced

Scorecard pengukuran kinerja dapat diarahkan pada sasaran strategik secara

seimbang, yaitu product, profit, process, dan people. Balanced Scorecard

juga bersifat koheren, berarti bahwa setiap kinerja nonkeuangan secara

langsung maupun tidak langsung mempunyai pengarah ke kinerja

keuangan, sehingga semua usaha dikerahkan dan diarahkan untuk

melipatgandakan kinerja keuangan.

5. Pengembangan komitmen dan produktifitas karyawannya hams dilakukan

Rumah Sakit. Hal ini karena sumber daya manusia yang produktif dan



114

berkomitmen akan meningkatkan kepuasan bagi pasien, sehingga dapat

meningkatkan pendapatan bagi Rumah Sakit. Karyawan yang produktif dan

berkomitmen akan menghasilkan produk dan jasa secara cost effective,

sehingga Rumah Sakit akan mampu menghasilkan financial return

berjangka panjangmelalui pengurangan/efisiensi biaya.

6. RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto dapat mengukur kinerjanya

sendiri setiap saat, yaitu dengan membandingkan antara sasaran indikator

kinerjanya (yang telah ditentukan sendiri) dengan pencapaian hasilnya.

Proses penentuan indikator dan sasaran kinerja dalam Balanced Scorecard

harus dilakukan bersama-sama oleh jajaran Direksi dan karyawan.

Penentuan pengukuran indikator kiner,a dengan melibatkan unsur staf dan

mensosialisasikan kepada seiuruh karyawan bertujuan memotivasi

karyawan untuk lebih bertanggungjawab terhadap sasaran yang akan telah

ditentukan.


