
 

 

FORMULA STRATEGI PENINGKATAN MUTU 

KINERJA RSUD SURADADI KABUPATEN TEGAL 

(studi kasus dengan pendekatan balanced 

scorecard) 
Sri Anidyo Utami, Dwita Darmawati, Arih Diyaning intiasari 

 

Abstrak 
 

Penetapan RSUD Suradadi sebagai rumah sakit tipe C trauma center oleh 

Pemda Kabupaten Tegal dalam RPJMD kabupaten memerlukan strategi khusus 

untuk mewujudkannya. Pengukuran kinerja SKPD selama ini masih bersifat 

tradisional. Berdasarkan penelitian dengan menggunakan pendekatan BSC, 

kinerja RSUD Suradadi selama tahun 2016-2018 masih banyak ditemukan 

masalah keuangan dan non keuangan di RSUD Suradadi yang harus dibenahi dan 

ditingkatkan. Berdasarkan perumusan masalah di atas dapat disusun pertanyaan 

sebagai berikut: 

Mengapa masih banyak hal kinerja RSUD Suradadi 2016-2019 berdasarkan 

perspektif BSC yang belum baik?Bagaimanakah strategi manajemen RSUD 

Suradadi dalam memenuhi standar pelayanan rumah sakit tipe C di era UHC dan 

memenangkan strategi kompetitif sebagai rumah sakit trauma centre di Jawa 

Tengah utara bagian barat dengan menggunakan Strengths-Weaknesses-

Opportunities-Threats (SWOT) matrix?  

 Balanced Scorecard adalah metode pengukuran hasil kerja yang digunakan 

perusahaan atau biasa disebut dengan strategi manajemen melalui 4 perspektif 

yaitu keuangan, pelanggan, bisnis internal, dan pembelajaran. Sumber data primer 

adalah Wawancara dengan direktur, manajemen, karyawan, pasien, dengan modul 

wawancara HRSC (Human Resources Scorecard). Sumber data sekunder 

1. Data karyawan di RSUD Suradadi 

2. Rencana bisnis anggaran dan laporan keuangan RSUD Suradadi tahun 2017-

2019 

3. Laporan bulanan rekam medis RSUD Suradadi tahun 2017-2019 

4. Data laporan Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) 2017-2019 

Penelitian ini mendapatkan 10 kekuatan (S), 10 kelemahan (W), 8 

kesempatan (O) dan 6 ancaman (T) bagi RSUD Suradadi. Hasil Analisis IFE dan 

EFE matrix didapatkan nilai IFE: (2,537) dan EFE (2,327). Hasil analisis QSPM 

dari penelitian ini menghasilkan 2 strategi yaitu: membangun distinctive 

kompetensi RSUD Suradadi (internal) dengan hasil nilai: 3,567 dan meningkatkan 

market share (eksternal) dengan hasil nilai: 3,05. Dari hasil kedua analisa 

penelitian diatas maka disimpulkan untuk lebih mendahulukan perbaikan internal 

dibandingkan perbaikan eksternal. Implikasi penelitian: 

 

1. Prespektif pertumbuhan dan pembelajaran    

a. Perubahan struktur organisasi RSUD Suradadi.  

b. Perbaikan dan penguatan SDM yang berbasis strategi.  



 

 

c. Meningkatkan semangat belajar dan berkembang di lingkungan RSUD 

Suradadi 

1) Meningkatkan jumlah, inovasi dan mutu pelayanan.  

2) Differensiasi produk layanan.  

3) Memanfaatkan instalasi penunjang kesehatan untuk mendapatkan sumber 

pendapatan lain di luar core business Rumah Sakit (S10, O8) 

 

2. Perspektif bisnis internal  

 

a. Penguatan strategi kegiatan tahunan RSUD Suradadi yang lebih presisi 

mengarah pada RPJMD kabupaten Tegal dan visi misi RSUD Suradadi. 

b. Perbaikan komunikasi antar bagian yang lebih efektif.  

c. Perbaikan dan peningkatan layanan yang sesuai akreditasi SNARS 

d. Perbaikan sistem manajemen farmasi di RSUD Suradadi 

3. Prespektif kepuasan pelanggan. 

a. Peningkatan keamanan lingkungan dan perbaikan maintenance yang 

berorientasi pada efisiensi dan efektifitas. 

b. Hasil kajian penelitian ini mendapatkan strategi eksternal bagi RSUD 

Suradadi; peningkatan market share dan market development 

4. Perspektif keuangan  

Perspektif keuangan merupakan hasil dari ketiga persepektif sebelumnya, 

supaya dapat berjalan dengan baik seehingga demi menjamin terwujudnya 

peningkatan pendapatan maka saran-saran strategi diatas diperlukan untuk 

mengoptimalkan kinerja pelayanan menghasilkan pendapatan baik dari pelayanan 

klinis maupun penunjang dan maintenancenya.  
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