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Penilaian Kinerja dengan Menggunakan Malcolm Baldrige National Quality Award 
untuk Meningkatkan Mutu Pelayanan 

Performance Evaluation using Malcolm Baldrige National Quality Award for Improving 
Quality Service
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ABSTRACT

The hospital was a health care institution that organize the complete individual health care that provides inpatient 
care, outpatient and emergency room (ER). One of the problems that exist in ER Ibnu Sina Hospital Gresik now was the 
high number of false cases of emergency, it was feared could affect the quality of emergency care in the ER. The purpose 
of this study was measure the performance of the emergency room team with MBNQA to increase the quality of service 
in case of emergency in ER Ibnu Sina Hospital Gresik. This study used a descriptive quantitative research methods. 
Data analysis using descriptive statistics. The results consists of seven parts: the calculation of ER team performance 
by using the seven criteria of Malcolm Baldridge National Quality Award. Based on these results, it’s recommended to 
the ER team to improve the quality of emergency care in ER Ibnu Sina Hospital Gresik. Recommendations for Ibnu Sina 
Hospital Gresik is to provide an opportunity to the ER’s staff with a good performance in order to continue their education 
to the higher level and made special policies to open department outpatient after hours to reduce the number of false 
emergency. To the other researchers are recommend that further research be done on the relationship between one 
and other criteria in the Malcolm Baldrige.
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PENDAHULUAN

Rumah sakit  sebagai salah satu fasi l i tas 
pelayanan kesehatan perorangan merupakan bagian 
dari sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan 
dalam mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan. 
Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit 
mempunyai karakteristik dan organisasi yang sangat 
kompleks. Rumah sakit merupakan institusi pelayanan 
kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan 
perorangan secara paripurna yang menyediakan 
pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. 
Berdasarkan Undang undang Nomor 44 Tahun 2009 
tentang rumah sakit, bahwa gawat darurat adalah keadaan 
klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera 
guna menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan 
lebih lanjut. 

Pelayanan Gawat Darurat harus dapat memberikan 
pelayanan gawat darurat 24 jam dan 7 hari seminggu 
dengan kemampuan melakukan pemeriksaan awal 
kasus gawat darurat, melakukan resusitasi dan stabilisasi 
sesuai dengan standar. Salah satu kriteria penilaian 
pelayanan di rumah sakit adalah pelayanan kesehatan 
yang diberikan oleh tenaga paramedik yang berada di 
Instalasi Gawat Darurat (IGD), sehingga dapat dikatakan 
kualitas pelayanan IGD merupakan salah satu ujung 
tombak pemberian pelayanan kesehatan dari sebuah 
rumah sakit. Oleh karena itu pelayanan IGD adalah suatu 

unit integral dalam satu rumah sakit di mana pasien yang 
pernah datang ke IGD tersebut akan dapat menjadi 
pengaruh besar bagi masyarakat dalam memberikan 
gambaran tentang bagaimana kualitas pelayanan yang 
ada di Rumah Sakit itu sebenarnya. Kualitas pelayanan 
juga memengaruhi terhadap kegiatan yang berlangsung 
di dalam ruangan tersebut. Instalasi Gawat Darurat adalah 
bagian terdepan dan sangat berperan di Rumah Sakit, 
baik buruknya pelayanan bagian ini akan memberi kesan 
secara menyeluruh terhadap pelayanan rumah sakit. 
Pelayanan gawat darurat mempunyai aspek khusus karena 
mempertaruhkan kelangsungan hidup seseorang. 

Ada 2 faktor penting yang memengaruhi pelayanan 
di IGD, yaitu manusia sebagai pengguna dan bangunan 
beserta komponennya sebagai lingkungan binaan 
yang mengakomodasi kegiatan manusia. Salah satu 
fungsi utama IGD adalah untuk menerima, menstabilkan 
dan mengatur pasien yang menunjukkan gejala yang 
bervariasi, gawat dan kondisi yang sifatnya tidak gawat. 
Untuk menilai dan menentukan tingkat urgensi masalah 
kesehatan yang dihadapi pasien diselenggarakanlah 
triage. Tenaga yang menangani hal tersebut yang paling 
ideal adalah dokter, namun jika tenaga terbatas, di 
beberapa tempat dikerjakan oleh perawat melalui standing 
order yang disusun rumah sakit. Selain itu perlu pula 
dibedakan antara penanganan kasus gawat darurat fase 
pra rumah sakit dengan fase di rumah sakit. Pihak yang 
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terkait pada kedua fase tersebut dapat berbeda, di mana 
pada fase pra rumah sakit selain tenaga kesehatan akan 
terlibat pula orang awam, sedangkan pada fase rumah 
sakit umumnya yang terlibat adalah tenaga kesehatan, 
khususnya tenaga medis dan perawat. Kecepatan dan 
ketepatan tindakan pada fase pra rumah sakit sangat 
menentukan survivabilitas pasien.

Pelayanan pasien gawat darurat adalah pelayanan 
yang memerlukan pertolongan segera yaitu cepat, tepat 
dan cermat untuk mencegah kematian dan kecacatan, 
atau pelayanan pasien gawat darurat memegang peranan 
yang sangat penting (time saving is life saving) bahwa 
waktu adalah nyawa. Salah satu indikator mutu pelayanan 
berupa respons time atau waktu tanggap, hal ini sebagai 
indikator proses untuk mencapai indikator hasil yaitu 
kelangsungan hidup. 

Salah satu indikator keberhasilan penanggulangan 
medik penderita gawat darurat adalah kecepatan 
memberikan pertolongan yang memadai kepada penderita 
gawat darurat baik pada keadaan rutin sehari-hari atau 
sewaktu bencana.

Keberhasilan waktu tanggap sangat tergantung 
kepada kecepatan serta kualitas pemberian pertolongan 
untuk menyelamatkan nyawa atau mencegah cacat sejak 
di tempat kejadian, dalam perjalanan hingga pertolongan 
rumah sakit (Mawardi, 2003). Berdasarkan laporan 
tahunan di Instalasi Gawat Darurat RSUD Ibnu Sina 
Kabupaten Gresik, dari tahun 2006 sampai dengan 2011 
kejadian false emergency sangat tinggi, tahun 2006 - 2011 
di IGD RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik. Kejadian false 
emergency yang tinggi tersebut paling banyak terjadi pada 
waktu poli sudah tutup yaitu sekitar pukul 14.00 ke atas. 
Tujuan penelitian ini adalah mengukur kinerja tim instalasi 
gawat darurat dengan MBNQA untuk meningkatkan mutu 
pelayanan kasus emergency di IGD RSUD Ibnu Sina 
Kabupaten Gresik.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan dilaksanakan adalah 
penelitian kuantitatif deskriptif. Penelitian kuantitatif 
deskriptif bertujuan memaparkan sesuatu gejala yang 
dilakukan secara sistematik, akurat dan lebih menekankan 
pada data faktual. Penelitian kuantitatif deskriptif bertujuan 
untuk menggambarkan keadaan atau suatu fenomena. 
Peneliti menilai kualitas manajemen IGD dengan kriteria 
MBNQA (Malcolm Baldrige National Quality Award) 
1) leadership 2) strategic planning 3) customer and 
market focus 4) measurement, analysis, and knowledge 
management 5) workforce focus 6) process management 
7) results. Kemudian ditentukan issue strategis dengan 
cara membandingkan hasil analisis dengan kategori 
yang telah ditetapkan dalam score tujuh kriteria dari 
MBNQA. Aspek yang ditetapkan sebagai issue strategis 
apabila pada kualitas pelayanan, bila hasil perhitungan 
persentase dari nilai maksimum MBNQA < 75% dari nilai 
tiap aspek. Kemudian disusun upaya untuk meningkatkan 
mutu pelayanan kasus emergency di RSUD Ibnu Sina 

Kabupaten Gresik berdasarkan tools MBNQA untuk 
menurunkan kasus false emergency dengan cara melihat 
kondisi di tempat penelitian dan diskusi dengan kepala 
IGD.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kompetensi SDM IGD

Responden penelitian terdiri dari 30 petugas IGD 
RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik yang terdiri dari 
unsur kepala instalasi, kepala ruangan IGD dan Perawat 
IGD. Mapping kompetensi dokter di IGD RSUD Ibnu 
Sina Kabupaten Gresik, dokter jaga IGD RSUD Ibnu 
Sina Kabupaten Gresik 100% telah mengikuti pelatihan 
ACLS dan 50% telah mengikuti pelatihan ATLS sehingga 
50% dokter jaga di IGD masih perlu pelatihan ATLS. Skill 
dokter IGD RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik hanya 
0,1% dokter di IGD RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik 
yang sudah ahli dalam manajerial dan hanya 0,2% yang 
ahli dalam penanganan bencana. Sehingga masih perlu 
pelatihan tentang menejerial dan penanganan bencana 
untuk dokter di IGD RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik 
sehingga kedepannya dokter di IGD RSUD Ibnu Sina lebih 
mampu untuk mengelola IGD lebih baik.

Mapping kompetensi perawat di IGD RSUD Ibnu 
Sina Kabupaten gersik, terlihat bahwa 5% perawat IGD 
RSUD Ibnu Sina berpendidikan SI Ners, 53% perawat 
di IGD RSUD Ibnu Sina sudah bekerja di IGD lebih dari 
5 tahun. 36,8% perawat IGD RSUD Ibnu Sina skillnya 
mampu dalam melaksanakan tugas tanpa pengawasan. 
89,5% perawat IGD RSUD Ibnu Sina memerlukan pelatihan 
membaca EKG.

Analisis Kinerja Tim IGD Dengan Tools MBNQA 

Manajemen kualitas pelayanan menurut kriteria 
MBNQA di IGD RSUD Ibnu Sina dinilai dari tujuh kategori 
yaitu leadership, strategic planning, customer and market 
focus, measurement, analysis and knowledge management, 
workforce focus, process management and results 
(Sadikin, 2009). 

Aspek leadership di IGD RSUD Ibnu Sina Kabupaten 
Gresik yang dinilai adalah senior leadership dan governance 
and societal responsibilities. Nilai maksimum untuk aspek 
leadership adalah 120. Nilai maksimum untuk aspek senior 
leadership adalah 70. Hasil penilaian senior leadership di 
IGD RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik mendapat nilai 
total 52,60 (70% dari nilai maksimum kriteria MBNQA) 
dan termasuk kategori sangat baik. Nilai maksimum untuk 
aspek governance and societal responsibilities adalah 50. 
Hasil penilaian governance and societal responsibilities 
IGD RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik mendapat nilai 
35,1 (70,19% dari nilai maksimum criteria MBNQA) dan 
termasuk kategori baik. Setelah didapatkan nilai senior 
leadership dan governance and societal responsibilities 
maka didapatkan nilai total untuk aspek leadership yaitu 88 
(73% dari nilai maksimum kriteria MBNQA) dan termasuk 
kategori sangat baik. 
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Aspek strategic planning di IGD RSUD Ibnu Sina 
Kabupaten Gresik yang dinilai adalah strategy development 
dan strategy deployment. Nilai maksimum untuk aspek 
strategic planning adalah 85. Nilai maksimum untuk aspek 
strategy development adalah 40. Hasil penilaian strategy 
development di IGD RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik 
mendapat nilai total 30,59 (76,47% dari nilai maksimum 
kriteria MBNQA) dan termasuk aspek sangat baik. Nilai 
maksimum untuk aspek strategy deployment adalah 45. 
Hasil penilaian strategy deployment IGD RSUD Ibnu Sina 
Kabupaten Gresik mendapat nilai 32,67 (72,59% dari nilai 
maksimum kriteria MBNQA) dan termasuk kategori baik. 
Setelah didapatkan nilai strategy development dan strategy 
deployment maka didapatkan nilai total untuk aspek 
strategic planning yaitu 64 (75,3% dari nilai maksimum 
kriteria MBNQA) dan termasuk kategori sangat baik. 

Aspek customer and market focus di IGD RSUD 
Ibnu Sina Kabupaten Gresik yang dinilai adalah voice of 
the customer dan customer engagement. Nilai maksimum 
untuk aspek customer and market focus adalah 85. Nilai 
maksimum untuk aspek voice of the customer adalah 
45. Hasil voice of the customer di IGD RSUD Ibnu Sina 
Kabupaten Gresik mendapat nilai total 29 (73% dari nilai 
maksimum kriteria MBNQA) dan termasuk kategori baik. 
Nilai maksimum untuk aspek customer engagement adalah 
40. Hasil penilaian customer engagement IGD RSUD Ibnu 
Sina Kabupaten Gresik mendapat nilai 31 (69,05% dari 
nilai maksimum kriteria MBNQA) dan termasuk kategori 
baik. Setelah didapatkan nilai voice of the customer dan 
customer engagement maka didapatkan nilai total untuk 
aspek customer and market focus yaitu 60 (70,6% dari nilai 
maksimum kriteria MBNQA) dan termasuk kategori baik. 

Aspek measurement, analysis, and knowledge 
management di IGD RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik 
yang dinilai adalah measurement, analysis and improvement 
of organizational performance, dan management of 
information, knowledge, and informational technology. 
Nilai maksimum untuk aspek measurement, analysis, 
and knowledge management adalah 90. Nilai maksimum 
untuk aspek measurement, analysis, and improvement 
of Organizational Performance adalah 45. Hasil penilaian 
measurement, analysis, and improvement of organizational 
performance di IGD RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik 
mendapat nilai total 31 (69,26% dari nilai maksimum kriteria 
MBNQA) dan termasuk kategori baik. Nilai maksimum 
untuk aspek management of information, knowledge, 
and informational technology adalah 45. Hasil penilaian 
management of information, knowledge, and informational 
technology IGD RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik 
mendapat nilai 33 (72,41% dari nilai maksimum kriteria 
MBNQA) dan termasuk kategori baik. Setelah didapatkan 
measuremen, analysis, and improvement of organizational 
performance dan management of information, knowledge, 
and informational technology maka didapatkan nilai total 

untuk aspek measurement, analysis and knowledge 
management yaitu 64 (71,1% dari nilai maksimum kriteria 
MBNQA) dan termasuk kategori baik. 

Aspek workforce focus di IGD RSUD Ibnu Sina 
Kabupaten Gresik yang dinilai adalah workforce 
environment dan workforce engagement. Nilai maksimum 
untuk kategori fokus pada staf adalah 85. Nilai maksimum 
untuk aspek workforce environment adalah 40. Hasil 
penilaian workforce environment di IGD RSUD Ibnu Sina 
Kabupaten Gresik mendapat nilai total 33 (72,41% dari 
nilai maksimum kriteria MBNQA) dan termasuk kategori 
baik. Nilai maksimum untuk aspek workforce engagement 
adalah 45. Hasil penilaian workforce engagement IGD 
RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik mendapat nilai 
30 (74,08% dari nilai maksimum kriteria MBNQA) dan 
termasuk kategori baik. Setelah didapatkan nilai Workforce 
environment dan workforce engagement maka didapatkan 
nilai total untuk aspek workforce focus yaitu 81 (95,29% 
dari nilai maksimum kriteria MBNQA) dan termasuk 
kategori sangat baik. 

Aspek process management di IGD RSUD Ibnu Sina 
Kabupaten Gresik yang dinilai adalah work system dan 
work processes Nilai maksimum untuk aspek process 
management adalah 85. Nilai maksimum untuk aspek 
work system adalah 45. Hasil penilaian work system di 
IGD RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik mendapat nilai 
total 29 (82,55% dari nilai maksimum kriteria MBNQA) dan 
termasuk aspek sangat baik. Nilai maksimum untuk aspek 
work processes adalah 40. Hasil penilaian work processes 
IGD RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik mendapat nilai 
33,06 (66,11% dari nilai maksimum kriteria MBNQA) dan 
termasuk kategori baik. Setelah didapatkan nilai work 
system dan work processes maka didapatkan nilai total 
untuk aspek process management yaitu 62 (72,9% dari 
nilai maksimum kriteria MBNQA) dan termasuk kategori 
sangat baik. 

Aspek results di IGD RSUD Ibnu Sina Kabupaten 
Gresik yang dinilai adalah product outcomes dan customer-
focused outcomes dan financial and market outcomes dan 
workforce-focused outcomes dan process effectiveness 
outcomes dan leadership outcomes. Nilai maksimum 
untuk aspek results adalah 450. Nilai maksimum untuk 
aspek product outcomes adalah 100. Hasil penilaian 
product outcomes di IGD RSUD Ibnu Sina Kabupaten 
Gresik mendapat nilai total 72 (72% dari nilai maksimum 
kriteria MBNQA) dan termasuk kategori cukup jelek. Nilai 
maksimum untuk aspek customer-focused outcomes 
adalah 70. Hasil penilaian customer-focused outcomes 
IGD RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik mendapat nilai 
58 (82,78% dari nilai maksimum kriteria MBNQA) dan 
termasuk kategori cukup sangat baik. Nilai maksimum 
untuk aspek financial and market outcomes adalah 70. 
Hasil penilaian financial and market outcomes di IGD 
RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik mendapat nilai total 
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58 (82,78% dari nilai maksimum kriteria MBNQA) dan 
termasuk kategori cukup baik. Nilai maksimum untuk 
aspek workforce-focused outcomes adalah 70. Hasil 
penilaian workforce-focused outcomes IGD RSUD Ibnu 
Sina Kabupaten Gresik mendapat nilai 53 (75,83% dari 
nilai maksimum kriteria MBNQA) dan termasuk kategori 
baik. Nilai maksimum untuk aspek process effectiveness 
outcomes adalah 70. Hasil penilaian process effectiveness 
outcomes ddi IGD RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik 
mendapat nilai total 53 (75,83% dari nilai maksimum 
kriteria MBNQA) dan termasuk kategori sangat baik. Nilai 
maksimum untuk aspek leadership outcomes adalah 70. 
Hasil penilaian leadership outcomes IGD RSUD Ibnu Sina 
Kabupaten Gresik mendapat nilai 56,90 (81,29% dari nilai 
maksimum kriteria MBNQA) dan termasuk kategori baik. 
Setelah didapatkan nilai product outcomes dan customer-
focused outcomes dan financial and market outcomes dan 
workforce-focused outcomes dan process effectiveness 
outcomes dan leadership outcomes. Maka didapatkan 
nilai total untuk aspek results yaitu 352 (78,22% dari 
nilai maksimum kriteria MBNQA) dan termasuk kategori 
sangat baik.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian dan isu strategis maka 
dibuat rekomendasi upaya meningkatkan mutu pelayanan 
emergency di IGD RSUD Ibnu Sina berdasarkan hasil 
analisis menurut kriterin Malcolm Baldrige National 
Quality Award (MBNQA) sebagai berikut: 1) meningkatkan 
kepuasan pelanggan terhadap pelayanan di IGD dengan 
memperbaiki kualitas customer and market focus melalui: 
membuat kebijakan khusus untuk membuka poli diluar jam 
kerja dan membuat leaflet untuk meningkatkan kesadaran 
pelanggan tentang fungsi utama dari IGD, 2) memperbaiki 
workforce focus melalui: peningkatan kualitas SDM dalam 
pelayanan emergency dengan mengadakan pelatihan 
sesuai hasil pemetaan kompetensi SDM IGD RSUD 
Ibnu Sina Kabupaten Gresik, 3) mewujudkan process 
managemen di IGD supaya berjalan lebih baik melalui: 
mengevaluasi kebijakan tentang pelayanan IGD hanya 
untuk kasus gawat darurat., 4) meningkatkan results 
kinerja organisasi melalui: melakukan monitoring dan 
evaluasi secara rutin dan berkala, menyampaikan kepada 
tim IGD tentang penanganan kasus di IGD hanya untuk 

Tabel 1.

Hasil Pencapaian Nilai Bobot Manajemen Kualitas Pelayanan Menurut Kriteria MBNQA di IGD RSUD Ibnu Sina

Kategori dan item Nilai Maksimum MBNQA Nilai MBNQA 

1
1.1
1.2

Leadership 
Senior Leadership
Governance and Societal Responsibilities

120
70
50

88
53
35

2
2.1
2.2

Strategic Planning 
Strategy Development
Strategy Deployment 

85
40
45

64
31
33

3
3.1
3.2

Customer and market focus
Voice of the Customer
Customer Engagement

85
45
40

60
29
31

4
4.1

4.2

Measurement, analysis, and knowledge management 
Measuremen, Analysis, and Improvement of 
Organizational Performance,
Management of Information, Knowledge, and 
Informational Technology

90
45

45

64
31

33

5
5.1
5.2

Workforce focus 
Workforce Environment
Workforce Engagement

85
40
45

 63
33
30

6
6.1
6.2

Process management
Work System
Work Processes

85
45
40

62
29
33

7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

Results 
Product Outcomes
Cuctomer-Focused Outcomes
Financial and Market Outcomes
Workforce-Focused Outcomes
Process Effectiveness Outcomes
Leadership Outcomes

450
100

70
70
70
70
70

352
72
58
58
53
53
57

TOTAL 1000  753

Sumber: Data primer diolah
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pasien gawat darurat dan membuat kebijakan pelayanan 
pasien yang false emergency.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelit ian, maka dapat 
disimpulkan: kualitas pelayanan kegawat daruratan di IGD 
RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik berdasarkan kriteria 
MBNQA diperoleh total poin 753 termasuk dalam kategori 
organizational leader. IGD menunjukkan approaches 
yang sempurna responsif terhadap persyaratan multiple 
item. IGD menunjukkan inovasi, deployment yang unggul 
dan perbaikan kinerja yang baik dalam semua bidang. 
Berdasarkan kriteria MBNQA kualitas pelayanan kegawat 
daruratan di IGD RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik sudah 
baik tetapi angka kasus false emergency masih tinggi.

SARAN

Bagi RSUD Ibnu sina Kabupaten Gresik 1) Malcolm 
Baldrige Criteria for Performance Excellence dapat 
digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja 
pelayanan di suatu instalasi di rumah sakit, 2) dibuat 
kebijakan khusus untuk membuka poli di luar jam kerja 
sehingga menurunkan angka false emergency. Bagi IGD 
RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik agar pelayanan IGD di 
RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik dapat berjalan dengan 
optimal maka IGD disarankan untuk melaksanakan 
kegiatan program sesuai dengan rekomendasi yang 
diberikan.
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