
 

  
 

 

 

ANALISIS RASIO FINANCIAL DAN RASIO NON FINANCIAL  

SEBAGAI DASAR PENGUKURAN KINERJA 

RSUP DR. MUHAMMAD HOESIN PALEMBANG 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

JURNAL 
MASNAH 

11251044 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
PROGRAM PASCAH SARJANAH MEGISTER MANAJEMEN  

UNIVERSITAS BINADARMA  

27 FEBRUARI 2012 



 

  
ANALISIS RASIO FINANCIAL DAN RASIO NON FINANCIAL SEBAGAI DASAR 

PENGUKURAN KINERJA RSUP Dr. MUHAMMAD HOESIN PALEMBANG 

 

Masnah                                                                                                                                   

RSUP. Mohammad Hosein Palembang 

 

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah mengukur kinerja rumah sakit berdasarkan rasio 

financial dan rasio non financial. Rasio financial terdiri atas rasio struktur modal, rasio aktivitas dan 

rasio profitabilitas. Rasio non financial sebagai dasar pengukuran rumah sakit, sesuai dengan 

standar yang ditetapkan adalah Bed Occupancy Rate (BOR), Turn Over Interval (TOI), Bed Turn 

Over (BTO), Average Length Of Stay (ALOS), Gross Date Rate (GDR) dan Net Date Rate (NDR). 

Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang. Objek 

penelitian adalah menilai tren pencapaian kinerja selama tahun 2008-2010. Hasil penelitian 

terhadap rasio finansial diketahui bahwa untuk rasio struktur modal terjadi kecendrungan 

peningkatan kinerja keuangan rumah sakit disertai dengan tidak adanya kewajiban jangka panjang 

dalam kurun waktu tiga tahun. Untuk rasio aktivitas rata-rata lamanya waktu pelunasan piutang 

terjadi penurunan dari tahun 2008 dan tahun 2009 namun pada tahun 2010 terjadi peningkatan, hal 

ini disebabkan karena pihak ketiga yang harus membayar ke rumah sakit banyak terdapat dari 

piutang pasien Askeskin yang ditanggung oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hasil 

analisis terhadap rasio non finansial diketahui bahwa untuk nilai BOR, TOI dan BTO mengalami 

peningkatan, artinya pemanfaatan tempat tidur rumah sakit telah dilakukan secara maksimal.  Hasil 

analisis terhadap ALOS menunjukan nilai yang lebih kecil dari standar nasional yang ditetapkan, 

hal ini tidak secara langsung dapat menjelaskan mutu pelayanan rumah sakit tidak baik karena 

tidak sesuai standar. Demikian juga untuk analisis terhadap GDR dan NDR bahwa tingkat 

kematian penderita cukup tinggi, berdasarkan penelitian hal ini dipengaruhi oleh tingginya 

penderita yang dirujuk ke rumah sakit. Berdasarkan hasil analisis terhadap data dapat disimpulkan 

bahwa terjadi peningkatan kinerja Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang 

tahun 2008-2010 jika dilihat dari rasio finansial dan rasio non finansial. 

Kata kunci: Rasio finansial, Rasio non financial 
 

 



 

 
A. Pendahuluan  
1. Latar belakang  

Rumah sakit termasuk organisasi 
sektor publik yang memberikan pelayanan 
dalam bentuk pelayanan kesehatan. Dalam 
upayanya memberikan pelayanan publik yang 
lebih baik perlu dilakukan pengukuran kinerja 
sektor publik untuk membantu memperbaiki 
kinerja pemerintahan, membantu pemerintah 
berfokus pada tujuan dan sasarannya yang 
pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi 
dan efektivitas organisasi sektor publik dalam 
memberikan pelayanan publik. Mardiasmo 
(2002 : 33).  

Rumah sakit sebagai sistem 
dipengaruhi berbagai faktor lingkungan baik 
hukum dan perundangan, politik, ekonomi 
maupun sosial budaya. Dengan demikian 
rumah sakit dapat menjadi unit pelaksana 
pemerintah dalam memberikan pelayanan 
publik ataupun sebagai institusi pelayanan 
swasta. Soeroso (2003 : 11).  

Untuk menjawab tantangan 
persaingan di masa depan, rumah sakit harus 
dapat menyusun strategi yang berorientasi 
pada dasar dan kualitas sehingga 
mendapatkan profitabilitas jangka panjang. 
Muninjaya (2004 : 84).  

Rumah Sakit Umum Pusat Dr. 
Mohammad Hesin Palembang merupakan 
rumah sakit rujukan di propinsi Sumatera 
Selatan yang diklasifikasikan sebagai Rumah 
sakit Kelas A dengan kapasitas tempat tidur 
964 TT yang sudah termasuk 121 TT 
cadangan, BOR 83,30% dengan fasilitas 
spesialis lengkap dan juga merupakan rumah 
sakit pendidikan. ProfiI RSMH (2009).  

Dengan adanya kebijaksanaan 
pemerintah, Rumah Sakit diharapkan dapat 
meningkatkan efisiensi dan efektifitas 
pengelolaan sumber daya, serta 
meningkatkan mutu pelayanan, maka RSUP 
Dr. Mohammad Hoesin Palembang ditetapkan 
sebagai Rumah sakit Swadana sesuai dengan 
SK Menteri Kesehatan No. 1134 / Menkes / 
SK / 1993, tanggal 10 Desember 1993. 
Karena perubahan kebijaksanaan tersebut 
maka terjadi perubahan tentang organisasi 
dan Tata Kerja RSUP Dr Mohammad Hoesin 
Palembang yang diatur dengan surat 
keputusan Menteri Kesehatan No : 549 / 
Menkes / SK / Vl / 1994.  

Rumah sakit sebagai salah satu 
entitas sektor publik diharapkan mampu 
memberikan pelayanan maksimal terhadap 
publik sebagai stakeholder. Pelayanan yang 
maksimal salah satunya dipengaruhi faktor 
kinerja rumah sakit (performance 
measurement) merupakan salah satu 

prasyarat bagi berbagai pihak sehingga 
diharapkan dapat memobilisaasi sumber daya 
secara efektif.  

Pengukuran kinerja dapat memberi 
arah pada keputusan strategis yang 
menyangkut perkembangan rumah sakit di 
masa yang akan datang. Pengukuran kinerja 
yang dilakukan secara berkelanjutan dapat 
memberikan umpan balik untuk upaya 
pencapaian tujuan di masa mendatang.  

Untuk mengukur kinerja sektor 
publik selain aspek keuangan, juga perlu 
dilakukan analisis terhadap aspek non 
keuangan. Disisi aspek non finansial rumah 
sakit pada periode tahun 2001 jumlah tempat 
tidur tersedia sebanyak 832 TT yang terpakai 
306,5 TT dengan jumlah pasien pulang 17.365 
orang ,  BOR : 36,84%, TOI : 11,05 hari, BTO : 
20,87 kali sedangkan pada  periode tahun 
2004 jumlah tempat tidur tersedia sebanyak 
632 TT yang terpakai 338,93 TT dengan 
jumlah pasien pulang 22.525 orang, BOR : 
53,63%, TOI : 4,75 hari, BTO : 35,64 kali.  

Dari kegiatan tersebut pemakaian 
tempat tidur di RSUP Dr. Mohammad Hoesin 
masih sangat jauh dari standar yang telah 
ditetapkan. Aspek keuangan dan aspek non 
keuangan dapat dikategorikan sebagai 
indikator dalam pengukuran kinerja. Indikator 
kinerja merupakan sesuatu yang akan dihitung 
dan diukur serta digunakan sebagai dasar 
untuk menilai tingkat kinerja baik dalam tahap 
perencanaan, tahap pelaksanaan maupun 
tahap setelah kegiatan selesai. Indikator 
digunakan untuk menyakinkan bahwa kinerja 
hari demi hari. Organisasi yang bersangkutan 
menunjukan kemajuan dalam rangka 
pencapaian tujuan dan sasaran yang telah 
ditetapkan. Bastian (2001 : 45). 

Evaluasi atas kinerja dapat 
dilakukan dengan membandingkan antara 
tingkat kinerja yang diindentifikasi sebagai 
tujuan dengan tingkat kerja yang ada, proses 
yang dilakukan dengan organisasi lain yang 
terbaik dibidangnya, realisasi dan target yang 
dibebankan dari instansi yang lebih tinggi, 
realisasi periode tahun sekarang dengan 
tahun sebelumnya ataupun dengan cara 
rencana evaluasi lima tahun dengan 
akumulasi realisasi sampai dengan tahun ini.  

Pengukuran kinerja berdasarkan 
aspek keuangan dan non keuangan secara 
berimbang dapat memungkinkan untuk 
penelusuran perkembangan pencapaian 
strategi. Untuk menilai kinerja, tidak ada 
satupun pengukuran yang dapat memenuhi 
keinginan seluruh bagian organisasi. 
Keseimbangan yang diharapkan hanya dapat 
dihubungkan dengan strategi tertentu yang 
ingin dicapai misalnya tingkat pegelolaan 



 

keuangan dan tingkat pelayanan. Salah satu 
metode yang dapat dipakai dalam pengukuran 
kinerja adalah dengan menggunakan analisis 
terhadap rasio.  

Berdasarkan latar belakang yang 
telah diuraikan di atas, maka penulis 
menganggap relevan untuk melakukan 
penelitian pada RSUP Dr. Mohammad Hoesin 
Palembang ditinjau dari aspek rasio finansial 
dan rasio non financial sebagai dasar 
pengukuran kinerja rumah sakit. 

 
2. Tujuan dan Ruang Lingkup 

Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui dan mengevaluasi kemampuan 
kinerja RSUP Dr. Mohammad Hoesin 
Palembang ditinjau dari aspek financial dan 
non financial dengan melakukan analisis rasio 
kedua aspek tersebut. Rasio financial yang 
dipakai adalah rasio struktur modal, aktivitas 
dan profitabilitas.  

Rasio financial digunakan untuk 
mengukur kinerja rumah sakit dilihat dari 
kinerja keuangan. Alasan pemilihan hanya 
terhadap rasio struktur modal, rasio aktivitas 
dan rasio profitabilitas adalah dikarenakan 
ketiga rasio tersebut dapat mewakili penilaian 
terhadap kinerja keuangan sektor publik. 
Rasio struktur modal dipakai untuk menilai 
tingkat kemandirian rumah sakit. Dimasa yang 
akan datang rumah sakit diharapkan dapat 
menjadi suatu sektor publik yang mandiri dari 
sisi keuangan, sehingga beberapa aspek yang 
sebelumnya dibiayai oleh pemerintah pada 
saatnya dapat dibiayai sendiri dan dana dari 
pemerintah tersebut dapat dialihkan ke sektor 
publik lainnya. Penilaian terhadap rasio 
aktivitas bertujuan menilai tingkat kemampuan 
pelayanan rumah sakit dilihat dari ratra-rata 
kemampuan rumah sakit dalam melakukan 
pelunasan hutang dan penagihan terhadap 
piutang. Penilaian terhadap rasio profitabilitas 
bertujuan menilai kemampuan pengelolaan 
sumber daya yang dimiliki rumah sakit secara 
efisien sehingga tingkat pengembalian atas 
sumber daya tersebut seimbang dengan biaya 
yang dikeluarkan.  

Sedangkan rasio non finansial yang 
digunakan adalah BOR (Bed Occupancy Rate) 
yang bertujuan mengevaluasi prosentase 
pemakai tempat tidur rumah sakit yang 
tersedia. Rasio lainnya yaitu BTO (Bed Tum 
Over), TOI (Tum Over lnterval) dan ALOS 
(Average Length Of Stay) yaitu rasio yang 
dapat dipakai untuk menilai tingkat efisiensi 
penggunaan tempat tidur rumah sakit yang 
tersedia. Selanjutnya NDR (Net Death Rate) 
dan GDR (Gross Date Rate) yaitu rasio yang 
dipakai untuk menilai mutu  pelayanan/ 
perawatan rumah sakit dilihat dari angka 

kematian penderita yang dirawat, yang berarti 
berhubungan dengan kualitas pelayanan yang 
telah diberikan pihak rumah sakit. Sebagai 
tambahan informasi terhadap rasio non 
finansial juga dilihat tingkat kunjungan pederita 
dibandingkan dengan jumlah penderita yang 
tidak bisa dilayani atau harus dirujuk ke rumah 
sakit lain disertai faktor penyebabnya. Hal ini 
dapat dilakukan sebagai salah satu cara 
dalam rangka menilai kinerja rumah sakit 
berdasarkan analisis terhadap kemampuan 
pelayanan terhadap penderita di unit rawat 
jalan dan rawat inap. 

Mengingat luasnya permasalahan 
terkait dengan analisis kinerja keuangan 
RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang, 
maka dalam penelitian ini dibatasi pada 
analisis rasio finansial dan rasio non finansial 
periode 2008 – 2010 sebagai dasar 
pengukuran kinerja. 

 
3. Teori-Teori Pendukung 
a. Pengertian dan Klasifikasi Rumah 

Sakit 
Rumah sakit adalah suatu 

organisasi yang melalui tenaga medis 
profesional yang terorganisir serta sarana 
kedokteran yang permanen 
menyelenggarakan pelayanan kedokteran, 
asuhan keperawatan yang 
berkesinambungan, diagnosis serta 
pengobatan penyakit yang diderita oleh 
penderita. Azwar  (2005:53). 

Menurut Azwar (2005:62) di 
lndonesia dikenal tiga jenis rumah sakit 
sesuai kepemilikan, jenis pelayanan dan 
kelasnya. Berdasarkan kepemilikannya 
rumah sakit dibedakan menjadi tiga macam 
yaitu rumah sakit pemerintah, rumah sakit 
BUMN/ ABRI dan rumah sakit swasta. 
Berdasarkan jenis pelayanan, rumah sakit 
dibedakan menjadi rumah sakit umum, rumah 
sakit jiwa dan rumah sakit khusus. 
Berdasarkan kelasnya, rumah sakit 
dibedakan atas rumah sakit kelas A, rumah 
sakit kelas B, rumah sakit kelas C dan rumah 
sakit kelas D. Rumah sakit kelas A adalah 
rumah sakit yang mampu memberikan 
pelayanan kedokteran spesialis dan 
subspesialis luas. Pemerintah menetapkan 
rumah sakit ini sebagai tempat pelayanan 
rujukan tertinggi (top referal hospital) atau 
disebut sebagai rumah sakit pusat. Rumah 
sakit kelas B adalah rumah sakit yang 
mampu memberikan pelayanan kedokteran 
spesialis luas dan subspesialis terbatas. 
Direncanakan rumah sakit kelas B akan 
mampu didirikan di setiap ibukota propinsi 
yang menampung pelayanan rujukan dari 
rumah sakit kabupaten. Rumah sakit yang 



 

tidak termasuk kelas A juga diklasifikasikan 
sebagai rumah sakit kelas B. Rumah sakit 
kelas C adalah rumah sakit yang mampu 
memberikan pelayanan kedokteran spesialis 
terbatas. Ada empat macam jenis pelayanan 
spesialis yang disediakan yaitu pelayanan 
penyakit dalam, pelayanan bedah, pelayanan 
kesehatan anak serta pelayanan kebidanan 
dan kandungan. Direncanakan rumah sakit 
kelas C ini akan didirikan di setiap ibukota 
kabupaten yang menampung pelayanan 
rujukan dari puskesmas. Rumah sakit tipe D 
adalah rumah sakit yang bersifat transisi 
karena pada suatu saat akan ditingkatkan 
rnenjadi kelas D. Pada saat ini kemampuan 
rumah sakit kelas D hanya memberikan 
pelayanan kedokteran umum dan kedokteran 
gigi. 

Ada beberapa ciri khusus dalam 
organisasi dan fungsi rumah sakit yang 
berpengaruh pada pola kepemimpinan dan 
pengambilan keputusan, yaitu: (1) Jenis unit-
unit dan departemen yang sangat banyak. 
Secara umum unit tersebut dibedakan atas 
unit produksi yang menghasilakan produk 
berupa jasa pelayanan kesehatan dan unit 
penunjang yang memberikan dukungan 
kepada unit produksi; (2) Produk akhir dari 
rumah sakit adalah jasa pelayanan yang  
beraneka   ragam bentuk dan prosesnya, 
ditunjang dengan perkembangan kemajuan 
alat-alat kedokteran yang tidak murah serta 
kondisi tenaga kerja yang bekerja di rurnah 
sakit sangat banyak jenisnya seperti dokter 
spesialis, dokter umurn, perawat, administrasi 
dan lain-lain; (3) Mix lnput adalah kegiatan 
rurnah sakit ditunjang berbagai jenis input, 
mulai dari tenaga kesehatan dari berbagai 
disiplin ilmu maupun obat dan  bahan yang 
banyak jenisnya. 

 
b. Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan 
bentuk pertanggung jawaban atas 
kepengurusan sumber daya ekonomi yang 
dimiliki suatu entitas. Laporan keuangan yang 
diterbitkan harus disusun berdasarkan standar 
akuntansi yang berlaku agar laporan 
keuangan tersebut dapat dibandingkan 
dengan laporan keuangan periode 
sebelumnya atau dibandingkan dengan 
laporan keuangan entitas lainnya. Nordiawan 
(2006 : 134). Menurut Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 2005, laporan keuangan 
merupakan laporan terstruktur mengenai 
posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang 
dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Data 
yang termuat di dalam laporan keuangan 
mencerminkan ringkasan kuantitatif operasi 
dan aktivitas suatu entitas. Rumah sakit 

sebagai suatu entitas penyedia jasa juga 
diharuskan menyajikan laporan keuangan. 
Laporan keuangan dapat memberikan banyak 
informasi mengenai kekuatan sumber daya 
rumah sakit, kelemahan, masalah, efisiensi 
operasi dan sebagainya. 

Menurut Nordiawan (2006 : 202) 
ada empat macam laporan keuangan utama 
yang dihasilkan proses akuntansi rumah sakit 
yaitu: (1) Laporan Keuangan (Kas,, Piutang, 
lnvestasi, Aktiva tetap, Aktiva yang disisihkan, 
Utang Jangka Panjang, Saldo); (2) Laporan 
Operasi( Pendapatan jasa penderita dihitung 
pada jumlah bruto   , Penyesuaian kontraktual 
berasal dari keterlibatan pihak ketiga  dalam 
penggantian pembayaran medis, Pendapatan 
dari kegiatan lainnya mencerminkan 
pendapatan yang berasal bukan dari penderita 
seperti kantin dan sewa parker, Transfer antar 
dana ditujukan apabila ada transfer dari saldo 
dana yang dikelompokkan sebagai dana 
terikat menjadi dana tidak terikat, Beban dana 
umum yang diakui secara akrual seperti 
halnya pada entitas komersial, Sumbangan 
atau donasi dikelompokkan menjadi donasi 
yang berbentuk jasa atau berbentuk aktiva; (3) 
Laporan Perubahan Aktiva Bersih( tidak 
terikat, terikat sementara dan terikat 
permanen); (4) Laporan Arus Kas. 

 
c. Analisis Financial 

Menurut Bambang Riyanto (2009 : 
329) dalam mengadakan interpretasi dan 
analisa laporan suatu perusahaan, seorang 
penganalisa memerlukan adanya ukuran atau 
“yard-stick” tertentu. Ukuran yang sering 
digunakan dalam analisa finansial adalah 
“rasio”. Pengertian rasio itu sebenarnya 
hanyalah alat yang dinyatakan dalam 
“arithmetical terms” yang dapat digunakan 
untuk menjelaskan hubungan antara dua 
macam data finansial. Untuk dapat 
memperoleh gambaran tentang 
perkembangan finansial suatu perusahaan 
perlulah kita mengadakan interpretasi atau 
analisa terhadap data finansial dari 
perusahaan yang bersangkutan dan data 
finansial itu akan tercermin di dalam “Laporan 
Finansil”. Rasio keuangan perbandingan satu 
pos adalah angka yang diperoleh dari hasil 
Iaporan keuangan dengan pos lainnya yang 
mempunyai hubungan yang relevan dan 
signifikan. Rasio keuangan ini hanya 
menyederhanakan informasi yang 
menggambarkan hubungan antara pos 
tertentu dengan pos lainnya. Dengan 
penyederhanaan ini kita dapat menilai dengan 
cepat hubungan antara pos tadi dan dapat 
membandingkan dengan rasio lain sehingga 
kita dapat memperoleh informasi dan 



 

memberikan penilaian. Harahap dalam Kunto 
(2009). 

Penggunaan analisis rasio finansial 
sebagai alat analisis kinerja keuangan secara 
luas diterapkan pada lembaga perusahaan 
yang bersifat komersial, sedangkan pada 
lembaga publik khususnya pemerintah daerah 
masih sangat terbatas sehingga secara teoritis 
belum ada kesepakatan yang bulat mengenai 
nama dan kaidah pengukurannya. Mardiasrno 
(2002 : 123). lndikator kinerja finansial dapat 
dilihat dari aspek keuangan yaitu dengan 
menggunakan rasio likuiditas, rasio struktur 
modal, rasio aktivitas dan rasio profitabilitas. 
Arifin dan Prasetya (2007 : 7). Dalam 
organisasi sektor public, analisis terhadap 
rasio-rasio tersebut dapat disesuaikan dengan 
kondisi yang ada, yaitu: (1) Rasio Likuiditas 
menggambarkan jumlah uang yang tersedia 
untuk membayar biaya-biaya jangka 
pendeknya. Rasio ini umumnya dipakai untuk 
menilai kinerja keuangan pada organisasi 
sektor swasta; (2) Rasio Struktur Modal 
adalah bagaimana cara perusahaan mendanai 
aktivanya. Aktiva perusahaan didanai dengan 
utang jangka pendek, utang jangka panjang 
dan modal pemegang saham sehingga 
seluruh sisi kanan dari neraca memperlihatkan 
struktur keuangan; (3) Rasio Aktivitas 
mengukur seberapa efektif entitas 
memanfaatkan semua sumber dana yang ada 
pada pengendaliannya. Semua rasio aktivitas 
ini melibatkan perbandingan antara tingkat 
penjualan dan investasi pada berbagai jenis 
aktiva; (4) Rasio Profitabilitas adalah rasio 
yang menggambarkan kemampuan 
perusahaan memperoleh laba dalam 
hubungan dengan penjualan total aktiva 
maupun modal sendiri. Rasio profitabilitas ini 
akan memberikan gambaran tentang tingkat 
efektifitas pengelolaan perusahaan. Semakin 
tinggi profitabilitas berarti semakin baik, 
karena kemakmuran pemilik perusahaan 
meningkat dengan semakin tingginya 
profitabilitas.  

Tidak ada ketetapan pasti mengenai 
nilai ideal terhadap rasio finansial. Analisis 
hasil dapat dilihat dengan menggunakan 
analisis tren berdasarkan hasil perbandingan 
dalam beberapa tahun yang menjadi objek 
penelitian. Berikut adalah tabel Rasio 
Finansial: 

 
 
 
 
 

Tabel 1 Rasio Finansial 

Sumber: Memahami Laporan Keuangan 
(James O Gill & Moira Chatton 2006) 

 
Menurut Mardiasmo (2002:123), 

informasi non finansial dapat dipakai sebagai 
tolak ukur penilaian kinerja. Indikator kinerja 
non finansial bagi rumah sakit sesuai dengan 
yang telah ditetapkan menteri kesehatan 
Republik lndonesia adalah BOR (Bed 
Occupancy Rate), TOI (Turn Over lnterval), 
BTO (Bed Turn Over), ALOS (Average Length 
Of Stay), GDR (Gross Death Rate) dan NDR 
(Net Death Rate). 

Pengklasifikasian tersebut dapat 
memudahkan dalam menilai kinerja 
berdasarkan dimensi efisiensi (BOR, TOl, 
BTO) dan dimensi kualitas (GDR dan NDR). 
Menurut Departemen Kesehatan Rl (2005) 
uraian pengklasifikasian tersebut adalah 
sebagai berikut: (1) BOR (Bed Occupancy 
Rate) adalah prosentase pemakaian tempat   
tidur pada satuan waktu tertentu. lndikator ini 
memberikan gambar     tinggi rendahnya 
tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit 
yang telah tersedia; (2) TOI  (Tum Over 
Interval) adalah rata-rata hari dimana tempat 
tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat 
terisi berikutnya. lndikator ini memberikan 
gambaran tingkat efisiensi penggunaan 
tempat tidur; (3) BTO (Bed Tum Over) adalah 
frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu 
periode, berapa kali tempat tidur dipakai 
dalam satu satuan waktu tertentu; (4) ALOS 
(Average Length Of Stay) adalah rata-rata 
lama rawat seorang penderita. Indikator ini 
disamping memberikan gambaran tingkat 

No Keterangan 

1 

Rasio Likuiditas 
a. Rasio lancar 
b. Rasio cepat (Quick ratio) 
c. Rasio day cash on hand 

2 

Rasio Struktur Modal 
a.  Rasio biaya modal (equity financing 

ratio) 
b.  Rasio hutang terhadap modal 
c.  Rasio hutang terhadap aktiva tetap 

3 

Rasio Aktivitas 
a. Perputaran total aktiva 
b. Perputaran aktiva tetap 
c. Perputaran aktiva lancar 
d. Perputaran Persediaan 
e. Pelunasan tagihan/ piutang 
f. Rata-rata lama pelunasan hutang 

4 

Rasio Profitabilitas 
a. Deductible ratio 
b. Mark up ratio 
c. Marjin operasi 
d. Return on assets 
e. Return on equity 



 

efisiensi, juga dapat memberikan gambaran 
mutu pelayanan, apabila diterapkan pada 
diagnosis tertentu dapat dijadikan hal yang 
perlu pengamatan yang lebih lanjut; (5) GDR 
(Gross Death Rate) adalah angka kematian 
umum untuk   setiap 1000 penderita keluar; (6) 
NDR (Net Death Rate) adalah angka kematian 
48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 
penderita keluar. lndkator ini memberikan 
gambaran mutu pelayanan di rumah sakit.        

Perhitungan terhadap rasio-rasio 
tersebut dapat dipakai sebagai acuan dalam 
menilai kinerja dari sisi non finansial. Hasil 
perhitungan terhadap rasio tersebut 
selanjutnya dianalisis yaitu dengan cara 
membandingkannya dengan standar mutu 
yang tetah ditetapkan secara nasional. Tinggi 
rendahnya nilai yang di dapat, lalu 
dibandingkan hasilnya antara beberapa tahun 
yang menjadi objek penelitian. Hai ini 
dilakukan untuk melihat tren peningkatan atau 
penurunan nilai rasio yang menunjukan kinerja 
rumah sakit jika dilihat dari aspek non finansial 
yang mengindikasikan kinerja dari tingkat 
pelayanan yang diberikan pihak rumah sakit 
seperti yang terlihat dalam table rasio non 
financial berikut: 

 
 

Tabel 2                                                                                                                                                             
Rasio Non Finansial 

 

No Jenis Rasio Nilai 

1 BOR  (Bed 
Occupancy Rate) 

75% – 
85% 

2 TOI    (Turn Over 
Interval) 

    1-3   
hari 

3 BTO   (Bed Turn 
Over) 

 5-45 
kali 

4 ALOS ( Average 
Length Of Stay) 

  7-10 
hari 

5 GDR   (Gross Death 
Rate) 

     < 
3% 

6 NDR   (Net Death 
Rate) 

< 2,5% 

Sumber: Standar Nasional Asuhan Kesehatan 
RS di Indonesia dalam Muninjaya (2004). 

 
d. Pengertian Kinerja 

Menurut Bastian (2001:85), kinerja 
adalah gambaran mengenai tingkat 
pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ 
program/ kebijaksanaan dalam mewujudkan 
sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang 
tertuang dalam perumusan skema strategi 
suatu organisasi. Secara umum kinerja 
merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh 
organisasi dalam periode tertentu. Mardiasmo 
(2002:121) menambahkan bahwa sistem 
pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu 

sistem yang bertujuan untuk membantu 
manajer publik menilai pencapaian suatu 
strategi melalui alat finansial dan non finansial. 
Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan 
sebagai alat pengendalian organisasi, karena 
pengukuran kinerja biasanya diikuti  oleh  
sistem reward dan punishment. Bagi sektor 
publik, pengukuran kinerja dilakukan untuk 
memenuhi tiga maksud, yaitu: (1) Pengukuran 
kinerja sektor publik dimaksudkan untuk 
membantu   memperbaiki kinerja pemerintah; 
(2) Ukuran kinerja sektor publik digunakan 
untuk pengalokasian sumber daya dan 
pembuatan keputusan; (3) Ukuran kinerja 
sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan 
pertanggung jawaban publik dan memperbaiki 
komunikasi kelembagaan. 

Bagi pihak legislatif 
pengukuran kinerja digunakan untuk 
menentukan kelayakan biaya pelayanan (cost 
of service) yang dibebankan kepada 
masyarakat sebagal pengguna jasa publik.  
Kinerja sektor publik bersifat multi dimensional 
sehingga tidak ada indikator tunggal yang 
dapat menunjukan kinerja secara 
komprehensif.  Berbeda dengan sektor 
swasta, output sektor publik bersifat tidak 
berwujud (intangible output) sehingga aspek 
keuangan saja tidak cukup untuk menilai 
kinerja sektor publik. Oleh karenanya perlu 
dikembangkan ukuran kinerja berdasarkan 
indikator non finansial juga. Pengukuran 
kinerja finansial dan non finansial secara 
berimbang dapat memungkinkan untuk 
penelusuran perkembangan pencapaian 
strategi. 

Berdasarkan teori-teori 
pendukung diatas, penulis merangkumnya 
kedalam gambar kerangka berpikir seperti 
dibawah ini: 

 

RASIO FINANSIAL 

 Rasio Struktur Modal 

 Rasio Aktivitas 

 Rasio Profitabilitas 

     

    

RASIO NON FINANSIAL 

 BOR         - TOI 

 BTO         -  ALOS        

 GDR         - NDR 

 Rasio jumlah kunjungan terhadap 
kemampuan pelayanan 

Gambar 1: Kerangka Berpikir 

 

Kinerja RSMH Kinerja RSMH 



 

B. Metodologi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan dengan dua 

pendekatan yaitu penelitian kepustakaan dan 
penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan 
dilakukan dengan cara membaca berbagai 
buku literature dan referensi lainnya, termasuk 
hasil-hasil penelitian sebelumnya yang 
berkaitan dengan pokok permasalahan yang 
diteliti, sehingga diharapkan bisa memperoleh 
landasan teori yang dapat mendukung analisis 
yang dilakukan nantinya. Sedangkan 
Penelitian lapangan dimaksudkan untuk 
menghimpun data dan informasi yang 
diperoleh dari RSUP Dr. Mohammad Hoesin 
palembang.  

Data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah data sekunder runtut 
waktu (time series) yang meliputi aspek 
keuangan dan aspek non keuangan selama 
kurun waktu 2008-2010. Data keuangan 
meliputi laporan keuangan tahunan berupa 
Neraca, Laporan Aktivitas dan Laporan Arus 
Kas. Sedangkan data non keuangan yang 
meliputi informasi kinerja, informasi jumlah 
kunjungan penderita di rumah sakit yang 
bertujuan memperoleh infornasi kemampuan 
tenaga kesehatan dalam melayani penderita 
yang datang.  

Dalam pengumpulan data 
penelitian, penulis menggunakan beberapa 
teknik diantaranya: (1) Wawancara, penulis 
melakukan wawancara tidak terstruktur 
dengan pihak terkait di RSUP Dr. Mohammad 
Hoesin Palembang diantaranya dengan 
bagian rekam medik dan staf keuangan rumah 
sakit; (2) Dokumentasi, penulis 
mengumpulkan dokumen pendukung yang 
diantaranya laporan keuangan, laporan 
tahunan dan data penunjang lain; (3) Studi 
kepustakaan, penulis melakukan studi 
kepustakaan untuk mendapatkan teori yang 
berhubungan dengan penelitian ini. 

Selanjutnya dalam menganalisis 
data penulis menggunakan metode deskriptif 
kualitatif, dimana dilakukan dengan cara 
membandingkan nilai dari rasio financial dan  
nilai dari rasio non financial yang meliputi 
beberapa indikator dari tahun 2008 sampai 
dengan tahun 2010 berdasarkan standar 
asuhan pelayanan yang telah ditetapkan 
secara nasional. Pendekatan data secara 
runtut waktu (time series analysis) dipakai 
untuk mengevaluasi dan membandingkan 
rasio-rasio finansial dari satu periode ke 
periode lainnya.  

 
1. Kinerja Rumah Sakit Berdasarkan 

Rasio Finansial  
a. Rasio Struktur Modal 

Perhitungan terhadap rasio struktur 
modal menggunakan analisis terhadap neraca 
rumah sakit. Tujuan dari pengukuran terhadap 
rasio struktur modal adalah untuk melihat 
aspek kemandirian rumah sakit. Komponen 
neraca yang dipakai dalam rasio ini adalah sisi 
aktiva dan pasiva. Di sisi Aktiva komponen 
perkiraan yang dipakai yaitu aktiva tetap dan  
total aktiva. Di sisi pasiva komponen perkiraan 
yang dipakai adalah kewajiban jangka panjang 
dan ekuitas. Hasil perhitungan terhadap rasio 
struktur modal RSUP Dr. Mohammad Hoesin 
Palembang selama tiga tahun adalah sebagai 
berikut: 

 
Tabel 3                                                                                                                                                     

Hasil Perhitungan Rasio Biaya Ekuitas 

 Tahun 2008-2010 
Sumber: Diolah berdasarkan hasil penelitian  

 
Tabel 4                                                                                                                                                           

Hasil Perhitungan Rasio Hutang Terhadap 
Ekuitas tahun 2008-2010 

 
Tahun Rumus Dalam Angka Hasil 

 
2008 

Kewajiban 
Jangka Panjang 
Ekuitas 

Rp. 
Rp.  197,999,461,541 

0 

 
2009 

Kewajiban 
Jangka Panjang 
Ekuitas 

Rp. 
Rp.  909,791,885,814 

0 

 
2010 

Kewajiban 
Jangka Panjang 
Ekuitas 

Rp. 
Rp.   
922,203,504,838 

0 

Sumber: Diolah berdasarkan hasil penelitian 
 

Tabel 5                                                                                                                                                           
Hasil Perhitungan Rasio Hutang Terhadap 

Aktiva Tetap Tahun 2008-2010 
 

Tahun Rumus Dalam Angka Hasil 

 
2008 

Kewajiban Jangka 
Panjang 
Aktiva Tetap 

Rp. 
Rp.  134,994,534,269 

0 

 
2009 

Kewajiban Jangka 
Panjang 
Aktiva Tetap 

Rp. 
Rp.  848,884,920,040 

0 

 
2010 

Kewajiban Jangka 
Panjang 
Aktiva Tetap 

Rp. 
Rp.  845,241,848,487 

0 

Sumber: Diolah berdasarkan penelitian 
b. Rasio Aktivitas 

Ada terdapat enam macam rasio 
aktivitas yang dapat diukur dalam suatu 
entitas. Arifin dan Prasetya (2007). Rasio 
tersebut adalah rasio perputaran total aktiva, 
rasio perputaran aktiva tetap, perputaran 
aktiva lancar, perputaran persediaan, 
pelunasan piutang dan rata-rata lamanya 
pelunasan hutang. Rasio perputaran total 
aktiva, perputaran aktiva tetap, perputaran 

Tahun Rumus Dalam Angka Hasil 

 
2008 

Ekuitas 
Total Aktiva 

Rp.    197,999,461,541 
Rp.    215,836,146,797 

0,91736 

 
2009 

Ekuitas 
Total Aktiva 

Rp.    909,791,885,814 
Rp.    946,345,744,547 

0,96137 

 
2010 

Ekuitas 
Total Aktiva 

Rp.     922,203,504,838 
Rp.  1,007,784,584,027 

0,91508 



 

aktiva lancar dan perputaran persediaan lebih 
sesuai dipakai untuk mengukur kinerja 
keuangan pada entitas swasta seperti 
misalnya perusahaan dagang. Dalam 
penelitian ini hanya diukur dua macam rasio 
yaitu lamanya pelunasan terhadap tagihan 
penderita dan rata-rata lamanya hari 
pelunasan hutang. Pemilihan terhadap kedua 
rasio ini didasarkan atas pertimbangan 
kemampuan rumah sakit dalam melakukan 
penagihan piutang dan kemampuan 
pelunasan terhadap hutang. Penilaian ini 
dilakukan mengingat RSMH juga melakukan 
kerjasama dengan pihak ketiga seperti 
asuransi kesehatan baik pemerintah maupun 
swasta sebagai objek tagihan terhadap 
piutang dan pihak pemasok peralatan medis 
maupun obat-obatan dari pihak ketiga sebagai 
objek pelunasan hutang bagi rumah sakit. 
Hasil perhitungan terhadap rasio aktivitas 
RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang 
selama tiga tahun adalah sebagai berikut: 
  

Tabel 6                                                                                                                                                                
Hasil Perhitungan Rata-rata Lamanya 
Pelunasan Piutang Tahun 2008-2010 

 
Tahun Rumus Dalam Angka Hasil 

(hari) 

 
2008 

Tagihan 
Penderita 
Pendapatan / 
365 

Rp  
17,300,280,988 
Rp.        
53,661,230 

322 

 
2009 

Tagihan 
Penderita 
Pendapatan / 
365 

Rp.  
49,855,619,766 
Rp.         
73,961,640 

674 

 
2010 

Tagihan 
Penderita 
Pendapatan / 
365 

Rp. 
79,613,556,982 
Rp.      
195,652,768 

407 

   Sumber: Diolah berdasarkan hasil penelitian 

  
Tabel 7                                                                                                                                                             

Hasil Perhitungan Rata-rata Lamanya 
Pelunasan Hutang Tahun 2008-2010 

 
Tahun Rumus Dalam Angka Hasil 

(hari) 

 
2008 

Kewajiban 
Lancar 
(Peng.Oprs-
Penystn)/365 

Rp. 
17,836,685,255 
Rp.        
51,895,210 

343 

 
2009 

Kewajiban 
Lancar 
(Peng.Oprs-
Penystn)/365 

Rp.   
36,553,856,733 
Rp.          
24,483,473 

1493 

 
2010 

Kewajiban 
Lancar 
(Peng.Oprs-
Penystn)/365 

Rp.   
85,581,079,189 
Rp.          
78,543,128 

1089 

Sumber: Diolah berdasarkan hasil penelitian 

 

c. Rasio Profitabilitas 
Ada terdapat lima macam rasio 

profitabilitas yang dapat diukur  dalam suatu 

entitas. Arifin dan Prasetya (2007). Dalam 
penelitian ini hanya diukur dua macam rasio 
yaitu marjin operasi dan return on assets 
mewakili analisis terhadap kemampuan 
manajemen rumah sakit dalam menghasilkan 
sisa hasil usaha operasional jika dibandingkan 
pendapatan operasional secara bruto, serta 
sisa hasil usaha operasional jika dibandingkan 
total aktiva. Persentase ini dapat menjadi 
indikasi tingkat keberhasilan manajemen 
dalam mengelolah sumber daya keuangan 
yang tersedia. Hasil perhitungan terhadap 
rasio profitabilitas RSUP Dr. Mohammad 
Hoesin Palembang selama tiga tahun adalah 
sebagai berikut: 

 
Tabel 8                                                                                                                                                     

Hasil Perhitungan Marjin Operasi Tahun 
2008-2010 

 
Tahun Rumus Dalam Angka Hasil 

 
2008 

Sisa Hasil 
Usaha 
Operasional 
Pendapatan 
Operasional 

Rp. 
19,586,349,076 
Rp. 
30,991,118,146 

0,63 

 
2009 

Sisa Hasil 
Usaha 
Operasional 
Pendapatan 
Operasional 

Rp. 
26,995,998,506 
Rp. 
16,346,117,230 

1,65 

 
2010 

Sisa Hasil 
Usaha 
Operasional 
Pendapatan 
Operasional 

Rp. 
71,413,260,537 
Rp. 
73,085,504,072 

0,97 

   Sumber: Diolah berdasarkan hasil penelitian 
 

Tabel 9                                                                                                                                                     
Hasil Perhitungan Return On Assets Tahun 

2008-2010 
 

Tahun Rumus Dalam Angka Hasil 

 
2008 

Sisa Hasil 
Usaha 
Operasional 
Total Aktiva 

Rp.    19,586,349,076 
Rp.  215,836,146,797 

0,09 

 
2009 

Sisa Hasil 
Usaha 
Operasional 
Total Aktiva 

Rp.    26,995,998,506 
Rp.  946,345,744,547 

0,02 

 
2010 

Sisa Hasil 
Usaha 
Operasional 
Total Aktiva 

Rp.     71,413,260,537 
Rp.1,007,784,584,027 

0,07 

   Sumber: Diolah berdasarkan hasil penelitian 
 
2. Kinerja Rumah Sakit Berdasarkan 

Rasio Non Finansial 
a. Bed Occupancy Rate (BOR) 

Bed Occupancy Rate adalah 
prosentase pemakaian tempat tidur pada 
satuan waktu tertentu yang memberikan 
gambaran tinggi rendahnya pemanfaatan 
terhadap tempat tidur rumah sakit. 
Perhitungan terhadap BOR pada tahun 2008-
2010 dapat dijelaskan sebagai berikut: 

 



 

Tabel 10                                                                                                                                                         
Hasil Perhitungan BOR Tahun 2008-2010 

 
Variabel  Tahun  

 2008 2009 2010 

Jumlah hari 
perawatan 

231,069 256,330 267,814 

Jumlah tempat 
tidur 

834 843 860 

Jumlah hari 
dalam setahun 

365 365 365 

BOR (dlm %) 75.9 83.3 85.3 

 Sumber: Diolah berdasarkan hasil penelitian 
 
b. Turn Over Interval (TOI) 

Turn Over Interval adalah rata-rata 
hari tempat tidur tidak ditempati dari saat 
dihuni penderita sampai dihuni oleh penderita 
berikutnya. Rasio ini menggambarkan tingkat 
efisiensi penggunaan tempat tidur. Tingkat 
efisiensi tergambar dari iddle time atau waktu 
menganggur dari suatu tempat tidur yang 
idealnya semakin menurun nilainya. 
Perhitungan terhadap TOI pada tahun 2008-
2010 dapat dijelaskan sebagai berikut: 

 
Tabel 11                                                                                                                                                        

Hasil Perhitungan TOI Tahun 2008-2010 
 

Variabel  Tahun  

 2008 2009 2010 

Jumlah hari 
perawatan 

231,069 256,330 267,814 

Jumlah tempat tidur 834 843 860 

Jumlah hari dalam 
setahun 

365 365 365 

Jumlah Penderita 
keluar RS 
(hidup+mati) 

38,664 40,435 45,930 

TOI (hari) 1.9 1.2 1.0 

Sumber: Diolah berdasarkan hasil penelitian 
 

c. Bed Turn Over (BTO) 
Bed Turn Over adalah frekuensi 

pemakaian tempat tidur, yaitu berapa kali 
dalam satu tahun tempat tidur rumah sakit 
dipakai. Rasio ini mengambarkan tingkat 
efisisensi pemakaian tempat tidur. Tingkat 
efisiensi ini tergambar dari seringnya suatu 
tempat tidur yang tersedia dihuni oleh 
penderita yang mengindentifikasikan semakin 
meningkatnya tingkat kepercayaan penderita 
untuk dirawat di rumah sakit tersebut. 
Perhitungan terhadap BTO pada tahun 2008-
2010 dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Tabel 12                                                                                                                                                          
Hasil Perhitungan BTO Tahun 2008-2010 

 
Variabel  Tahun  

 2008 2009 2010 

Jumlah tempat tidur 834 843 860 

Jumlah Penderita 
keluar RS 
(hidup+mati) 

38,664 40,435 45,930 

BTO (kali) 46.3 47.9 53.4 

Sumber: Diolah berdasarkan hasil penelitian 
 
d. Average Length Of Stay (ALOS) 

Average Length Of Stay adalah rata-
rata lamanya waktu perawatan terhadap 

penderita. Rasio ini mengambarkan mutu 
pelayanan rumah sakit. Perhitungan terhadap 
ALOS pada tahun 2008-2010 dapat dijelaskan 
sebagai berikut: 

Tabel 13                                                                                                                                                              
Hasil Perhitungan ALOS Tahun 2008-2010 

Sumber: Diolah berdasarkan hasil penelitian 
 
e. Gross Date Rate (GDR)  

Gross Date Rate adalah angka 
kematian umum untuk setiap 1000 penderita 
keluar. Nilai ini dapat menjadi indikasi mutu 
pelayanan yang telah diberikan rumah sakit. 
Artinya  bahwa semakin kecilnya nilai GDR, 
menunjukan kemampuan pelayanan terhadap 
penderita yang semakin meningkat. 
Perhitungan GDR pada tahun 2008-2010 
dapat dijelaskan sebagai berikut: 

 
Tabel 14                                                                                                                                                          

Hasil perhitungan GDR tahun 2008-2010 
 

Variabel  Tahun  

 2008 2009 2010 

Jumlah 
Penderita 
meninggal 

2,843 3,123 3,254 

Jumlah 
Penderita 
keluar RS 
(hidup+mati) 

38,664 40,435 45,930 

GDR (%) 7.3 7.7 7.0 

Sumber: Diolah berdasarkan hasil penelitian 
 
f. Net Date Rate (NDR) 

Net Date Rate adalah angka 
kematian > 48 jam setelah dirawat di rumah 
sakit yang menggambarkan mutu pelayanan 
rumah sakit. Perhitungan terhadap NDR pada 
tahun 2008-2010 dapat dijelaskan sebagai 
berikut: 

 
  

Variabel  Tahun  

 2008 2009 2010 

Jumlah hari 
perawatan 

231,069 256,330 267,814 

Jumlah 
Penderita 
keluar RS 
(hidup+mati) 

38,664 40,435 45,930 

ALOS (hari) 5.9 6.3 5.8 



 

Tabel 15 
Hasil perhitungan NDR tahun 2008-2010 

 

Variabel  Tahun  

 2008 2009 2010 

Kematian 
penderita ≥ 
48 

1,467 1,639 1,658 

Jumlah 
Penderita 
keluar RS 
(hidup+mati) 

38,664 40,435 45,930 

NDR (%) 3.7 4.0 3.6 

Sumber: Diolah berdasarkan hasil penelitian 
 
3. Rasio Kunjungan Terhadap 

Kemampuan Pelayanan 
Rasio jumlah kunjungan terhadap 

kemampuan pelayanan adalah rata-rata 
jumlah penderita yang datang ke rumah sakit 
dan mampu dilayani dibandingkan dengan 
jumlah pasien yang dirujuk ke rumah sakit 
rujukan. Data kunjungan menurut segmen 
pasar di RSUPDr. Mohammad Hoesin 
Palembang tahun 2008-2010 adalah sebagai 
berikut: 

Tabel 16 
Data Kunjungan Penderita Tahun 2008-

2010 
 

SEGMEN 
PASAR 

TAHUN 

 2008 2009 2010 Rata-
rata 

% 

ASKES 151,061 159,865 176,185 162,370 49,20 

ASKES 
KOMERSIAL 

    6,147     6,045     7,525     6,572   2,00 

UMUM 157,003   77,031   39,251   91,095 27,60 

ASKESKIN   53,449   67,756   69,269   63,491 19,24 

PERUSAHAAN     5,386     6,887     7,130     6,468   1,96 

TOTAL 373,046 317,584 299,360 329,997 100,00 

Sumber: Instalasi Rekam Medik RSUP Dr. 
Mohammad Hoesin Palembang (data diolah)  

 
Data jumlah penderita yang di rujuk 

ke rumah sakit rujukan tahun 2008-2010 
adalah sebagai berikut: 

 
Tabel 17 

Data jumlah penderita yang dirujuk tahun 
2008-2010 

 

TAHUN JUMLAH 

2008 201 

2009 146 

2010 145 

Sumber: Instalasi Rekam Medik RSUP Dr. 
Mohammad Hoesin Palembang 

               (data diolah)  
 
Berdasarkan data diatas, diperoleh 

hasil perhitungan rasio kunjungan terhadap 
kemampuan pelayanan adalah sebagai 
berikut: 

Tabel 18                                                                                                                                                  
Perhitungan rasio kunjungan terhadap 

kemampuan pelayanan tahun 2008-2010 
 

TAHUN NILAI (%) 

2008 0.05 

2009 0.04 

2010 0.04 

 Sumber: diolah berdasarkan hasil penelitian 
 
Berdasarkan perhitungan rasio 

finansial dan rasio non finansial untuk 
mengukur kinerja RSUP Dr. Mohammad 
Hoesin Palembang, selanjutnya penulis 
mencoba menganalisa secara deskritif 
terhadap hasil perhitungan-perhitungan 
tersebut, diantaranya adalah: 

 
1. Kinerja Rumah Sakit Berdasarkan 

Rasio Finansial 
a. Rasio Struktur Modal 

Perkembangan rasio biaya ekuitas, 
rasio hutang terhadap ekuitas dan rasio 
hutang terhadap aktiva tetap tahun 2008, 2009 
dan 2010 dapat digambarkan dalam grafik 
berikut: 

 

 

Gambar 2 Rasio Struktur Modal 

Ket:   
RBE =  Rasio Biaya Ekuitas 
RHTE =  Rasio Hutang Terhadap Ekuitas 
RHTA =  Rasio Hutang Terhadap Aktiva 
Tetap 

Berdasarkan hasil perhitungan 
terhadap rasio struktur modal rumah sakit 
dapat diketahui bahwa untuk rasio biaya 
ekuitas, jika dibandingkan tahun 2008 dan 
2009  terjadi peningkatan sebesar 5 persen. 
Dari tahun 2009 ke tahun 2010 terjadi 
penurunan sebesar 5 persen. Pada tahun 
2008 untuk setiap Rp 1 total aktiva terdapat 
lebih kurang Rp. 0,91 unsur ekuitas. Pada 
tahun 2009 untuk setiap Rp 1 total aktiva 
terdapat lebih kurang Rp. 0,98 unsur ekuitas. 
Dapat dijelaskan bahwa terjadi peningkatan 
dalam hal kemampuan rumah sakit 
menghasilkan ekuitas jika dibandingkan total 
aktiva yang dimiliki rumah sakit. Dari 
perhitungan ini dapat dijelaskan bahwa 
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peningkatan kemampuan rumah sakit dalam 
menghasilkan ekuitas mengindentifikasikan 
tingkat kemandirian rumah sakit juga 
meningkat, yaitu meningkatnya kemampuan 
pengelolaan sumber daya yang ada dinilai dari 
kemampuan meningkatnya ekuitas.  

Perhitungan terhadap rasio 
kewajiban jangka panjang jika dibandingkan 
dengan ekuitas rumah sakit dapat dijelaskan 
bahwa selama kurun waktu tiga tahun tidak 
ada kewajiban jangka panjang yang harus 
dibayar oleh pihak rumah sakit, sehingga 
meningkatkan jumlah ekuitas rumah sakit. 
Perhitungan terhadap rasio hutang 
dibandingkan dengan aktiva tetap dalam kurun 
waktu tiga tahun juga tidak ada kewajiban 
jangka panjang yang harus dilaksanakan oleh 
rumah sakit. Tidak adanya kewajiban jangka 
panjang yang terdapat dalam unsur aktiva 
tetap mengidentifikasikan peningkatan 
kemandirian rumah sakit dalam hal 
meningkatkan jumlah aktiva tetap dengan 
tidak mengandalkan dana yang berasal dari 
pinjaman jangka panjang. 

Menurut Bambang Riyanto 
(2009:296) bahwa masalah struktur modal 
merupakan masalah yang penting bagi setiap 
perusahaan karena baik buruknya struktur 
modal akan mempunyai efek yang langsung 
terhadap posisi finansial perusahaan. Suatu 
perusahaan yang mempunyai struktur modal 
yang tidak baik dimana mempunyai utang 
yang sangat besar akan memberikan beban 
berat kepada perusahaan yang bersangkutan. 

Dari teori yang telah dikemukakan, 
berdasarkan hasil penelitian rasio struktur 
modal yang dimiliki oleh rumah sakit terutama 
dilihat dari rasio biaya ekuitas, rasio hutang 
terhadap ekuitas dan rasio hutang terhadap 
aktiva tetap menunjukan tingkat kemampuan 
rumah sakit dalam mengelola sumber daya 
yang ada. Dalam kurun waktu tiga tahun tidak 
ada kewajiban jangka panjang yang harus 
dibayar oleh rumah sakit sehingga 
meningkatkan jumlah ekuitas rumah sakit. Dari 
peningkatan tersebut diharapkan rumah sakit 
dapat mempertahankan kemampuan tersebut 
dimasa yang akan datang. 

 
b. Rasio Aktivitas 

Perkembangan  rasio lamanya 
pelunasan hutang dan rasio lamanya 
pelunasan piutang tahun 2008, 2009 dan 2010 
dapat digambarkan dalam grafik berikut: 

 

 

Gambar 3: Rasio Aktivitas 

Hasil perhitungan terhadap rata-rata 
lamanya pelunasan terhadap piutang pada 
tahun 2008 dapat disimpulkan bahwa lamanya 
pelunasan terhadap piutang adalah 322 hari. 
Tahun 2009 lamanya waktu pelunasan 
terhadap piutang adalah 674 hari dan tahun 
2010 lamanya pelunasan piutang adalah 407 
hari. Berdasarkan analisa tersebut, waktu 
pelunasan piutang tahun 2008 dan 2009 
meningkat dari 322 hari menjadi 674 hari dan 
tahun 2010 menurun menjadi 407 hari, ini 
disebabkan karena pihak ketiga yang harus 
membayar ke rumah sakit banyak terdapat 
dari piutang pasien Askeskin yang ditanggung 
oleh pemerintah pusat maupun oleh 
pemerintah daerah. Prosedur pembayaran 
yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun 
daerah yang sangat rumit dan ketersediaan 
dana yang ada maka pembayaran sering 
dilakukan pada tahun berikutnya.  

Perhitungan terhadap rata-rata 
lamanya pelunasan hutang, terdapat 
kecenderungan penurunan kemampuan 
rumah sakit dalam melunasi hutangnya. 
Tahun 2008 rata-rata lamanya pelunasan 
hutang adalah 343 hari. Tahun 2009 rata-rata 
lamanya pelunasan hutang adalah 1493 hari 
dan tahun 2010 menjadi 1089 hari. Hal ini 
mengindikasikan  bahwa kemampuan rumah 
sakit untuk melunasi hutangnya semakin 
menurun. Hasil konfirmasi dengan petugas 
terkait menjelaskan bahwa penurunan 
kemampuan pelunasan hutang dan piutang ini 
disebabkan antara lain pembayaran yang 
dilakukan oleh pihak penjamin seperti 
Askeskin sangat lambat sehingga 
berpengaruh terhadap pembayaran hutang 
rumah sakit. Namun demikian tidak 
mengurangi mutu pelayanan yang diberikan 
kepada pasien baik rawat inap maupun rawat 
jalan. 

Berdasarkan hasil perhitungan 

terhadap rata-rata lamanya pelunasan piutang 

dan rata-rata lamanya pelunasan hutang 

terdapat kecendrungan penurunan 
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kemampuan rumah sakit. Menurunnya waktu 

pelunasan piutang yang dilakukan oleh pihak 

ketiga sangat menyulitkan rumah sakit 

sehingga pembayaran hutang rumah sakitpun 

ikut terhambat. Agar dapat menyelesaikan 

masalah tersebut dan tidak berkelanjutan 

dimasa datang, pihak manajemen rumah sakit 

dalam membuat perjanjian kerja sama (MOU) 

agar menekankan batas waktu pembayaran 

yang harus dilakukan oleh pihak ketiga 

sehingga pada waktu pembayaran tidak 

dilakukan tepat waktu maka, pihak 

manajemen rumah sakit dapat menuntut pihak 

ketiga sesuai dengan perjanjian kerjasama. 

Jika perjanjian tersebut dapat dipenuhi maka 

pihak rumah sakit juga dapat memenuhi 

kewajiban hutangnya pada pihak lain. 

c. Rasio Profitabilitas 

Perkembangan Return On Assets 

dan marjin operasi tahun 2008, 2009 dan 2010 

dapat digambarkan dalam grafik berikut: 

 

Gambar 4: Rasio profitabilitas 
 
Ket:   
ROI  =  Return On Assets 
MO  =  Marjin Operasi 

 
Berdasarkan hasil perhitungan 

terhadap marjin operasi yaitu kemampuan 
rumah sakit menghasilkan keuntungan bersih 
jika dibandingkan terhadap total penerimaan, 
pada tahun 2009 terdapat peningkatan 
sebesar 161 persen. Tahun 2010 jika 
dibandingkan dengan tahun 2009 terjadi 
penurunan sebesar 58 persen. Artinya terjadi 
peningkatan dan penurunan perolehan laba 
bersih jika dibandingkan total pendapatan 
rumah sakit. Meningkatnya pendapatan ini 
dalam jangka panjang diharapkan dapat 
meningkatkan kemandirian finansial rumah 
sakit. Dengan meningkatnya kemandirian 
finansial rumah sakit, dalam jangka panjang 

diharapkan beberapa pos yang sebelumnya 
dibiayai dari dana bantuan pemerintah dapat 
dialihkan untuk pos-pos lain dalam sektor 
publik.  

Perhitungan terhadap return on 
assets atau kemampuan rumah sakit dalam 
memperoleh laba bersih operasional dapat 
dijelaskan bahwa tahun 2009 mengalami 
penurunan jika dibandingkan tahun 2008 
sebesar 78 persen. Tahun 2010 jika 
dibandingkan tahun 2009 mengalami 
peningkatan sebesar 65 persen. Peningkatan 
pada tahun 2010 mengindikasikan 
kemampuan rumah sakit dalam 
menyumbangkan laba operasional yang lebih 
terhadap total aktiva rumah sakit. 
Meningkatnya nilai return on assets ini 
mengindikasikan kemampuan rumah sakit jika 
ditinjau dari asfek finansial telah mampu 
meningkatkan laba operasional yang dalam 
hal ini disebut sisa hasil usaha operasional 
yang terkandung di dalam total aktiva rumah 
sakit. 

Menurut Gitman dalam Tita 
(2009:59) mengungkapkan bahwa: rasio yang 
digunakan untuk mengukur efektifitas 
manajemen berdasarkan hasil pengembalian 
dari penjualan investasi serta kemampuan 
perusahaan menghasilkan laba yang akan 
menjadi dasar pembagian deviden. 

Peningkatan persentase total aktiva 
pada tahun 2009 dan 2010 disertai dengan 
peningkatan sisa hasil usaha operasional yang 
jumlahnya lebih besar dari persentase 
penambahan total aktiva. Artinya bahwa pihak 
manajemen rumah sakit mampu 
meningkatkan kinerja pengelolaan sumber 
daya finansial rumah sakit. Kemampuan 
rumah sakit dalam meningkatkan keuntungan/ 
laba bersih tersebut untuk dapat 
dipertahankan sehingga jika penelitian ini 
diteruskan rumah sakit tetap mampu 
meningkatkan keuntungan. 

 
2. Kinerja Rumah Sakit Berdasarkan 

Rasio Non Finansial 
a. Bed Occupancy Rate (BOR) 

Perkembangan Bed Occupancy Rate 
(BOR) tahun 2008, 2009 dan 2010 dapat 
digambarkan dalam grafik berikut: 
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Gambar 5: Bed Occupancy Rate (BOR) 
 
Sesuai dengan standar nasional 

asuhan kesehatan rumah sakit di Indonesia, 
maka dapat dikatakan BOR RSUP Dr. 
Mohammad Hoesin Palembang sesuai 
dengan standar. Secara nasional ditetapkan 
standar BOR adalah 75-85 persen. Jika dilihat 
perkembangan selama tiga tahun penelitian 
terjadi kecenderungan peningkatan yaitu pada 
tahun 2008 lebih kurang sebesar 76 persen. 
Tahun 2009 lebih kurang sebesar 83 persen 
dan tahun 2010 meningkat menjadi lebih 
kurang menjadi 85 persen. 

Menurut Jurnal pada Pelatihan 
Analisis Grafik Barber Jonhson (2004) bila 
BOR lebih dari 85%  maka pelayanan yang 
dijalankan dokter, perawat dan lain-lain kurang 
efektif karena: 

 Beban kerja tinggi 

 Ruang kerja terbatas 

 Penggunaan yang berlebihan fasilitas 
sumber daya 

 Meningkatnya kesulitan pasien 
memperoleh perawatan yang layak yang 
dibutuhkannya. 

 Perpanjangan masa penyembuhan 
 

Hasil perhitungan BOR dengan standar 
yang telah ditetapkan mengidentifikasi 
bahwa pemanfaatan tempat tidur rumah 
sakit telah dilakukan secara maksimal. Jika 
dilihat dari tren perhitungan selama tiga 
tahun menunjukan terjadi peningkatan, 
untuk itu diharapkan pihak rumah sakit 
tetap mempertahankan BOR tersebut 
karena jika BOR telah melewati standar 
yang ditetapkan, maka mutu pelayanan 
rumah sakit akan merosot. 

 
b. Turn Over Interval (TOI) 

Perkembangan Turn Over Intervsal 
(TOI) tahun 2008, 2009 dan 2010 dapat 
digambarkan dalam grafik berikut: 

 

 

Gambar 6: Turn Over Interval (TOI) 
 
Berdasarkan hasil perhitungan 

diperoleh nilai 1.9 hari pada tahun 2008 yang 
meningkat menjadi 1.2 hari untuk tahun 2009 
dan 1 hari pada tahun 2010. Sesuai dengan 
standar nasional asuhan kesehatan rumah 
rumah sakit di Indonesia, idealnya nilai TOI 
adalah 1-3 hari. Artinya sebuah tempat tidur 
rumah sakit idealnya tidak dihuni hanya dalam 
waktu 1-3 hari. Dapat dikatakan nilai Turn 
Over Interval RSUP Dr. Mohammad Hoesin 
Palembang pada tahun 2008, 2009 dan 2010 
sudah cukup ideal karena tahun  2008 nilai 
TOI 1.9 yang artinya rata-rata tempat tidur 
tidak dihuni oleh penderita adalah 1.9 hari dan 
tahun 2009 adalah 1,2 yang artinya rata-rata 
tempat tidur tidak dihuni oleh penderita adalah 
1,2 hari serta tahun 2010 adalah 1 yang 
artinya rata-rata tempat tidur tidak dihuni oleh 
penderita adalah 1 hari. Semakin kecilnya nilai 
ini mengindikasikan tempat tidur yang tersedia 
telah dapat dimanfaatkan (dihuni) secara 
maksimal oleh penderita. Meningkatnya 
tingkat hunian ini jika dilihat dari sisi efisiensi 
menunjukan tingkat kepercayaan penderita 
untuk dirawat di rumah sakit, sehingga 
kapasitas tempat tidur yang tersedia tidak 
menganggur. Kepercayaan penderita untuk 
dirawat di rumah sakit agar tetap 
dipertahankan dengan tetap meningkatkan 
mutu pelayanan karena dengan meningkatnya 
jumlah pasien maka pendapatan rumah sakit 
ikut meningkat dan akan meningkatkan jasa 
pelayanan bagi karyawan itu sendiri. 

 
c. Bed Turn Over (BTO) 

Perkembangan Bed Turn Over 
(BTO) tahun 2008, 2009 dan 2010 dapat 
digambarkan dalam grafik berikut: 
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Gambar 7: Bed Turn Over (BTO) 
 

Berdasarkan hasil perhitungan 
diperoleh nilai 46.3 pada tahun 2008. Dapat 
diartikan bahwa tahun 2008 rata-rata 
pemakaian satu tempat tidur adalah lebih 
kurang 46 kali. Hasil ini meningkat pada tahun 
2009 dan 2010. Sesuai dengan standar 
nasional asuhan kesehatan rumah sakit, 
ditetapkan Bed Turn Over (BTO) adalah 5-45 
kali. Hasil perhitungan pada penelitian ini 
menunjukan tingkat efisiensi pemakaian 
tempat tidur rumah sakit maksimal, karena 
pemakaian satu tempat tidur telah sesuai 
dengan angka ideal yang diharapkan. 
Kecendrungan peningkatan pemakaian tempat 
tidur rumah sakit ini dapat dilihat pada. 
Meningkatnya pemakaian tempat tidur ini 
mewakili tingkat kepercayaan penderita untuk 
dirawat. Berdasarkan hasil penelitian bahwa 
meningkatnya kepercayaan penderita untuk 
dirawat ini disebabkan semakin meningkatnya 
kualitas pelayanan pihak rumah sakit. Karena 
jika dilihat dari beberapa rumah sakit pesaing 
yang ada, rumah sakit ini keberadaannya lebih 
menguntungkan masyarakat jika dilihat dari 
peralatan, terutama peralatan medis yang 
tersedia. Dilihat dari tren penelitian yang 
dilakukan frekuensi pemakaian tempat tidur 
meningkat namun hal ini agar menjadi 
pertimbangan bagi pihak manajemen rumah 
sakit jika untuk tahun berikutnya frekuensi 
pemakaian tempat tidur terus meningkat tanpa 
diiringi dengan penambahan jumlah tenaga 
medis maka akan dapat menurunkan mutu 
pelayanan karena banyaknya jumlah penderita 
yang dilayani tidak sesuai dengan jumlah 
tenaga medis yang ada. Perhitungan jumlah 
tenaga agar tetap dilaksanakan, agar tenaga 
medis yang ada tidak kelelahan mengingat 
tingginya penderita yang dirawat. 

 
d. Average Length Of Stay (ALOS) 

Perkembangan Average Length Of 
Stay (ALOS) tahun 2008, 2009 dan 2010 
dapat digambarkan dalam grafik berikut: 

 

 

Gambar 8: Average Length Of Stay (ALOS) 
 

Berdasarkan hasil perhitungan yang 
diperoleh nilai Average Length Of Stay untuk 
tahun 2008 sebesar 5,9. Artinya bahwa rata-
rata penderita dirawat pada tahun 2008 adalah 
5,9 hari. Tahun 2009 nilai ALOS adalah 6.3 
artinya bahwa rata-rata penderita dirawat pada 
tahun 2009 adalah 6.3 hari. Tahun 2010 nilai 
ALOS adalah 5.8 yang menunjukkan rata-rata 
lamanya seorang penderita dirawat pada 
tahun 2010 adalah 5.8 hari. Hasil perhitungan 
terhadap ALOS selama tiga tahun penelitian 
menunjukan nilai yang lebih kecil dari standar 
nasional yang telah ditetapkan yaitu 7-10 hari. 
Hasil ini tidak secara langsung dapat 
menjelaskan mutu pelayanan rumah sakit 
tidak baik  karena tidak sesuai standar, karena 
dalam penelitian ini data tidak menunjukan 
identifikasi terhadap jenis perawatan yang 
diberikan. Rumah Sakit Umum Pusat Dr. 
Mohammad Hoesin Palembang sebagai 
rumah sakit rujukan type A dan merupakan 
rumah sakit rujukan dengan fasilitas yang 
cukup lengkap seharusnya standar tersebut 
dapat dicapai, tapi kenyataan dilapangan 
menunjukan bahwa banyak pasien yang 
berobat ke RSMH dan dirawat inap terutama 
pasien dengan jaminan Askeskin membuat 
pihak rumah sakit untuk pasien dengan 
penyakit yang tidak terlalu berat disarankan 
untuk berobat jalan.  

 
e. Gross Date Rate (GDR)  

Perkembangan Gross Date Rate 
(GDR)  tahun 2008, 2009 dan 2010 dapat 
digambarkan dalam grafik berikut: 
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Gambar 9: Gross Date Rate (GDR) 

Berdasarkan hasil perhitungan 

diperoleh nilai GDR untuk tahun 2008 sebesar 

7.3 persen. Artinya bahwa dalam setiap 1000 

penderita yang dirawat ada 7.3 persen yang 

meninggal dunia. Pada tahun 2009 nilai GDR 

adalah sebesar 7.7 persen. Artinya terjadi 

peningkatan jumlah penderita yang meninggal 

dari 1000 penderita yang telah dirawat. Pada 

tahun 2010 nilai GDR adalah sebesar 7.0 

persen artinya kembali terjadi penurunan 

jumlah penderita yang meninggal dalam tiap 

1000 penderita yang dirawat . Hasil 

perhitungan GDR tahun 2009-2010 pada 

rumah sakit tersebut dapat dikatakan tidak 

sesuai dengan standar nasional asuhan 

kesehatan RS di Indonesia yaitu kurang dari 3 

persen. Artinya bahwa dari jumlah penderita 

rawat inap yang keluar dari rumah sakit tingkat 

kematian penderita cukup tinggi. Berdasarkan 

penelitian tingkat kematian yang cukup tinggi 

tersebut dikarenakan pasien yang dirujuk ke 

rumah sakit banyak dalam keadaan yang 

cukup parah. Tingginya tingkat kematian 

penderita yang dirawat di rumah sakit harus 

dapat diatasi secara seksama, kurangnya 

tenaga medis terutama perawat juga menjadi 

kendala dalam kecepatan menanggani pasien. 

Pada tahun 2009 jumlah perawat di rumah 

sakit adalah 558 orang dengan kapasitas 

tempat tidur 843 ditambah dengan 121 TT 

cadangan, hal ini mengambarkan kurangnya 

tenaga medis yang dibutuhkan dalam 

melayani pasien yang semakin tinggi. 

Kekurangan sumber daya ini diharapkan pihak 

manajemen dapat mengatasi dengan cepat 

agar mutu pelayanan tetap baik.  

 

 

f. Net Date Rate (NDR) 

Perkembangan Net Date Rate (NDR)  

tahun 2008, 2009 dan 2010 dapat 

digambarkan dalam grafik berikut: 

 

Gambar 10: Net Date Rate (NDR) 
 

Berdasarkan hasil perhitungan 
diperoleh nilai Net Date Rate (NDR) untuk 
tahun 2008 sebesar 3,6 persen. Artinya bahwa 
setelah dirawat selama 48 jam di rumah sakit 
pada tahun 2008 angka kematian penderita 
adalah 3,6 persen. Pada tahun 2009 sebesar 
4.0 persen. Artinya bahwa terjadi penurunan 
terhadap jumlah kematian penderita setelah 
menerima perawatan dari rumah sakit selama 
48 jam atau lebih. Pada tahun 2010 nilai NDR 
adalah sebesar 3.6 persen. Artinya bahwa 
rata-rata jumlah penderita yang meninggal 
setelah menerima perawatan minimal 48 jam 
adalah sebesar 3.6 persen. Standar nasional 
asuhan kesehatan RS menetapkan angka < 
2,5 persen. Berdasarkan hasil perhitungan 
dapat disimpulkan bahwa nilai NDR rumah 
sakit dalam kurun waktu 2008-2010 tidak 
sesuai dengan standar nasional yaitu kurang 
dari 2,5 persen. Artinya bahwa dilihat dari sisi 
jumlah kematian terhadap keseluruh penderita 
yang dirawat  di rumah sakit maka angka yang 
diperoleh dari RSUP Dr. Mohammad Hoesin 
Palembang belum dapat dikatakan ideal, hal 
ini dipengaruhi oleh banyaknya pasien yang 
dirujuk ke rumah sakit sudah dalam keadaan 
parah dan sesuai dengan tipe rumah sakit 
yang merupakan rumah sakit rujukan maka 
rumah sakit daerah yang tidak mampu untuk 
melayani pasien yang akut dirujuk ke RSMH 
dengan fasilitas yang cukup lengkap. 
3. Rasio Kunjungan Terhadap 

Kemampuan Pelayanan 
Perkembangan rasio kunjungan 

terhadap kemampuan pelayanan tahun 2008, 
2009 dan 2010 dapat digambarkan dalam 
grafik berikut: 
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Gambar11: Rasio Kunjungan dan 
Kemampuan Pelayanan. 
 

Berdasarkan hasil perhitungan 
tersebut diketahui bahwa jumlah penderita 
yang dirujuk karena ketidak mampuan 
pelayanan mengalami penurunan. Tahun 2008 
sebesar 0.05 persen, tahun 2009 dan tahun 
2010 turun menjadi 0.04 persen. Menurunnya 
jumlah penderita yang dirujuk 
mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan 
kemampuan tenaga medis dan paramedis 
dalam memberikan pelayanan terhadap 
penderita yang datang. Penyebab penderita 
dirujuk antara lain pasien yang harus 
dilakukan operasi dimana alat tersebut belum 
memadai untuk dilakukan operasi di RSMH, 
pasien yang dirujuk rata-rata ke RS. Cipto 
Mangunkusumo Jakarta. Untuk masa yang 
akan datang RSMH harus dapat menangani 
pasien yang operasi dengan menyediakan alat 
yang lebih lengkap sehingga tidak ada lagi 
pasien yang dirujuk ke rumah sakit lain. 

Secara keseluruhan dari 
pembahasan terhadap rasio finansial dan non 
finansial dalam upaya mengukur kinerja rumah 
sakit dapat lebih jelas dilihat pada tabel berikut 
ini: 

 
Tabel 19 

Hasil Perhitungan Terhadap Rasio 
Finansial 

 
 

Jenis Rasio 
  

Tahun 
  

Keterangan 
 

Kesimpulan 

 2008 2009 2010   

Biaya ekuitas 0,91 0,96 0,91 Meningkat Baik 

Hutang terhadap 
ekuitas 

0 0 0 Tidak ada 
kewajiban 

Baik 

Hutang terhadap 
aktiva tetap 

0 0 0 Tidak ada 
kewajiban 

Baik 

Pelunasan terhadap 
piutang 

322 674 407 Menurun Baik 

Pelunasan terhadap 
hutang 

343 1493 1089 Menurun Baik 

Marjin operasi 0,63 1,65 0,97 Meningkat Baik 

Return On Asset 0,09 0,02 0,07 Meningkat Baik 

Sumber: Diolah berdasarkan hasil penelitian                              

Tabel 20                                                                                                                                                         
Hasil Perhitungan Terhadap Rasio Non 

Finansial 
 

 
No 

 
Jenis 
Rasio 

 
Standar 

 Hasil 
(tahun) 

  
Kesimpulan 

   2008 2009 2010  

1 BOR 75-85% 75.9 83.3 85.3 Sesuai 
standar 

2 TOI 1-3   
hari 

1.9 1.2 1.0 Sesuai 
standar 

3 BTO 5-45 
hari 

46.3 47.9 53.4 Sesuai 
standar 

4 ALOS 7-10 
hari 

5.9 6.3 5.8 Tidak sesuai 
standar 

5 GDR < 3% 7.3 7.7 7 Tidak sesuai 
standar 

6 NDR < 2,5% 3.7 4 3.6 Tidak sesuai 
standar 

Sumber: Diolah berdasarkan hasil penelitian   
 

Berdasarkan hasil perhitungan 
terhadap rasio struktur modal rumah sakit 
dapat diketahui bahwa untuk rasio biaya 
ekuitas untuk tahun 2008 dan 2009 
mengalami peningkatan sedangkan untuk 
tahun 2010 terjadi penurunan. Dari 
perhitungan ini dapat dijelaskan bahwa 
peningkatan kemampuan rumah sakit dalam 
menghasilkan ekuitas mengidentifikasikan 
tingkat kemandirian rumah sakit dalam 
mengelola sumber daya yang ada dinilai dari 
kemampuan meningkatnya ekuitas. 
Perhitungan terhadap rasio kewajiban jangka 
panjang jika dibandingkan dengan ekuitas 
rumah sakit serta rasio hutang dibandingkan  
dengan aktiva tetap dalam kurun waktu tiga 
tahun tidak ada kewajiban jangka panjang 
yang harus dibayar oleh pihak  rumah sakit. 
Tidak adanya kewajiban jangka panjang yang 
terdapat dalam unsur aktiva tetap 
mengidentifikasikan peningkatan kemandirian 
rumah sakit dalam hal peningkatan jumlah 
aktiva. 

Didalam perhitungan rasio aktivitas 
untuk rasio lamanya pelunasan hutang dan 
lamanya pelunasan piutang pada tahun 2008 
dan 2009 pasien meningkat dan untuk tahun 
2010 menurun, ini disebabkan karena pihak 
ketiga yang harus membayar ke rumah sakit 
banyak terdapat dari piutang pasien Askeskin 
yang ditanggung oleh pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah. Prosedur pembayaran 
yang dilakukan sangat rumit menjadi kendala 
bagi rumah sakit sehingga berpengaruh 
terhadap pembayaran hutang kepada pihak 
ketiga pun ikut terlambat.  

Berdasarkan hasil perhitungan 
terhadap rasio profitabilitas yaitu Return On 
Assets dan Marjin Operasi, pada tahun 2008 
dan 2009 terjadi peningkatan dalam 
menghasilkan laba bersih dalam marjin 
operasi namun dalam return on assets terjadi 
penurunan kemampuan dalam memperoleh 
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laba bersih operasional. Pada tahun 2010 
meningkat sehingga mengindentifikasikan 
kemampuan rumah sakit dalam 
menyumbangkan laba operasional yang lebih 
terhadap total aktiva rumah sakit. Peningkatan 
persentase total aktiva pada tahun 2009 dan 
2010 disertai dengan peningkatan sisa hasil 
usaha operasional yang jumlahnya lebih besar 
dari persentase penambahan total aktiva, 
artinya bahwa pihak manajemen rumah sakit 
mampu meningkatkan kinerja pengelolaan 
sumber daya finansial rumah sakit. 

Perhitungan rasio non finansial untuk 
Bed Occupancy Rate (BOR), Turn Over 
Interval (TOI) dan Bed Turn Over (BTO) telah 
sesuai dengan standar nasional asuhan 
kesehatan rumah sakit di Indonesia, namun 
untuk rasio non finasial yaitu Average Length 
Of Stay (ALOS), Gross Date Rate (GDR) dan 
Net Date Rate (NDR) masih di atas standar 
nasional kesehatan rumah sakit. Hasil ini tidak 
secara langsung dapat menjelaskan mutu 
pelayanan rumah sakit tidak baik. Rumah 
Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin 
Palembang sebagai rumah sakit rujukan type 
A merupakan rumah sakit rujukan dengan 
fasilitas yang cukup lengkap seharusnya 
standar tersebut dapat dicapai, tapi kenyataan 
dilapangan menunjukan bahwa banyak pasien 
yang berobat ke RSMH dan dirawat inap 
terutama pasien dengan jaminan Askeskin 
membuat pihak rumah sakit untuk pasien 
dengan penyakit yang tidak terlalu berat 
disarankan untuk berobat jalan. Hasil 
perhitungan GDR tahun 2009-2010 pada 
rumah sakit tersebut dapat dikatakan tidak 
sesuai dengan standar nasional asuhan 
kesehatan RS di Indonesia yaitu kurang dari 3 
persen. Artinya bahwa dari jumlah penderita 
rawat inap yang keluar dari rumah sakit, 
tingkat kematian penderita cukup tinggi. 
Berdasarkan penelitian tingkat kematian yang 
cukup tinggi tersebut dikarenakan pasien yang 
dirujuk ke rumah sakit banyak dalam keadaan 
yang cukup parah. Dengan melihat hasil ini 
diharapkan pihak rumah sakit dapat 
melakukan tindakan agar dapt mengurangi 
tingkat kematian penderita. Dengan 
meningkatkan mutu pelayanan dirumah sakit 
terutama tenaga medis yang langsung 
berhadapan dengan pasien agar ditambah 
sehingga ketepatan dalam menanggani pasien 
yang dirujuk cepat dilayani. 

 
C. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui kinerja RSUP Dr. Mohammad 
Hoesin Palembang dilihat dari sisi rasio 
finansial dan rasio non finansial. Berdasarkan 

uraian pada pembahasan maka dapat 
disimpulkan bahwa: 

 Hasil perhitungan terhadap rasio finansial 
yaitu dengan mengunakan data-data dari 
laporan keuangan rumah sakit menunjukan 
kecendrungan peningkatan dilihat dari 
kinerja keuangan rumah sakit. Hal ini dapat 
dilihat dari peningkatan tren yang terlihat 
dari grafik yang disajikan pada bab 
pembahasan. 

 Hasil perhitungan terhadap rasio non 
finasial yaitu dengan mengunakan data-
data dari Instalasi Rekam Medik bertujuan 
melihat efisiensi dan mutu pelayanan 
rumah sakit menunjukan bahwa mutu 
pelayanan dilihat dari tingkat hunian 
terhadap tempat tidur penderita rawat inap 
(BOR), tingkat efisiensi penggunaan 
tempat tidur (TOI) serta frekuensi 
pemakaian tempat tidur pada satu periode 
telah sesuai dengan standar asuhan 
kesehatan rumah sakit selama tiga tahun. 
Namun jika dilihat dari tren selama tiga 
tahun terhadap rasio-rasio yang lainnya 
(ALOS, GDR, NDR) masih tidak sesuai 
standar, ini dikarenakan rumah sakit tipe A 
seperti RSMH, pasien yang dirujuk lebih 
banyak yang telah menderita cukup parah 
terutama pasien kelas III. 

Setelah melakukan penelitian maka ada 
beberapa hal yang dapat disarankan 
penulis yaitu: 

 Perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan 
rentang waktu penelitian yang lebih lama 
sehingga analisis terhadap kecendrungan 
peningkatan dan penurunan kinerja dapat 
terlihat lebih jelas. 

 Perlu adanya sosialisasi tentang 
pengukuran kinerja sektor publik dengan 
analisis aspek finansial dan non finansial 
sehingga dapat menjadi bahan masukan 
dan pertimbangan dalam peningkatan 
kinerja rumah sakit dalam mengelola 
sumber daya yang ada. 

 Kurangnya tenaga medis di rumah sakit 
diharapkan pihak manajemen untuk dapat 
menambah tenaga tersebut karena 
tingginya jumlah penderita yang dirawat 
jika tidak diiringi jumlah tenaga maka 
kinerja mutu pelayanan akan menurun. 

 Bagi pihak manajemen rumah sakit, 
diperlukan peningkatan kualitas sumber 
daya manusia agar lebih menunjang 
pelaksanaan program pelayanan rumah 
sakit yang semakin kompleks sehingga 
tujuan rumah sakit yang efektif dan efisien 
dapat tercapai. 
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