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Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja keuangan RS. Islam Faisal sebelum
dan sesudah pembangunan fasilitas layanan dan mengetahui perbedaan kinerja keuangan RS. Islam
Faisal sebelum dan sesudah pembangunan fasilitas layanan tahun 2014-2019. Teknik analisis data
yang digunakan adalah analisi deskriptif dan uji hipotesis menggunakan uji beda paired sample t-test
untuk menguji mengetahui perbedaan kinerja keuangan sebelum dan sesudah pembangunan fasilitas
pelayanan rumah sakit islam faisal tahun 2014-2019. Selain itu dilakukan uji normalitas untuk
mengetahui data berdistribusi normal atau tidak. Selama periode pengamatan menunjukkan bahwa
data berdistribusi normal sehingga memenuhi syarat untuk menggunakan uji beda paired sampel ttest. Berdasarkan hasil uji statistic Paired Sample T-Test diperoleh bahwa tidak ada perbedaan
signifikan antara likuiditas, solvabilitas perputaran piutang, perputaran total aset dan CRR sebelum
dan sesudah pembangunan fasilitas layanan Rumah Sakit Islam Faisal Makassar tahun 2014-2019.
Demikian juga hasil uji statistic Paired Sample T-Test terhadap kinerja keuangan secara keseluruhan
diperoleh bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara kinerja keuangan sebelum dan sesudah
pembangunan fasilitas layanan Rumah Sakit Islam Faisal Makassar tahun 2014-2019. Tidak adanya
perbedaan disebabkan oleh tingkat persentase yang tidak jauh berbeda antara rasio keuangan sebelum
dan sesudah pembangunan fasilitas pelayanan.
Kata Kunci: Likuiditas, Solvabilitas, Perputaran Piutang, Perputaran Total Asset, CRR, Kinerja
Keuangan

Pendahuluan
Rumah sakit di Indonesia terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu dan
berkembangnya ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi
masyarakat. Jika dahulu rumah sakit hanya didirikan oleh badan-badan keagamaan, sosial ataupun
pemerintah yang tidak berorientasi pada laba (non- profit oriented), sekarang banyak didirikan oleh
berbagai badan usaha swasta yang usahanya berorientasi pada laba (profit oriented).
Bermunculannya rumah sakit baru, menuntut rumah sakit sebagai penyedia layanan
kesehatan yang juga merupakan sebuah badan usaha untuk mampu menyediakan pelayanan yang
berkualitas dengan harga yang wajar dan bersaing, (Nunun Nurulaini, 2010). Kini, persaingan rumah
sakit untuk memperebutkan konsumen tidak lagi terbatas pada atribut fungsional produk jasa yang
diberikan, melainkan sudah dikaitkan dengan citra rumah sakit bagi konsumennya (Rimiyati dan
Astuti, 2011:234).
Rumah Sakit Islam Faisal merupakan rumah sakit islam tipe B yang terletak di kota Makassar.
Rumah Sakit Islam Faisal menyelenggarakan berbagai pelayanan kesehatan antara lain rawat jalan,
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rawat inap, gawat darurat dan pelayanan pendukung lainnya. Sebagai salah satu penyelenggara
kesehatan, Rumah Sakit Islam Faisal tak lepas dari tuntutan untuk memberikan pelayanan kesehatan
yang bermutu sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat sehingga pasien merasa puas dan
terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan.
Adanya alasan-alasan di atas mengakibatkan pola pelayanan kesehatan di rumah sakit
didorong untuk melakukan perubahan secara sistematis dengan berorientasi tetap memperhatikan
pelayanan masyarakat dengan menggunakan pendekatan perencanaan strategik dengan visi, misi dan
dapat memenuhi kebutuhan pasien dari berbagai tingkatan, selain itu juga sebagai upaya mutu
pelayanan guna mendukung terciptanya Indonesia Sehat. Perubahan-perubahan yang terjadi pada
organisasi kesehatan saat sekarang adalah karena adanya tekanan untuk menurunkan biaya, secara
tepat memanfaatkan anggaran, meningkatkan kualitas pelayanan serta mengikuti petunjuk-petunjuk
dan peraturan-peraturan yang ketat, telah memaksa profesionalisme di bidang pelayanan kesehatan,
menguji ulang tentang bagaimana cara mereka mengevaluasi kinerja dari organisasi pelayanan
kesehatan (Gaspersz, Vincent, 2005).
Salah satu terobosan yang dilakukan oleh RS Islam Faisal yaitu pada tahun 2016 melakukan
pembangunan gedung, sarana dan prasarana, fasilitas layanan kesehatan untuk meningkatkan
pelayanan dan kinerja yang baik untuk meningkatkan mutu dan bekerja lebih efektif dan efisien agar
mendapatkan hasil yang optimal kepada pengguna jasa kesehatan sehingga tetap eksis dan survive di
dalam persaingan penyedia jasa kesehatan.
Berdasarkan capaian kinerja Rumah Sakit Islam Faisal Makassar dilihat dari mutu pelayanan
kesehatan belum sesuai dengan standar ideal yaitu BOR yaitu pada tahun 2017 = 69,03% kemudian
pada tahun 2018 = 73,51% dan pada tahun 2019 = 51,44% dengan standar ideal 60-85%. Untuk BTO
yaitu tahun 2017 = 46,46 kali, tahun 2018 = 34,72 kali dan 2019 = 45,44 dengan standar ideal 40 –
50 kali. Untuk TOI yaitu tahun 2017 = 2, tahun 2018 = 2 dan tahun 2019 = 3 dengan ideal = 1-3.
Penurunan tersebut memperlihatkan bahwa kemungkinan terjadi gap antara harapan yang
diinginkan pasien dengan perlakuan yang diterima pada saat memanfaatkan pelayanan kesehatan,
sehingga mempengaruhi penilaian pasien terhadap kualitas pelayanan di Rumah Sakit Islam Faisal.
Kondisi menurunnya jumlah kunjungan pasien menjadi permasalahan yang harus diperhatikan oleh
manajerial rumah sakit, mungkin pengaruh/petunjuk dari loyalitas pasien yang menurun. Jumlah
pasien yang menurun akan berpengaruh terhadap pemasukan/income Rumah Sakit Islam Faisal.
Keberadaan sebuah rumah sakit seharusnya memberikan dampak positif bagi masyarakat di
sekitarnya. Prinsip pokok sebuah rumah sakit adalah memberikan pelayanan kesehatan kepada
masyarakat dengan berpegang pada misi sosial untuk menyembuhkan orang sakit. Namun di sisi lain,
rumah sakit juga berfungsi sebagai tempat berbagai profesi melakukan kegiatan untuk mencari
nafkah, serta menjadi tempat berbagai kegiatan mencari laba/keuntungan seperti penjualan obat atau
penggunaan peralatan kedokteran. Selain itu, rumah sakit tidak akan dapat menjalankan fungsinya
dengan baik tanpa ditunjang oleh struktur keuangan yang kuat (Trisnantoro, 2005).
Dalam rangka mewujudkan Rumah Sakit Islam Faisal secara optimal memenuhi kebutuhan
kesehatan kepada masyarakat dengan kuantitas dan kualitas yang memadai, maka tuntutan untuk
meningkatkan profesionalisme manajemen tidak dapat dielakkan. Untuk penyempurnaan penilaian
kinerja keuangan Rumah Sakit Islam Faisal dibutuhkan pencatatan atas laporan keuangan. Laporan
keuangan merupakan sarana media komunikasi diantara para pelaku bisnis dan ekonomi. Informasi
akuntansi sebagaimana yang tersaji di dalam laporan keuangan tahunan yang dipublikasikan
perusahaan memberikan gambaran mengenai kondisi keuangan perusahaan pada saat tertentu, serta
informasi-informasi lainnya yang berkaitan dengan perusahaan yang bersangkutan.
Sedangkan bila di tinjau dari sudut pandang pemakai, informasi akuntansi diharapkan dapat
digunakan untuk mengambil keputusan yang rasional dalam praktek bisnis yang sehat. Analisis
kinerja keuangan merupakan instrument analisis prestasi perusahaan yang menjelaskan berbagai
hubungan indikator keuangan. Bagi para manajer atau pimpinan perusahaan analisis laporan
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keuangan dilakukan untuk dapat mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai dari waktu yang lalu,
waktu yang sedang berjalan, dan waktu yang akan datang. Analisis kinerja keuangan juga dapat
memberikan informasi tentang kekuatan dan kelemahan perusahaan di bidang keuangan, sehingga
dapat membuat keputusan-keputusan penting bagi perusahaan, seperti dapat menyusun rencana yang
lebih baik, memperbaiki sistem pengawasan dan menentukan kebijakan yang lebih tepat serta dapat
menilai sukses atau tidaknya perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya, dengan mengukur dari
hasil-hasil yang telah dicapai di masa lalu.
Sama halnya dengan perusahaan, rumah sakit juga memerlukan suatu alat yang dapat
digunakan untuk mengetahui kinerja keuangan. Salah satu upaya yang dapat membantu rumah sakit
dalam menilai kinerja keuangan adalah dengan melakukan analisis kinerja keuangan. Beberapa
kinerja keuangan yang diterapkan di Rumah Sakit adalah likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan Cost
Recovery Rate (CRR). Likuiditas mengukur kemampuan organisasi dalam memenuhi kewajiban
jangka pendek. Solvabilitas mengukur jumlah hutang yang digunakan organisasi untuk menghasilkan
keuntungan. Aktivitas mengukur kecepatan organisasi untuk menghasilkan uang tunai. CRR
mengukur besarnya kemampuan rumah sakit menutupi biayanya.
Kinerja keuangan suatu perusahaan seperti Rumah Sakit tercermin dari laporan keuangan
yang disusun setiap tahun. Apabila pengelolaan keuangan rumah sakit tidak berjalan dengan baik,
maka kebutuhan akan daya dukung pelayanan kesehatan akan terganggu. Kenyataannya, keuangan
menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan pelayanan kesehatan. Analisis kinerja
keuangan dalam banyak hal mampu menyediakan indikator penting yang berhubungan dengan
keadaan keuangan rumah sakit, sehingga dapat dipakai sebagai alat pertimbangan dalam pengambilan
keputusan terutama bagi direktur sebagai pimpinan rumah sakit dalam rangka menetapkan kebijakan,
menyusun rencana yang lebih baik, serta menentukan kebijaksanaan yang lebih tepat agar prestasi
manajemen semakin baik pada tahun-tahun berikutnya.
Demikian halnya dengan Rumah Sakit Islam Faisal Makassar kinerja keuangan dapat di nilai
dari beberapa rasio keuangan diantaranya adalah likuiditas, aktivitas, dan CRR. Namun pada Rumah
Sakit Islam Faisal pada tiga tahun terakhir terdapat kendala pada kinerja keuangan yang masih belum
maksimal, dikarenakan adanya faktor yang tidak diintervensi yaitu pembayaran klaim dari pihak
BPJS Kesehatan tidak sesuai dengan pengajuan klaim yang telah dijanjikan sebelumnya.
Permasalahan yang sedang terjadi di industri kesehatan menjadi ancaman bagi kelangsungan
hidup semua rumah sakit (terutama dalam hal finansial). Rumah Sakit Islam Faisal Makassar
merupakan Rumah Sakit islam yang tergolong sukses jika dibandingkan rumah sakit lainnya. Oleh
karena itu perlu dilakukan penelitian yang menganalisis perbandingan kinerja keuangan RS Islam
Faisal sebelum pembangunan fasilitas layanan (2014,2015, 2016) dan sesudah pembangunan fasilitas
layanan (2017-2018).

Metode Penelitian
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Komparatif
yang bersifat membandingkan kinerja keuangan pada RS Islam Faisal Makassar sebelum dan sesudah
pembangunan fasilitas pelayanan. Penelitian ini dilakukan pada Rumah Sakit Islam Faisal Makassar.
Sedangkan waktu penelitian selama kurang lebih 2 bulan, mulai bulan Maret sampai dengan April
2020.
Jenis data yang dikemukakan dalam penelitian ini yakni data kualitatif merupakan data yang
diperoleh bukan dalam bentuk angka-angka tetapi dalam bentuk informasi baik lisan maupun tertulis.
Data kuantitatif merupakan data dalam bentuk laporan keuangan yang diperoleh dari sumber langsung
pada bagian keuangan. Sedangkan sumber data yang digunakan untuk memperoleh data-data tersebut
dapat diperoleh melalui data primer yaitu data yang diperoleh melalui responden atau wawancara
langsung pada perusahaan sebagai obyek penelitian. Data sekunder adalah berupa dokumen-dokumen
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dan laporan tertulis yang tersedia di lembaga atau unit organisasi serta informasi lain yang ada
hubungannya dengan masalah penelitian. Dalam hal ini data mengenai kinerja keuangan pada RS
Islam Faisal pada periode tahun 2014 -2019.
Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis menggunakan metode Metode
Pengamatan (Observasi), Metode pengamatan adalah pencatatan secara langsung dan sistimatis dari
obyek penelitian untuk memperoleh gambaran nyata kegiatan RS Islam Faisal Makassar. Metode
Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara membaca, mencermati dan mengolah
dokumen terutama yang terkait dengan masalah keuangan.
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni: Analisis rasio adalah analisis data
menggambarkan, mempresentasikan serta mendeskripsikan hasil perhitungan pada laporan keuangan
yaitu Analisis Statistik berupa Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan
teknik statistik yang berupa uji beda dua rata-rata berpasangan (Paired sample T-Test). Tujuan dari
uji hipotesis yang berupa uji beda dua rata-rata berpasangan pada penelitian ini adalah untuk
mengetahui perbedaan kinerja keuangan sebelum dan sesudah pembangunan fasilitas pelayanan.
Untuk mengetahui lebih jelas mengenai variabel-variabel yang diamati, berikut ini
dikemukakan definisi operasional dari masing-masing indikator adalah sebagai berikut:
Rasio Lancar (Current Ratio) yaitu rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar
kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar RS Islam Faisal Makassar.
Current Ratio =

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠

Rasio modal sendiri terhadap total aset yaitu rasio untuk mengukur kemampuan Rumah Sakit
Islam Faisal untuk membayar seluruh kewajibannya.
Modal Sendiri Terhadap Total Aset =

𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑆𝑒𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡

Collection Period digunakan untuk mengukur periode rata-rata yang diperlukan untuk
mengumpulkan piutang (dalam satuan hari). Jika menghasilkan angka yang semakin kecil
menunjukan hasil yang semakin baik.
Collection Period =

𝑃𝑖𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 𝑈𝑠𝑎ℎ𝑎 𝑥 365
𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑈𝑠𝑎ℎ𝑎

Perputaran Total Aset (Total Asset Turn Over) yaitu rasio untuk mengukur kemampuan aset pada
RS Islam Faisal Makassar untuk memperoleh pendapatan.
Perputaran Total Aset =

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛
𝑥100%
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡

Cost Recovery Rate (CRR) yaitu kemampuan rumah sakit Islam Faisal menutupi biayanya.
CRR =

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

Standar baku/ideal kinerja keuangan perumahsakitan.
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Tabel 1. Standar baku kinerja keuangan
Kinerja Keuangan
Alat Ukur

No
1

Likuiditas

=

2

Solvabilitas

=

3

Perputaran Piutang

=

4

Perputaran
Total
Aset
Cost Recovery Rate

=

5

=

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠
𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑆𝑒𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡
𝑃𝑖𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 𝑈𝑠𝑎ℎ𝑎 𝑥 365
𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑈𝑠𝑎ℎ𝑎
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

Standar
Baku/Ideal
1,75-2,75
0,4-0,5
(50-70) hari
(0,9-1,1) kali
CRR > 1

Hasil Penelitian dan Pembahasan
Kinerja Dari Perspektif Bisnis Internal
Dalam penelitian ini pengukuran kinerja dari perspektif bisnis internal menggunakan standar
pengukuran jasa pelayanan kesehatan nasional, indikator-indikator pelayanan rumah sakit yang
dipakai untuk mengetahui tingkat pemanfaatan, mutu, dan efisiensi pelayanan rumah sakit. Angka
Bed Occupancy Rate (BOR), Average Length of Stay (AvLOS) dan Turn Over Internal (TOI) dapat
menggambarkan tingkat pemanfaatan dan tingkat efisiensi rumah sakit. Sedangkan Bed Turn Over
(BTO), Gross Death Rate (GDR), dan Net Death Rate (NDR), menggambarkan mutu pelayanan yang
diberikan.
Kinerja bisnis internal yang baik ditandai dengan BOR, AvLOS, BTO, TOI, serta NDR dan
GDR yang sesuai dengan ukuran standar dibidang perumahsakitan. Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa indikator rawat inap dengan BTO (frekuensi pemakaian tempat tidur) selama tahun 2017 –
2019 memiliki nilai rata-rata BTO sebesar 42,20 kali pertahun, sehingga bisa dikatakan memenuhi
angka ideal sesuai dengan standar Permenkes Nomor 1171 Tahun 2011 dimana standar yang telah
ditentukan yaitu 40 – 50 kali. BTO pada tahun 2017 sebanyak 46,46 kali, tahun 2018 sebanyak 34,72
kali, dan tahun 2019 sebanyak 45,44 kali. GDR (angka kematian kotor) dalam 3 tahun terakhir RS
Islam Faisal Makassar memiliki nilai rata-rata 62,17% tidak sesuai dengan angka ideal sesuai dengan
standar Permenkes Nomor 1171 Tahun 2011 (<45%). Dalam 3 tahun terakhir yaitu tahun 2017 – 2019
GDR RS Islam Faisal selalu lebih dari 45%, dan mengalami fluktuasi setiap tahun. Tahun 2017
sebesar 62,90%, tahun 2018 sebesar 64,35% dan tahun 2019 sebesar 61,88%.
Sementara NDR (angka kematian bersih) dalam 3 tahun terakhir RS Islam Faisal Makassar
juga masih terlalu tinggi juga masih terlalu tinggi dari angka ideal Permenkes Nomor 1171 Tahun
2011 (<25%). Dalam 3 tahun terakhir yaitu tahun 2017 – 2019 NDR RS Islam Faisal Makassar selalu
lebih tinggi dari 25%. Tahun 2017 sebesar 43,73%, tahun 2018 sebesar 42,13% dan tahun 2019
sebesar 39,96%.
Standar GDR yang ideal berdasarkan Permenkes Nomor 1171 Tahun 2011 adalah <45%.
Angka ini sebenarnya tidak bisa langsung digunakan begitu saja untuk semua jenis rumah sakit,
misalnya rumah sakit penyakit khusus tentu berbeda polanya dengan rumah sakit umum. Begitu pula
Rumah sakit disuatu daerah tentu berbeda penilaian tingkat kesuksesan GDR-nya dengan daerah lain.
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Hal ini bisa dimungkinkan karena perbedaan sarana prasarana maupun perbedaan ekonomi setempat.
Sebagai catatan bahwa semakin tinggi nilai GDR berarti semakin tinggi pula angka kematian kotor.
Begitu pula dengan NDR, semakin tinggi nilai NDR semakin tinggi pula angka kematian bersih.
Artinya jika nilai GDR maupun NDR semakin tinggi, maka mutu pelayanan yang diberikan juga akan
semakin buruk. Oleh karena itu RS Islam Faisal perlu memperbaiki pelayanan, baik dengan
melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan maupun memberikan pelatihan kepada tenaga
medis khususnya pelatihan dalam menangani pasien yang sedang mengalami kritis agar angka GDR
maupun NDR dapat menurun setiap tahunnya.
Dari penjelasan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja RS Islam Faisal dari
perspektif bisnis internal adalah kurang baik, dimana 3 tahun terakhir hasil data menunujukan bahwa
GDR dan NDR menunjukan hasil yang tidak sesuai dengan angka ideal Permenkes Nomor 1171
Tahun 2011.
Perbedaan Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Pembangunan Fasilitas Pelayanan RS
Islam Faisal Makassar
Pengukuran kinerja keuangan RS Islam Faisal Makassar sebelum dan sesudah pembangunan
fasilitas pelayanan yaitu dari perspektif keuangan dinilai dengan menggunakan kinerja keuangan
yang terdiri dari likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan cost recovery rate (CRR). Hasil penilaian RS
Islam Faisal Makassar sebelum pembangunan fasilitas layanan (tahun 2014, 2015, 2016) secara
umum menunjukkan kinerja keuangan yang baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian sebelum
pembangunan fasilitas pelayanan (tahun 2014,2015,2016) bahwa nilai likuiditas RS Islam Faisal
selama tahun 2014-2016 memiliki nilai rata-rata 2,25, sehingga bisa dikatakan baik karena berada
dalam standar ukuran baku rumah sakit (1,75-2,75), namun nilai kinerja keuangan mengalami trend
penurunan setiap tahun. Penurunan tersebut terjadi akibat bertambahnya kewajiban jangka pendek
yang signifikan.
Sedangkan likuiditas setelah pembangunan fasilitas pelayanan (tahun 2017,2018, 2019) yaitu
rata-rata 1,41, sehingga bisa dikatakan kurang baik atau kemampuan membayar utang jangka
pendeknya berada di bawah standar baku perumahsakitan dan memiliki trend penurunan setiap tahun.
Berdasarkan uji statistik dengan menggunakan teknik paired sample T Test dengan signifikan 5%.
Dari hasil pengujian tersebut diperoleh hasil bahwa sig (2-tailed) 0,296 > 0,05 artinya tidak ada
perbedaan kinerja keuangan berdasarkan likuiditas. Dalam hal ini tingkat kemampuan rumah sakit
Islam Faisal dalam membayar kewajiban jangka pendeknya sebelum dan sesudah pembangunan
fasilitas pelayanan adalah sama. Namun begitu, kinerja keuangan rumah sakit Islam Faisal sebelum
pembangunan fasilitas pelayanan lebih baik karena mempunyai rata-rata rasio likuiditas 2,24 lebih
besar dari rasio likuiditas sesudah pembangunan fasilitas pelayanan 1,41. Sehingga dapat dikatakan
bahwa selama ini kemampuan rumah sakit Islam Faisal dalam memenuhi kewajiban jangka
pendeknya lebih baik sebelum pembangunan fasilitas pelayanan
Kinerja keuangan berdasarkan solvabilitas RS Islam Faisal selama periode 2014-2016
menunjukkan nilai rata-rata 0,92, sehingga bisa dikatakan lebih baik dibandingkan dengan ukuran
baku perumahsakitan (0,4-0,5). Pada tahun 2014 nilai solvabilitas sebesar 0,91, mengalami penurunan
pada tahun 2015 menjadi 0,87 serta pada tahun 2016 menjadi 0,99. Sedangkan solvabilitas selama
periode 2017-2019 menunjukkan nilai rata-rata 0,84 sehingga bisa dikatakan lebih baik dari ukuran
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baku, pada tahun 2017 nilai rasio modal sendiri terhadap total aset adalah 0,83 dan pada tahun 2018
dan 2019 nilai solvabilitas adalah masing-masing 0,80.
Berdasarkan uji statistik, diperoleh hasil bahwa sig (2-tailed) 0,319 > 0,05 artinya tidak ada
perbedaan kinerja keuangan berdasarkan solvabilitas. Dalam hal ini tingkat kemampuan rumah sakit
Islam Faisal dalam membayar kewajiban seluruh utangnya sebelum dan sesudah pembangunan
fasilitas pelayanan adalah sama. Namun begitu, kinerja keuangan rumah sakit Islam Faisal sebelum
pembangunan fasilitas pelayanan lebih baik karena mempunyai rata-rata rasio solvabilitas 0,92 lebih
besar dari solvabilitas sesudah pembangunan fasilitas pelayanan 0,84. maka dapat dikatakan bahwa
selama ini kemampuan rumah sakit Islam Faisal dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya lebih
baik sebelum pembangunan fasilitas pelayanan.
Kinerja keuangan berdasarkan aktivitas untuk perputaran piutang RS. Islam Faisal selama
tahun 2014–2106 menunjukkan nilai rata-rata sebesar 30 hari (pembulatan), sehingga bisa dikatakan
lebih baik dibandingkan dengan ukuran baku perumahsakitan (50-70 hari). Sedangkan rasio
perputaran piutang selama periode 2017-2019 menunjukkan nilai rata-rata 96 hari yang berada di atas
ukuran baku. Pada tahun 2017 nilai rasio perputaran piutang adalah 59,96 hari, dan pada tahun 2018
adalah108,57 hari dan pada tahun 2019 nilai perputaran piutang adalah 146,29 hari, sehingga
menyebabkan terganggunya cashflow keuangan karena piutang dibayar rata-rata 96 hari.
Berdasarkan uji statistik, diperoleh hasil bahwa sig (2-tailed) 0,122 > 0,05 artinya tidak ada
perbedaan kinerja keuangan berdasarkan rasio perputaran piutang. Dalam hal ini perputaran piutang
rumah sakit Islam Faisal sebelum dan sesudah pembangunan fasilitas pelayanan adalah tidak ada
perpbedaan yang signifikan. Namun begitu, kinerja keuangan rumah sakit Islam Faisal sebelum
pembangunan fasilitas pelayanan lebih baik karena mempunyai rata-rata rasio perputaran piutang 30
hari (pembulatan) lebih kecil dari rasio perputaran piutang sesudah pembangunan fasilitas pelayanan
104 hari. maka dapat dikatakan bahwa selama ini perputaran piutang rumah sakit Islam Faisal lebih
baik sebelum pembangunan fasilitas pelayanan. Hal ini disebabkan oleh keterlambatan pembayaran
klaim jasa pelayanan kesehatan pasien asuransi oleh PT. BPJS.
Hasil perputaran total aset berada di bawah ukuran baku rumah sakit (0,9-1,1) yaitu rata-rata
sebesar 0,55 kali dan mengalami fluktuasi setiap tahun. Pada tahun 2014 perputaran total aset sebesar
0,69, tahun 2015 naik menjadi 0,69 dan pada tahun 2016 turun menjadi 0,15. Sedangkan perputaran
total set sesudah pembangunan fasilitas pelayanan adalah 0,16 kali atau berada di bawah ukuran baku
rumah sakit. Pada tahun 2017 rasio total asset turnover yaitu 0,22, pada tahun 2018 rasio total asset
turnover yaitu 0,15 dan pada tahun 2019 adalah 0,10.
Untuk rasio perputaran aset adalah 2,183 < 4,403 (t tabel) dengan probabilitas 0.161 > 0.05
sehingga dapat dikatakan bahwa jika dilihat dari rasio perputaran total set maka tidak ada perbedaan
yang signifikan antara kinerja keuangan rumah sakit Islam Faisal sebelum dan sesudah pembangunan
fasilitas pelayanan.
Nilai perputaran total aset yang masih dibawah ukuran baku rumah sakit dan mengalami
penurunan setiap tahun dikarenakan kurangnya pencapaian pendapatan yang disebabkan oleh
keterlambatan pembayaran klaim jasa pelayanan kesehatan pasien asuransi oleh PT. BPJS. Rata-rata
nilai cost recovery rate (CRR) RS Islam Faisal selama tahun 2014 – 2016 sebesar 1,08 yang masih
berada pada standar nilai ideal (CRR > 1) akan tetapi mengalami trend penurunan setiap tahun. Pada
tahun 2014 sebesar 1,76, tahun 2015 turun menjadi 0,84 dan pada tahun 2016 turun lagi menjadi 0,64.
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Sedangkan rata-rata nilai cost recovery rate (CRR) RS Islam Faisal selama tahun 2017 – 2019 sebesar
0,9 yang berada di bawah standar nilai ideal (CRR > 1) dan mengalami trend penurunan setiap tahun.
Pada tahun 2017 sebesar 1,12, tahun 2015 turun menjadi 0,8 dan pada tahun 2019 naik menjadi 0,9.
Pada Tabel 7 Terlihat bahwa t hitung untuk rasio perputaran aset adalah 0,529 < 4,403 (t tabel) dengan
probabilitas 0.650 > 0.05 sehingga dapat dikatakan bahwa jika dilihat dari rasio CRR maka tidak ada
perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan rumah sakit Islam Faisal sebelum dan sesudah
pembangunan fasilitas pelayanan.
Dengan melihat adanya kinerja keuangan yamg masih di bawah ukuran baku (total assets
turnover dan cost recovery rate), perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan rasio tersebut. Salah
satu caranya dengan meningkatkan pendapatan rumah sakit. Pendapatan rumah sakit dapat
ditingkatkan dengan meningkatkan jumlah pelanggan/pasien RS Islam Faisal dengan cara
meningkatkan lebih banyak lagi kerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta dalam pemberian
jasa layanan kesehatan.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka telah diketahui perbandingan kinerja
keuangan sebelum dan sesudah pembangunan fasilitas pelayanan tahun 2014-2019 melalui
penggunaan indikator kinerja keuangan. Adapun hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa
tidak ada perbedaan yang signifikan antara keduanya dimana probabilitas kinerja keuangan secara
keseluruhan 0,395 > 0.05 maka hasilnya dinyatakan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara
kedua sampel.
Demikian, hasil penelitian yang tampak bahwa probabilitas kinerja keuangan adalah 0.395,
lebih besar dari 0.05. Itulah mengapa dikatakan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara
kinerja keuangan rumah sakit Islam Faisal sebelum dan sesudah pembangunan fasilitas layanan.
Hasil penelitian ini sejalan penelitian yang dilakukan oleh Debby Firoeza Indiany (2018) bahwa tidak
ada perbedaan kinerja keuangan sebelum dan sesudah penerapan PPK – BLUD pada RSUD Kardinah.
Penerapan BLUD dengan pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan
menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
dengan meningkatkan fasilitas pelayanan tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja
keuangan dengan indikator likuiditas, solvabilitas dan aktivitas.
Tidak adanya perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah pembangunan fasilitas
leyanan tahun 2014-2019 disebabkan oleh persentase kinerja keuangan (likuiditas, solvabilitas,
perputaran piutang, perputaran total aset dan nilai cost recovery rate (CRR) yang tidak jauh berbeda
sebelum dan sesudah pembangunan fasilitas layanan.

Kesimpulan dan Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan yang mengacu pada rumusan masalah dan
tujuan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil uji statistic Paired Sample TTest terhadap kinerja keuangan (likuiditas, solvabilitas perputaran piutang, perputaran total aset dan
CRR) diperoleh bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara rasio keuangan sebelum dan sesudah
pembangunan fasiliyanan rumah sakit islam faisal makassar.
Berdasarkan hasil uji statistic Paired Sample T-Test terhadap kinerja keuangan secara
keseluruhan diperoleh bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara kinerja keuangan sebelum dan
sesudah pembangunan fasilitas layanan rumah sakit islam faisal makassar. Tidak adanya perbedaan
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disebabkan oleh tingkat persentase yang tidak jauh berbeda antara kinerja keuangan sebelum dan
sesudah pembangunan fasilitas pelayanan.

Saran
Secara umum, kinerja keuangan sesudah pembangunan fasilitas pelayanan tidak lebih baik jika
dibandingkan dengan sebelum pembangunan fasilitas layanan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan
kualitas kinerja keuangan rumah sakit islam faisal, maka perlu memperhatikan hal-hal yakni:
berusaha agar klaim pembayaran BPJS kesehatan dapat dilakukan pembayaran dengan tepat waktu.
Karena dengan terlambatnya pembayaran BPJS menyebabkan terganggunya cashflow keuangan pada
rumah sakit Islam Faisal. Untuk mengantisipasi dampak pembayaran BPJS yang dapat menyebabkan
terganggunya cashflow, maka pihak manajemen harus senantiasa berusaha untuk mendapatkan
bantuan dana tanpa bunga untuk meningkatkan operasional RS Islam Faisal.
Untuk meningkatkan pendapatan RS Islam Faisal, pihak manajemen harus dapat
meningkatkan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan untuk dapat menjadi pelanggan.
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