
BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan zaman yang semakin maju, masyarakat menuntut 

pelayanan yang lebih optimal dalam segala aspek termasuk dalam dunia 

kesehatan. Pemenuhan terhadap tuntutan masyarakat pada pelayanan kesehatan 

yang lebih optimal maka spesialisasi pelayanan kesehatan merupakan salah 

satu solusinya. Spesialisasi pelayanan mendorong rumah sakit untuk terfokus 

kepada satu bidang tertentu sehingga peralatan dan perlengkapan di rumah 

sakit menjadi lebih lengkap dan tenaga medis di rumah sakit menjadi lebih 

optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.  

Peran rumah sakit sangat berpengaruh dalam menunjang kesehatan 

masyarakat. Peran strategis ini diperoleh karena rumah sakit dituntut 

menjalankan multi fungsi  pelayanan kesehatan   yaitu sebagai pusat rujukan  

pelayanan medik,  pelayanan non medik, pelayanan penunjang medik, 

pelayanan rehabilitasi medik dan pengembangan ilmu pengetahuan bidang 

kesehatan.  

Peran multi fungsi tersebut menjadi  tantangan bagi pembaharuan  di 

bidang kesehatan mengingat timbulnya perubahan – perubahan epidemiologi 

penyakit,  perubahan struktur demografis, perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi, perubahan struktur sosial-ekonomi masyarakat, pelayanan yang 

lebih bermutu, ramah, dan sanggup memenuhi kebutuhan mereka yang 

menuntut perubahan pola pelayanan kesehatan, tugas pokok rumah sakit adalah 



memberikan pelayanan kesehatan paripurna yang bermutu, terpadu, serta 

terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. 

Bidang pelayanan kesehatan di Malang Raya saat ini terdapat sekitar 49 

rumah sakit, baik itu rumah sakit umum maupun rumah sakit bersalin. Kondisi 

pelayanan kesehatan di Malang Raya secara umum saat ini tengah mengalami 

beberapa permasalahan. Permasalahan tersebut di antaranya yaitu kurangnya 

dokter spesialis, kurangnya kuantitas dan kualitas pelayanan dalam menangani 

pasien rumah sakit akibatnya pelayanan tidak maksimal dan ratusan pasien 

merasa kecewa karena para dokter meninggalkan kewajibannya melayani 

pasien di beberapa rumah sakit di Malang Raya dan secara tidak langsung 

dapat memengaruhi pendapatan rumah sakit (Kompas, 25 November 2013). 

Berdasarkan permasalahan pada beberapa rumah sakit di Malang Raya 

maka RS Prasetya Husada Malang yang saat ini terus mengembangkan  dirinya  

sejalan  kemajuan teknologi  informasi, pengaruh  teknologi  informasi 

terhadap  rumah  sakit  sangat  besar,  dalam meningkatkan  pelayanan  yang  

baik  bagi  pasien dan kelangsungan kinerja di rumah sakit. Perkembangan  RS 

Prasetya Husada  Malang seiring  dengan  kepercayaan pasien  kepada pihak 

rumah  sakit yang selalu meningkatkan  kepuasan  pelayanan, sehingga 

hubungan  antara  rumah  sakit  dan  pasien  terbina dalam jangka waktu  yang 

panjang. 

Usaha yang dilakukan RS Prasetya Husada Malang untuk menjaga 

kelancaran operasional rumah sakit yaitu salah satunya dengan menjaga kas 

yang memadai. Jumlah uang kas yang berlebihan maupun kekurangan, 



keduanya mempunyai akibat negatif bagi RS Prasetya Husada Malang. 

Kekurangan kas dapat berakibat tidak terbayarnya berbagai kewajiban, 

sebaliknya jika kas berlebihan berarti menyerap dana modal kerja yang cukup 

besar sehingga menaikkan beban tetap RS Prasetya Husada. Kondisi keuangan 

pada RS Prasetya Husada Malang dari tahun 2010 - 2012 mengalami 

peningkatan jika dilihat dari nilai pendapatan dan kas pada tahun 2010-2012 

dapat dilihat pada Tabel 1.1. 

Tabel 1.1 Nilai pendapatan dan kas RS Prasetya Husada Malang 
         Periode Tahun 2010 - 2012 

  Sumber: Laporan Keuangan RS. Prasetya Husada, 2013. 

 

Berdasarkan data pada Tabel 1.1 menunjukkan bahwa pendapatan dan 

kas pada RS. Prasetya Husada Malang pada tahun 2010-2012 mengalami 

peningkatan. Pendapatan tahun 2011 meningkat sebasar 14% dari tahun 2010, 

pendapatan tahun 2012 meningkat sebesar 40% dari tahun 2011. Kas tahun 

2011 mengalami peningkatan sebesar 18% dari tahun 2010, tahun 2012 

meningkat sebesar 67% dari tahun 2011. Hal ini dikarenakan perencanaan kas 

yang baik dilakukan oleh manajer keuangan dan juga pemilik rumah sakit yang 

menginginkan pendapatan dan kas selalu mengalami peningkatan setiap 

tahunnya sehingga operasional rumah sakit dapat berjalan dengan lancar dalam 

memenuhi semua kewajibannya. 

Tahun Pendapatan Persentase 

     (%) 

 Kas 

 

Persentase 

      (%) 

2010 Rp. 1.437.968.332 - Rp. 281.228.240 - 

2011 Rp. 1.633.584.153 14% Rp. 332.333.029 18% 

2012 Rp. 2.292.228.627 40% Rp. 553.905.451 67% 



RS Prasetya Husada Malang mempunyai tujuan yaitu meningkatkan 

saldo kas yang optimal dan mengurangi jumlah kas sampai seminimal mungkin 

dalam menjalankan usahanya sehingga mendapatkan keuntungan yang 

maksimal. Untuk mencapai tujuan tersebu t terdapat beberapa cara yang harus 

dilakukan pihak rumah sakit dalam meningkatkan saldo kas yang di antaranya 

adalah menjaga saldo kas optimal dan menahan pengeluaran kas yang 

berlebihan. Tujuan perusahaan tersebut diharapkan dapat memperbaiki ataupun 

meningkatkan kinerja keuangan rumah sakit. 

Kas yang ada dalam rumah sakit harus optimal agar bisa mendapatkan 

keuntungan yang diharapkan. Apabila saldo kas semakin besar maka semakin 

likuid perusahaan dalam memenuhi semua kewajibannya dan semakin aman 

dari resiko kekurangan kas. Kekurangan kas dapat menyebabkan operasional 

rumah sakit terganggu. Kas yang besar dapat menyebabkan kurang 

produktivitas aset yang dimiliki rumah sakit, karena secara umum kas 

merupakan aset yang paling rendah produktivitasnya. Saldo kas optimal yaitu 

saldo kas yang dapat menjaga likuiditas rumah sakit tetapi juga dapat menjaga 

profitabilitas rumah sakit. 

Perhitungan saldo kas optimal dapat dilakukan dengan dua metode 

yang bisa digunakan untuk menghitung saldo kas optimal yaitu metode Boumol 

dan metode Miller-Orr, dalam penelitian ini model Miller-Orr dipilih untuk 

menentukan saldo kas yang optimal karena model Miller-Orr lebih mudah 

digunakan dan diterapkan, dibandingkan dengan model Boumol dan Miller-Orr 

cocok diterapkan pada perusahaan dimana pemasukan kas berfluktuasi dari 



waktu ke waktu secara random. Pola saldo kas yang lazim dihadapi oleh 

banyak perusahaan adalah saldo kas berfluktuasi secara random. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian secara langsung untuk mengetahui  pelaksanaan investasi 

pada kas yang dilakukan oleh RS. Prasetya Husada dengan judul ”Evaluasi 

Investasi Kas Optimal Pada RS Prasetya Husada Malang”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas, secara spesifik penelitian ini diarahkan 

untuk menjawab pertanyaan, apakah kas RS Prasetya Husada Malang sudah 

optimal pada periode tahun 2010 – 2012? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui kas yang optimal RS Prasetya Husada Malang pada 

periode tahun 2010 – 2012. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi Manajemen RS Praseya Husada Malang 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu manajemen RS Prasetya 

Husada Malang dalam menentukan besarnya investasi pada kas untuk 

pengambilan keputusan atas penentuan saldo kas yang optimal. 

b. Bagi Pemilik RS Prasetya Husada Malang 



Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan sebelum pengambilan keputusan dan dapat memberikan 

tambahan informasi untuk melakukan investasi pada kas. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti 

selanjutnya serta dapat dijadikan acuan pengembangan penelitian yang 

berkaitan tentang investasi pada kas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 




