
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Rumah Sakit sebagai tempat pemberi layanan kesehatan bagi 

masyarakat khususnya di Indonesia mulai tumbuh dan berkembang seiring 

era globalisasi. Masyarakat modern lebih sadar akan pentingnya investasi 

kesehatan yang mendorong meningkatnya kebutuhan akan rumah sakit 

sebagai penyedia layanan kesehatan. Rumah Sakit sebagai penyedia layanan 

kesehatan apabila dilihat dari fungsi dasarnya dapat dikategorikan menjadi 

rumah sakit yang berorientasi social-non profit dan social-economis. 

Orientasi rumah sakit social-non profit pada umumnya mengedepankan faktor 

sosial di atas segalanya. Berbeda dengan orientasi social-economis, faktor 

sosial tetap menjadi hal yang utama namun rumah sakit dikembangkan untuk 

menghasilkan profit bagi pemberi modal. Fungsi sosial yang dimaksud adalah 

fungsi yang berhubungan langsung dengan pasien rumah sakit menyangkut 

pelayanan kesehatan yang diberikan. Rumah Sakit harus dapat menyediakan 

pelayanan kesehatan yang diinginkan dan dibutuhkan oleh pasien. 

Setiap bentuk perusahaan baik jasa maupun dagang mempunyai tujuan 

yang sama yaitu profit (laba), growth (pertumbuhan), survive (kelangsungan 

hidup perusahaan) dan tujuan perusahaan tersebut harus dicapai oleh semua 

pihak yang ada dalam perusahaan. Proses penetapan dan pencapaian tujuan 

membutuhkan ketelitian, keakuratan, serta kecepatan manajemen dalam 

pengambilan keputusan serta dalam mengelola perusahaan. Manajemen harus 

melaksanakan fungsi - fungsinya dengan baik sehingga tujuan perusahaan 
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akan tercapai dengan efektif dan efisien. Oleh karena itu pihak manajemen 

perusahaan perlu mengetahui dan mengumpulkan berbagai informasi tentang 

keadaan atau kondisi yang dialami perusahaan. Dengan mengetahui informasi 

tersebut maka manajemen dapat mengambil tindakan yang tepat untuk 

menjalankan dan mengembangkan perusahaan. 

Apabila kita ingin mengetahui keadaan financial atau kondisi 

kesehatan suatu perusahaan kita dapat mengetahuinya dari laporan keuangan 

perusahaan tersebut. Pada dasarnya laporan keuangan merupakan hasil dari 

proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi 

tentang keuangan perusahaan atau unit – unit aktivitas dengan pihak – pihak 

yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut. Untuk 

mengetahui ada tidaknya kemajuan prestasi manajemen perusahaan bisa 

dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan perusahaan. Dengan 

menganalisis laporan keuangan maka akan diperoleh gambaran tentang posisi 

keuangan dan keadaan perusahaan secara umum. Perusahaan dikatakan sehat 

adalah perusahaan yang dapat bertahan dalam kondisi ekonomi apapun, yang 

terlihat dari kemampuannya dalam memenuhi kewajiban – kewajiban 

financialnya dan melaksanakan operasinya dengan stabil serta dapat menjaga 

kontinuitas perkembangan usahanya dari waktu ke waktu. Laporan keuangan 

merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan 

dengan posisi keuangan dan hasil – hasil yang dicapai oleh perusahaan 

tersebut. Dari laporan keuangan perusahaan dapat diperoleh informasi tentang 

performance (kinerja) perusahaan, aliran kas perusahaan, penilaian keputusan 



3 
 

berinvestasi dalam pasar modal dan informasi lain yang berkaitan dengan 

laporan keuangan. Oleh karena itu, laporan keuangan sangat diperlukan untuk 

memahami informasi keuangan. 

Pada dasarnya analisis keuangan dilakukan dengan mengukur 

hubungan antara unsur – unsur keuangan perusahaan dan bagaimana 

perubahan unsur – unsur tersebut dari satu periode ke periode berikutnya. Hal 

itu dapat dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan dalam 

beberapa periode. Selain itu dengan membandingkan hasil analisis laporan 

dari periode ke periode, kita dapat mengetahui perubahan dan perkembangan 

kondisi keuangan perusahaan, sehingga dengan demikian dapat diketahui 

kinerja manajemen. Walaupun dalam usahanya perusahaan tidak mengalami 

kerugian, namun keuntungan yang dicapai bukan merupakan salah satu 

ukuran keberhasilan perusahaan. Pada perusahaan jasa seperti rumah sakit 

juga mempunyai data keuangan yang kompleks sehingga perlu analisis yang 

tajam untuk menilai dan mengukur berdasarkan analisis rasio dan ketentuan 

yang berlaku pada perusahaan tersebut untuk mengetahui kondisi perusahaan. 

Perusahaan milik pemerintah ini walaupun bertujuan memberikan pelayanan 

pada masyarakat umum yang berkenaan dengan aktivitas atau kegiatan vital 

bagi masyarakat tetapi juga memiliki orientasi yang sama dengan perusahaan 

– perusahaan swasta lainnya yaitu perolehan laba yang optimal. Untuk itulah 

pengukuran prestasi kinerja manajemen sangat diperlukan. 

Analisis rasio keuangan merupakan instrumen untuk menganalisis 

prestasi perusahaan yang menjelaskan berbagai hubungan dan indikator 
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keuangan yang ditujukan untuk menunjukkan perubahan dalam kondisi 

keuangan atau prestasi operasi di masa lalu, untuk kemudian menunjukkan 

resiko dan peluang yang melekat pada perusahaan yang bersangkutan. 

Analisis rasio keuangan ini sangat perlu dilakukan oleh rumah sakit 

karena dengan melakukan analisis ini akan dapat diketahui begaimana kondisi 

keuangan rumah sakit yang sebenarnya. Hasil dari analisis rasio inilah yang 

kemudian dijadikan sebagai pedoman bagi rumah sakit untuk menilai kinerja 

keuangan dan untuk pengambilan keputusan bagi manajemen serta tindakan - 

tindakan dan kebijakan yang diperlukan untuk perkembangan rumah sakit di 

masa yang akan datang. 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul “Analisis Rasio Keuangan Sebagai Alat Untuk 

Menilai Kinerja Keuangan Rumah Sakit Umum Puri Asih Salatiga”. 

B. Perumusan Masalah 

Pokok ukuran keberhasilan manajemen sebenarnya bisa dilihat dari 

informasi yang terkandung dalam laporan keuangan, dengan menganalisis 

laporan keuangan dan membandingkan selama beberapa periode maka dapat 

diketahui bagaimana kinerja suatu perusahaan. Berdasarkan uraian di atas 

maka dapat dirumuskan permasalahannya adalah “Bagaimana kinerja 

keuangan perusahaan dilihat dari analisis rasio keuangan?” 

C. Batasan Masalah 

Untuk memfokuskan dan mempermudah dalam pemecahan masalah 

maka sesuai dengan judul skripsi ini penulis hanya akan membatasi ruang 

lingkup permasalahan pada analisis rasio keuangan selama tiga periode yaitu 
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pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015. Dengan menggunakan analisis 

rasio yang meliputi analisis likuiditas, analisis aktivitas, analisis solvabilitas 

dan analisis profitabilitas. 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan penulis dengan tujuan untuk mengetahui 

dan menilai bagaimana menganalisis kinerja keuangan perusahaan dilihat 

dari rasio keuangan. 

2. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai

berikut :

a. Bagi Rumah Sakit

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan sebagai

bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan manajemen

keuangan.

b. Bagi peneliti selanjutnya

Sebagai informasi sekaligus bahan acuan untuk perbandingan bagi

peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian yang serupa dan

juga untuk memperkaya referensi bagi penulis lain yang ingin

mendalami permasalahan tentang analisis rasio keuangan.


