
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Penelitian 

Untuk menghadapi persaingan bisnis yang kompetitif maka,  diperlukan suatu 

penanganan dan pengelolaan sumber daya yang dilakukan oleh pihak manajemen 

dengan baik. Hal ini dilakukan untuk menghadapi tantangan persaingan yang 

semakin tinggi sehingga menuntut peningkatan efisiensi  dan efektifitas organisasi. 

Untuk mencapai tingkat efisiensi dan efektifitas yang diharapkan perlu perubahan–

perubahan organisasi diseluruh aspek baik mutu pelayanan maupun aspek 

keuangan. Hal ini juga berlaku untuk organisasi atau perusahaan yang bergerak 

dibidang jasa seperti rumah sakit. Rumah sakit merupakan bentuk sarana pelayanan 

kesehatan dan merupakan institusi yang sarat dengan mengemban fungsi sosial 

kepada masyarakat dengan selalu mengutamakan kemanusiaan, serta kepuasan 

masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan, maka dari itu manajemen 

rumah sakit harus terus meningkatkan kinerjanya. 

Untuk bertahan dalam persaingan, pihak manajemen harus mengoptimalkan 

kegiatan usaha. Tujuan suatu perusahaan ditinjau dari sudut pandang ekonomi 

adalah memperoleh keuntungan (profitabilitas), menjaga kelangsungan hidup dan 

kesinambungan operasi perusahaan. Profitabilitas merupakan kemampuan 

perusahaan memperoleh laba dalam hubunganya dengan penjualan, total aktiva 

maupun modal sendiri menurut Agus Sartono, (2001:122). Bagi rumah sakit 

masalah profitabilitas cukup penting karena digunakan untuk mengukur 

kemampuan dalam menghasilkan laba juga untuk mengetahui efektivitas  dalam 

mengelola sumber-sumber yang dimilikinya. Ada beberapa ukuran yang dipakai 

untuk melihat kondisi profitabilitas, antara lain : Profit Margin on Sales, Total 

Assets Turnover, Return On Asset (ROA) dan Return On Equity (ROE).  

Setiap rumah sakit mempunyai harta (aktiva) untuk mendukung kegiatannya. 

Aktiva tetap berwujud besifat relatif permanen menunjukkan sifat dari aktiva tetap 

yang dapat dipergunakan dalam jangka waktu yang cukup lama. Aktiva memiliki 

tiga karakteristik utama yaitu, memiliki manfaat ekonomi dimasa mendatang, 



dikuasai oleh suatu unit usaha, hasil dari transaksi masa lalu. Aktiva tetap lazimnya 

dicatat sebesar harga perolehannya. Contoh dari aktiva tetap antara lain bangunan, 

mesin, peralatan, kendaraan dan sebagainya. Pada umumnya aktiva tetap 

merupakan harta yang nilainya materil dibandingkan bentuk harta lainnya. Aktiva 

tetap juga disusutkan dengan menggunakan harga perolehan aktiva tersebut 

kemudian dibebankan kepada periode-periode masa penggunaanya. Investasi yang 

tertanam dalam aktiva tetap cukup besar nilainya, sehingga mutlak diperlakukan 

pengelolaan yang baik. Pengawasan terhadap aktiva tetap didasarkan kepada 

perencanaan yang diatur dalam bentuk anggaran mengenai pengadaan, perbaikan 

ataupun penghapusan aktiva tetap.   

Dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap mengalami proses perputaran. 

Rumah sakit mengadakan investasi dalam aktiva tetap dengan harapan akan 

memperoleh lagi dana yang diinvestasikan  pada  aktiva tetap tersebut. Dana yang 

tertanam didalamnya akan diterima kembali oleh perusahaan dalam waktu beberapa 

tahun secara berangsur-angsur melalui depresiasi menurut Bambang Riyanto, 

(2001:115). Aktiva tetap yang penting untuk diperhatikan adalah bangunan dan 

fasilitas yang tersedia pada rumah sakit (Gedung, peralatan medis, peralatan kantor, 

dan yang lainnya). Agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal, rumah sakit 

perlu memperhatikan kondisi gedung dan fasilitas yang tersedia demi kenyamanan 

pasien dan efektifitas kinerja pelayanan. Maka dari itu, perlu adanya pembaharuan 

dan perawatan fasilitas rumah sakit agar setiap pasien yang melakukan pengobatan 

dapat dilayani dengan baik.  

Sebagai Pusat Mata Nasional (PMN), Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung 

merupakan satu-satunya rumah sakit mata milik pemerintah di Indonesia yang 

bergerak dalam pelayanan kesehatan mata. Sehingga, pasien RS Mata Cicendo 

tidak hanya  yang berdomisili di Bandung melainkan dari berbagai kota maupun 

daerah di Indonesia. 

 

 

 

 



Grafik 1.1 

Tingkat Pasien Rawat Jalan

 

Sumber : Rekam Medik RS Mata Cicendo 2009-2013 

Pada grafik 1.1 tahun 2009 – 2011 kunjungan pasien selalu meningkat. 

Banyak hal yang dapat mempengaruhi hal tersebut diantaranya, mengingat rumah 

sakit Mata Cicendo merupakan pusat mata nasional sehingga menjadi rujukan 

untuk pengobatan mata. Selain itu, terdapat program – program bantuan untuk 

meringankan biaya pengobatan seperti Jamkesmas, Jamkesda, Bawaku, Gakinda, 

dan Askes, sehingga banyak masyarakat kian memperhatikan kesehatan matanya. 

Melihat volume pengunjung yang kian bertambah, untuk memberikan pelayanan 

yang lebih baik dan kenyamanan pasien, pada akhir tahun 2011 rumah sakit 

melakukan pembangunan dan perluasan. Sehubungan adanya pembangunan, 

pelayanan rawat jalan dialihkan ke tempat pemeriksaan sementara dimana volume 

pasien yang ditampung ketika pemeriksaan jumlahnya terbatas, sehingga 

menurunkan kinerja waktu pelayanan maka dari itu kunjungan pasien 2012 

menurun.  

Selain adanya pembangunan, pada tahun 2012 terdapat kebijakan yang 

ditetapkan dalam SK Gubernur Jawa Barat tentang pemberlakuan rujukan 

berjenjang. Sehingga menurunkan jumlah pasien pada kasus – kasus tertentu. 

Tahun 2013 kunjungan pasien kembali meningkat karena, pembangunan yang 

dilakukan telah selesai. Pembangunan yang terjadi diikuti penambahan alat medis, 

penambahan meubel dan fasilitas, penambahan SDM baik dari segi dokter, perawat, 

staf, sampai petugas kebersihan. Sehingga kinerja rumah sakit lebih efektif dalam 



pelayanan, dan dengan adanya kebijakan rujukan berjenjang kasus – kasus penyakit 

pasien yang berat semakin meningkat. 

 

Grafik 1.2 

Tingkat Pasien Rawat Inap

 

Sumber : Rekam Medik RS Mata Cicendo 2009-2013 

Pada grafik 1.2 yaitu pelayanan rawat inap, jumlah pasien yang selalu tinggi 

mengharuskan rumah sakit memiliki fasilitas yang dapat memadai kebutuhan 

pasien. Dilihat pada grafik tahun 2009 ke 2010 mengalami penurunan karena terjadi 

waiting list yang diakibatkan oleh banyaknya volume pasien rawat inap yang tidak 

dapat tertampung pada tahun tersebut. Untuk menunjang pelayanan rawat inap pada 

tahun 2011 terdapat penambahan hospital bed 30 unit untuk di kelas 3 dan 2, serta 

12 unit dikelas 1 serta pembangunan gedung rawat inap. Sehingga pada tahun 2011 

grafik rawat inap meningkat karena angka waiting list menurun, jumlah pasien 

rawat inap yang mendapatkan pelayanan lebih banyak. Pada tahun 2012 

pertambahan pasien tidak terlalu signifikan dikarenakan adanya renovasi 

dibeberapa ruang inap seperti diruang kelas 3. Tahun 2013 kembali meningkat 

selain fasilitas yang lebih menunjang, pada tahun tersebut pasien diagnosa katarak 

meningkat sebesar 48,05% atau 2421 orang.  

 

 

 

 



Grafik 1.3 

Tingkat Pasien IGD

 

Sumber : Rekam Medik RS Mata Cicendo 2009-2013 

Pada grafik 1.3 yaitu pelayanan IGD, merupakan layanan yang diperuntuhkan 

untuk keadaan urgent seperti kecelakaan atau tindakan bedah langsung. Pada 

dasarnya setiap tahun jumlah pasien selalu meningkat, di tahun 2010 terdapat 

penambahan line pemeriksaan dan beberapa alat medis untuk mengurangi antrian. 

Tahun 2011 terdapat perluasan ruang pelayanan IGD,  pelayanan IGD dipindahkan 

sementara, sehingga tidak semua tindakan dilakukan di IGD maka pertumbuhan 

tahun 2011 tidak terlalu tinggi. Tahun 2012 kembali meningkat karena operasional 

pelayanan IGD sudah berjalan dengan semestinya, selain itu ruang pelayanan IGD 

lebih luas sehingga meningkatkan kinerja pelayanan. Pada tahun 2013 terjadi 

penurunan diakibatkan dampak adanya renovasi ruang IGD yang dimulai bulan 

Agustus, selain itu pada tahun tersebut tingkat pasien kecelakaan atau pun tindakan 

bedah langsung lebih berkurang. 

 

 

 

 

 

 

 



Grafik 1.4 

Tingkat Pasien Lasik 

 

Sumber : Rekam Medik RS Mata Cicendo 2009-2013 

Pada grafik 1.4 yaitu pelayanan lasik, Cicendo LASIK Center akan membantu 

orang-orang yang ingin lebih nyaman tanpa penggunaan kacamata. Lasik 

merupakan prosedur untuk mengurangi atau menghilangkan minus, plus, maupun 

silindris. Sejak pertama di dirikan tahun 2008, pertumbuhan kunjungan pasien 

Lasik kurang signifikan terlihat dari grafik tahun 2009 sampai 2010 bahkan ditahun 

2010 menurun. Pada akhir tahun 2010 rumah sakit menjadikan Humas dan 

Pemasaran sebagai instalasi tersendiri. Sehingga pada akhir tahun tersebut instalasi 

Humas dan Pemasaran melakukan promosi serta penyuluhan besar – besaran 

tentang Lasik diberbagai kesempatan seperti di Mall, Radio, Majalah, Televisi, dan 

beberapa acara pameran kesehatan. Sehingga kunjungan dan tingkat tindakan Lasik 

pada tahun 2011 meningkat pesat karena masyarakat mulai memahami manfaat 

Lasik. Melihat trend kunjungan yang meningkat pesat rumah sakit melakukan 

perluasan gedung pada tahun 2012 guna menambah kenyamanan pasien Cicendo 

Lasik Center.  

Pembangunan yang dilakukan mengakibatkan terjadi waiting l ist sehingga 

menurunkan trend kunjungan Cicendo Lasik Center, karena sebelum melakukan 

operasi Lasik akan ada pemeriksaan skrining terlebih dahulu. Adanya 

pembangunan menurunkan efektifitas kinerja pelayanan. Untuk memberikan 

fasilitas terbaik dan menjaga kepercayaan pasien, pada akhir tahun 2012 Cicendo 

LASIK Center menambah alat medis yaitu Mesin VisuMax dan satu-satunya alat 

yang dimiliki pertama kali di Indonesia merupakan alat yang paling mutakhir dan 



canggih serta melengkapai alat LASIK yang sudah ada. Tahun 2013 kunjungan 

kembali meningkat karena fasilitas yang menunjang Cicendo Lasik Center lebih 

baik sehingga kinerja pelayanan baik dan dapat mengefisienkan waktu pelayanan 

pasien. 

 

Grafik1.5 

Tingkat Pasien Paviliun 

 

  

    Sumber : Rekam Medik RS Mata Cicendo 2009-2013 

Pada gambar 1.5 yaitu pelayanan poliklinik paviliun, merupakan intalasi yang 

memberikan pelayanan rawat jalan dengan keunggulan dimana pasien dapat lebih 

nyaman  dan dapat memilih dokter yang dikehendaki. Memiliki pelayanan kamar 

bedah dengan Hepa Filter, Mikroskop operasi dengan Closed Circuit Television 

dan pelayanan Day Care. Fasilitas penunjang lainnya adalah Optik, Depo Farmasi, 

Laboratorium Klinik, Penyakit Dalam dan Elektrodiagnostik. Pasien yang tidak 

menginginkan mengantri dalam waktu lama mulai memanfaatkan poliklinik 

paviliun tersebut, terlihat pada tahun 2009 ke 2010  jumlah pasien meningkat tetapi 

tidak terlalu tinggi. Tahun 2011 informasi tentang pelayanan dan kenyamanan 

paviliun kian tersebar, maka dari itu pengunjung paviliun semakin bertambah dan 

mulai terjadi antrian cukup lama, untuk mengatasi hal tersebut rumah sakit 

menambahkan beberapa ruang pemeriksaan dan alat medis seperti, slit lamp with 

electric, kursi reclaiming, dan yang lainnya. Selain itu, terjadi pembangunan 

gedung baru. 



Tahun 2012 setelah peresmian gedung baru, operasional pelayanan paviliun 

semakin baik karena volume pasien yang tertampung lebih banyak serta dilengkapi 

fasilitas dan SDM yang lebih baik, sehingga kinerja pelayanan paviliun lebih 

efektif. Tahun 2013 pengunjung meningkat tetapi tidak signifikan. Maka dari itu, 

pada september 2013 dibuka layanan poli minggu guna memenuhi kebutuhan 

masyarakat ternyata cukup mendapat perhatian masyarakat. 

Melihat data pengunjung pasien rumah sakit yang telah dilampirkan 

sebelumnya, jumlah pasien yang berkunjung selalu banyak mencapai ratusan ribu 

orang. Demi kenyamanan pasien rumah sakit selalu melakukan pengecekan 

kelayakan fasilitas yang tersedia. Seperti kursi tunggu pasien, kasur, alat medis, 

peralatan kantor, kendaraan bermotor, dan komputer memiliki umur ekonomis 

selama 5 tahun. Bangunan dan gedung permanen bertingkat memiliki umur 

ekonomis 40 tahun, irigasi dan jaringan memiliki umur ekonomis 25 tahun. Setelah 

melewati umur ekonomis biasanya terdapat perbaikan atau pun penggantian aset 

tetap tersebut. Pada dasarnya setiap tahun selalu ada penambahan alat medis 

maupun fasilitas disetiap instalasi berdasarkan kebutuhan. 

Diharapkan, rumah sakit dapat memberikan pelayanan dan memenuhi 

kebutuhan pasien dengan baik. Dengan memiliki fasilitas gedung dan peralatan 

medis memadai, pasien yang berkunjung akan dapat ditangani lebih efektif. Jika 

menetapkan kebijakan aktiva tetap yang tepat, maka profit yang dihasilkan dari 

investasi yang telah dikeluarkan akan lebih maksimal dan investasi yang dilakukan 

pun efektif dan efisien. Untuk mengetahui apakah manajemen telah melakukan 

investasi dengan tepat, perlu dilakukan analisis laporan keuangan. Tujuan 

melakukan analisis laporan keuangan perusahaan untuk mengetahui keadaan serta 

perkembangan financial dengan hasil yang telah dicapai diwaktu yang lampau dan 

diwaktu yang sedang berjalan. Serta memahami kondisi keuangan dan apa yang 

dihasilkannya. Menurut Sofyan S Harahap (2008:304), “Salah satu kinerja yang 

diukur melalui laporan keuangan adalah profitabilitas. Profitabilitas merupakan 

kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber 

yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, 

dan sebagainya”. 



Profitabilitas dapat dijadikan suatu gambaran bagaimana kemampuan rumah 

sakit dalam menghasilkan keuntungan, atas harta yang dimilikinya. Nilai 

profitabilitas tinggi tentu menggambarkan semakin baik. Sebaliknya, nilai 

profitabilitas yang rendah mengindikasikan manajemen belum efektif dan efisien 

dalam mengelola aktiva untuk menghasilkan keuntungan. Tingkat profitabilitas 

yang menunjukan kaitannya dengan investasi, yaitu dengan menggunakan Return 

On Assets (ROA). Return On Assets (ROA) akan mengidentifikasikan kelemahan 

serta kekuatan keuangan perusahaan dan dapat menjelaskan perbandingan data 

keuangan perusahaan untuk meneliti arah pergerakannya. Aset merupakan salah 

satu sumber yang dapat menaikan ROA. 

 

Grafik 1.6 

Tingkat Aset Lancar Dan Aset Tetap 

 

Sumber: Laporan Tahunan RS Mata Cicendo tahun 2009-2013  

Grafik 1.6 terdapat nilai aset lancar dari tahun 2009 sampai dengan tahun 

2013 selalu mengalami kenaikan, sedangkan nilai aset tetap pada Rumah Sakit 

Mata Cicendo mengalami penurunan pada tahun 2010 mencapai 15,05 Milyar 

karena disebabkan penyusutan aset tetap sebesar 53,53 Milyar, sedangkan pada 

tahun 2011 meningkat sebesar 54,50% atau mencapai 125,47 Milyar. Hal tersebut 

dikarenakan terdapat penambahan peralatan medis dan menambah bangunan 

gedung permanen, guna meningkatkan dan menunjang kelengkapan sarana atau 

pun fasilitas rumah sakit agar menjadi lebih baik. Melihat kondisi tersebut dimana, 



aktiva tetap selalu bertambah seharusnya dapat meningkatkan pendapatan rumah 

sakit.  

 

TABEL 1.1 

Tahun Pendapatan Aktiva tetap 

2009 66.026.128.050 83.446.286.953 

2010 74.583.407.319 68.393.283.036 

2011 136.012.594.693 125.478.668.633 

2012 124.791.095.737 131.704.440.740 

2013 131.703.243.929 139.788.288.883 

    Sumber : Laporan keuangan RS Mata Cicendo 

 Berdasarkan tabel 1.1 terlihat bahwa kenaikan nilai aktiva tetap tidak diikuti 

kenaikan pada perolehan pendapatan, hal ini dapat terlihat pada tahun 2009, 2012, 

dan 2013. Dimana pendapatan yang diperoleh tidak lebih besar dari aktiva tetap 

yang dimiliki. Investasi baik di aset lancar atau pun pada aset tetap memiliki 

harapan akan mendapatkan pengembalian yang besar dari sebelum melakukan 

investasi. Jika rumah sakit melakukan investasi pada aset yang memenuhi 

kebutuhan pasien, sehingga aset tersebut digunakan dengan maksimal maka 

keuntungan dari investasi tersebut dapat menghasilkan profit yang lebih tinggi. 

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2008:304) bahwa, “Semakin cepat 

aktiva berputar maka semakin cepat memperoleh laba”. Teori yang dikemukakan 

menjelaskan semakin tinggi perputaran aktiva menunjukan semakin cepat pula laba 

yang didapatkan. Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan, maka penulis 

tertarik melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH PERPUTARAN 

AKTIVA TETAP TERHADAP PROFITABILITAS PADA (PMN) PUSAT 

MATA NASIONAL RUMAH SAKIT MATA CICENDO BANDUNG 

PERIODE 2009-2013”. 

 

 

 

 



1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan 

masalah penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana gambaran perputaran aktiva tetap pada RS Mata Cicendo tahun 

2009-2013 ? 

2. Bagaimana gambaran profitabilitas pada RS Mata Cicendo tahun 2009-

2013 ? 

3. Apakah terdapat pengaruh perputaran aktiva tetap terhadap profitabilitas 

RS Mata Cicendo periode tahun 2009-2013 ? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan identifikasi masalah penelitian diatas, maka penulis 

merumuskan beberapa tujuan penelitian untuk memperoleh hasil temuan sebagai 

berikut : 

1. Untuk mengetahui gambaran perputaran aktiva pada RS Mata Cicendo 

tahun 2009-2013 

2. Untuk mengetahui gambaran profitabilitas pada RS Mata Cicendo tahun 

2009-2013 

3. Untuk mengetahui pengaruh perputaran aktiva tetap terhadap profitabilitas 

pada RS Mata Cicendo tahun 2009-2013 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat memberikan 

sumbangan baik secara teoritis dan praktis sebagai berikut : 

1. Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan sebagai 

masukan dan acuan maupun referensi dalam pengembangan ilmu manajemen 

keuangan, khususnya mengenai manajemen aktivitas yaitu perputaran aktiva 

dalam mengelola profitabilitas.  

2. Kegunaan Praktis  

1) Bagi RS Mata Cicendo  



Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi pihak manajemen 

Rumah Sakit Mata Cicendo dalam mengelola dan mengukur aktiva agar 

dapat meningkatkan profitabilitas dengan baik serta dapat bertahan 

memberikan pelayanan terbaik bagi publik. 

3. Bagi penulis  

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam memahami 

pengaruh perputaran aktiva terhadap tingkat profitabilitas.  

 

1.5 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan di dalam melaksanakan penelitian ini adalah dengan 

metode deskriptif dan verifikatif. Metode  penelitian deskriptif  adalah penelitian  

yang dimaksudkan  untuk  menyelidiki  keadaan,  kondisi  atau  hal-hal  lain  yang 

sudah   disebutkan,   yang   hasilnya   dipaparkan   dalam   bentuk   laporan penelitian 

menurut Sugiono, (2013:3). Metode ini digunakan untuk menjawab permasalahan 

mengenai seluruh variabel penelitian secara independen.  

Sedangkan metode verifikatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk 

mengetahui hubungan kausalitas antar variabel melalui suatu pengujian hipotesis, 

melalui suatu perhitungan statistik sehingga didapat hasil pembuktian yang 

menunjukan hipotesis ditolak atau diterima dengan menggunakan perhitungan dari 

data statistik, pengaruh variabel X dan Y. Setelah itu melakukan pengujian dengan 

menggunakan analisis regresi. 

 

1.6 Lokasi Dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada PMN RS Mata Cicendo Bandung yang 

berlokasi di Jalan Cicendo no. 4 Bandung. Penelitian dilakukan pada bulan maret 

sampai mei 2015. 

 

 

 

 


