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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab 
permasalahan tentang hasil analisis investasi 
pengembangan rumah sakit terhadap tingkat 
pengembalian, risiko dan sumber pendanaan pada 
rumah sakit. 
Alat analisis yang digunakan adalah payback Method, 
ROI, NPV, IRR dan PI. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) tingkat 
pengembalian investasi dapat dikatakan bagus, (2) 
Selama periode tahun 2002-2005 prosentase 
kemampuan perusahaan dalam pengembalian investasi 
menurun akibat banyak dilakukan penambahan 
peralatan dan gedung yang diperlukan dalam proses 
pelayanan (3) Dana yang diinvestasikan mampu 
menghasilkan 126%, (4) tingkat risiko pengembalian 
modal sangat kecil, dan (5) Investasi yang dilakukan 
dapat dikatakan menguntungkan. 
 
 
Kata Kunci: Investasi, Payback, ROI, NPV, IRR dan PI. 

ABSTRACT 

The purpose of the research is to answer the 
problem about investation analysis in hospital 
development to rate of return, risk and financing 
source. 

The tools of analysis are payback method, ROI, 
NPV, IRR and PI. 

The results of the research shows that  
(1) rate of return was good,  
(2) in 2002-2005 period, prosentage of profitability was 
decrease,  
(3) Fund invested able to yield 126%,  
(4) level of capital return risk is very small, and  
(5) The investment conducted can be told to profit. 

 
 
 
 
 
 

Keyword: Investation, Payback, ROI, NPV, IRR and PI. 

 

PENDAHULUAN 

Sebagai Rumah Sakit Milik Pemerintah maka Rumah 
Sakit Dr.H.Marzoeki Mahdi berusaha memberikan 
pelayanan yang prima sesuai dengan standar dan 
prosedur yang ada serta diberikannya keleluasaan dalam 
melakukan pengembangan pelayanan maka Rumah Sakit 
Dr.H.Marzoeki Mahdi membuka Pelayanan Umum. 

Prospek Rumah Sakit Dr.H.Marzoeki Mahdi sebagai 
institusi yang lebih mandiri atau bentuk Badan Layanan 
Umum cukup baik untuk dapat direalisasikan 
diantaranya dengan melihat hasil analisis posisi rumah 
sakit dalam pertumbuhan serta peningkatan Cost 
Recovery yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah konsep 
nilai waktu uang dan laporan arus kas, untuk dapat 
melakukan analisis diperlukan alat analisis kelayakan 
investasi antara lain metode penilaian investasi dengan 
menghitung Payback Method, Return On Investment, 
Net Present Value, Internal Rate of return dan 
Profitability Index.Pertimbangan mengenai Risiko dalam 
Investasi antara lain Inflasi dalam capital budgeting dan 
melakukan analisis sensitivitas (Sensitivity Analisis). 

Penelitian ini membahas permasalahan: Bagaimana 
hasil analisis investasi pengembangan rumah sakit 
terhadap tingkat pengembalian, risiko dan sumber 
pendanaan pada Rumah Sakit Dr.H.Marzoeki Mahdi 
Bogor? 

 

METODE PENELITIAN  

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 
1. Bahwa tingkat pengembalian dan risiko yang ada 

pada pengadaan pengembangan rumah sakit pada 
Rumah Sakit Dr.H.Marzoeki Mahdi Bogor bagus. 

2. Bahwa pendanaan yang digunakan dalam investasi 
pengembangan rumah sakit pada Rumah Sakit 
Dr.H.Marzoeki Mahdi Bogor tepat. 

3. Bahwa hasil analisis investasi pengembangan rumah 
sakit terhadap tingkat pengembalian, risiko dan 
sumber pendanaan pada Rumah Sakit Dr.H.Marzoeki 
Mahdi Bogor bagus. 
 

Untuk menjawab hipotesis tersebut dilakukan 
pengujian menggunakan metode penilaian investasi 
sebagai berikut : 
1.  Pay Back method 

 
2.  Return On Investment (ROI) 

ROI 0:
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dimana : 
  I0 = pengeluaran kas awal   

n = umur proyek   
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3. Net Present Value (NPV) 

  NPV =   Io
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dimana : 
- Cft = Cash Flow 
- k = cost of capital 
- Io = Initial cash outlay 
- t   = expendeture of the  project  

 
4.  Internal Rate of Return Method 

 
0

11







Io
IRR

Cfn

t
t

t  

 
dimana :  
Cft = Cash flow selama umur proyek  
IRR = Interest rate of return dimana NPV = 0 
t = Waktu umur proyek 
Io = Initial cash outlay 

 
5.  Profitability Index 

PI = 
Cost

PVBenefit
  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Gambaran Cash Flow Rumah Sakit Dr. H. Marzoeki 
Mahdi Bogor Tahun Anggaran 2002 – 2005. 

Rumah Sakit Dr.H.Marzoeki Mahdi adalah rumah 
sakit pemerintah murni dimana dalam pengelolaan 
anggaran menggunakan aturan dan tata cara keuangan 
pemerintah. Anggaran adalah alat untuk memperlancar 
atau menghambat terhadap produksi jasa atau 
pelayanan, peranan anggaran sangat menentukan sekali 
bagi perkembangan rumah sakit karena anggaran adalah 
rencana pengeluaran dan penerimaan Negara untuk 
tahun mendatang dan harus dihubungkan dengan 
rencana jangka waktu yang lama. 

Cash Flow merupakan unsur analisis yang sangat 
penting kedudukannya karena kelayakan finansial 
sebuah usulan rencana investasi diukur pada nilai 
sekarang arus kasnya. Secara sederhana, jika nilai 
sekarang arus kas masuk lebih besar daripada nilai 
sekarang arus kas keluar, maka rencana investasi itu 
dari sudut aspek finansial adalah layak dilaksanakan. 
Demikian juga jika terjadi sebaliknya, maka rencana 
investasi itu tidak layak dilaksanakan. Manfaat (benefit) 
dari investasi yang diterima di masa mendatang juga 
dinyatakan dalam bentuk arus kas, bukan dalam bentuk 
laba akuntansi. Pemerintah dalam membelanjakan 
investasi pada rumah sakit mengharap arus kas pada 
masa yang akan datang adalah lebih besar daripada 
pengeluaran kasnya sekarang. Jika perkiraan arus kas 
yang dibuat itu akurat, maka kesimpulan yang ditarik 
berdasarkan arus kas tersebut juga akurat dan begitu 
sebaliknya, jika perkiraan arus kas tersebut tidak 
cermat, maka kesimpulan yang diambil berdasarkan 
informasi arus kas itu akan tidak cermat. Keakuratan 
taksiran nilai arus kas tersebut akan berpengaruh 
terhadap perjalanan investasi.  

Berdasarkan laporan arus kas pada rumah sakit 
Dr.H.Marzoeki Mahdi Bogor maka didapatkan, nilai cash 
flow dari tahun 2002 – 2005 sebagai berikut : 

Cash Flow = EBIT x (1 – Pajak) + Depresiasi 

Maka perhitungan cash flow adalah (dalam 1.000 
rupiah): 
 
Tahun 2002 = 89.682.308 x (1-110,27%) + 1.271.779.110 
    = 1.262.568.737 
Cash flow 2002 sebesar Rp. 1.262.568.737 didapatkan 
dari laba sebelum pajak tahun 2002 Rp.89.682.308 
dikalikan dengan prosentase pajak 110,27% dan 
ditambah besarnya penyusutan tahun 2002 
Rp.1.271.779.110. Sehingga perputaran kas pada tahun 
2002 adalah Rp. 1.262.568.737 
 
Tahun 2003 = 64.441.378 x (1-147,74%) + 1.486.513.013 
    = 1.455.748.699 
Cash flow 2003 sebesar Rp. 1.455.748.699 didapatkan 
dari laba sebelum pajak tahun 2003 Rp.64.441.378 
dikalikan dengan prosentase pajak 147,74% dan 
ditambah besarnya penyusutan tahun 2003 
Rp.1.486.513.013. sehingga perputaran kas pada tahun 
2003 Rp. 1.455.748.699 
 
Tahun 2004 = 451.639.889 x (1- 122,15%)+1.561.782.073 
    = 1.461.743.838 
Cash flow 2004 sebesar Rp. 1.461.743.838 didapatkan 
dari laba sebelum pajak tahun 2004 Rp. 451.639.889 
dikalikan dengan prosentase pajak 122,15% dan 
ditambah besarnya penyusutan tahun 2002 Rp. 
1.561.782.073. sehingga perputaran kas pada tahun 
2004 Rp. 1.461.743.838 
 
Tahun 2005 = 345.861.792 x (1-147,13%) + 1.763.948.925 
    = 1.600.944.262 
Cash flow 2005 sebesar Rp. 1.600.944.262 didapatkan 
dari laba sebelum pajak tahun 2005 Rp. 345.861.792 
dikalikan dengan prosentase pajak 147,13 % dan 
ditambah besarnya penyusutan tahun 2002 Rp. 
1.763.948.925. sehingga perputaran kas pada tahun 
2005 Rp. 1.600.944.262 
 Rumah Sakit Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor dalam 
pengelolaan keuangan sepenuhnya mengikuti aturan dan 
birokrasi pemerintah, hal inilah yang membuat 
kekakuan dalam pengelolaan Anggaran. Keterlambatan 
turunnya DIK-S dari tahun 2002 sampai dengan tahun 
2005 yaitu pada tengah tahun Anggaran menyulitkan 
dalam penggunaannya serta cash in flow (penerimaan) 
yang dihasilkan kurang.  
 Pembahasan Anggaran di tingkat Legeslatif (DPR) 
yang kurang memperhatikan tujuan pokok dan fungsi 
rumah sakit pemerintah yaitu pelayanan terhadap 
masyarakat terutama masyarakat tidak mampu yang 
memerlukan pelayanan yang layak. Peningkatan yang 
tidak terlalu signifikan dari tahun ke tahun disebabkan 
birokrasi pemerintah dalam persetujuan penggunaan 
Anggaran terlambat atau tidak tepat waktu yang 
mengakibatkan penggunaan atau pemanfaatan dana 
yang ada tidak maksimal.  
 Pengelolaan keuangan atau anggaran yang tepat 
sesuai dengan kebutuhan pelayanan diharapkan 
menghasilkan penerimaan yang tinggi, kelancaran dalam 
cash flow sangat mempengaruhi perkembangan 
investasi.  
 Dalam menjalankan kegiatannya pergerakan arus kas 
tahun 2002 sampai tahun 2005 dapat peneliti sajikan 
dalam bentuk diagram dibawah ini : 
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Gambar 4.1 Cash Flow tahun 2002 – 2005 

 
 Dari gambar di atas menunjukkan perputaran kas 
dari tahun 2002-2005 yang mengalami peningkatan. 
Peningkatan cash flow ini sesuai dengan perkembangan 
pelayanan yang dilakukan pada rumah sakit Dr.H 
Marzoeki Mahdi terhadap masyarakat. Peningkatan cash 
flow ini dipengaruhi oleh prosentasi pajak dan 
depresiasi dalam rumah sakit.  
Tabel 4 Perkembangan Arus Kas 

Tahun 
Laba 

Sebelum 
Pajak (Rp) 

Pajak Depresiasi 
(Rp) Cash Flow 

2002 89,682,308 110.27% 1,271,779,110 1,262,568,737 

2003 64,441,378 147.74% 1,486,513,013 1,455,748,699 

2004 451,639,889 122.15% 1,561,782,073 1,461,743,838 

2005 345,681,792 147.13% 1,763,948,925 1,600,944,262 
 

Pada diagram diatas dapat dilihat bahwa pada 
tahun 2002, laba sebelum pajak sebesar Rp. 89.682.308 
dengan nilai posentase pajak 110.27% dan penyusutan 
Rp.1.271.779.110 maka akan dihasilkan perhitungan 
pergerakan arus kas sebesar Rp.1.262.568.737, tahun 
2003 laba sebelum pajak mengalami penurunan menjadi 
Rp.64.441.378 dengan prosentase pajak 147,74% dan 
nilai penyusutan Rp.1.486.513.013 maka aliran kas 
didapat Rp.1.455.748.699, tahun 2004 laba sebelum 
pajak mengalami kenaikan menjadi Rp.451.639.889 
dengan prosentase pajak 122,15% dan nilai penyusutan 
Rp.1.561.782.073 maka arus kas tahun 2004 Rp. 
1.461.743.838, sedangkan tahun 2005 laba sebelum 
pajak pada rumah sakit Rp. 345.864.792 prosentase 
pajak 147,13% dan nilai penyusutan Rp. 1.763.948.925 
sehingga arus kas pada tahun 2005 diperoleh Rp. 
1.600.944.262. dalam pergerakan cash flow pada rumah 
sakit dari tahun 2002-2005 selalu meningkat diakibatkan 
adanya dana cadangan guna pendanaan anggaran tahun 
selanjutnya. Dengan adanya dana cadangan, rumah sakit 
dapat menggunakan dana tersebut sebelum dana dari 
pemerintah disetujui.  
Dalam penilaian investasi peneliti menganalisa dengan : 
a. PayBack method yang memberikan gambaran rumah 
sakit dalam mengetahui jangka waktu yang diperlukan 
untuk pengembalian investasi sehingga dapat 
mempertimbangkannya/jangka waktu yang dibutuhkan 
untuk mengembalikan nilai investasi melalui 
penerimaan-penerimaan yang dihasilkan oleh proyek 
investasi tersebut. Dalam pengembalian yang dihitung 
berdasarkan data historis, pengembalian yang 
diharapkan (expected return-ER) akan diperoleh 
investor pada masa depan. Tingkat pengembalian 
diharapkan (expected return-ER) secara sederhana 
adalah rata-rata tertimbang dari pengembalian historis. 
Suatu usulan proyek investasi akan diterima jika peiode 
pengembalian yang dihasilkan lebih cepat dari yang 
disyaratkan. Sebaliknya, jika periode proyek 

pengembalian yang dihasilkan lebih lama dari yang 
disyaratkan, maka usulan proyek investasi tersebut 
ditolak. Jika usulan proyek investasi tersebut lebih dari 
satu, maka yang dipilih adalah usulan proyek investasi 
yang menghasilkan periode pengambilan paling cepat. 

 

investasi 

Rp-

Rp2.000.000.000

Rp4.000.000.000

Rp6.000.000.000

Rp8.000.000.000

2002 2003 2004 2005

Tahun 

In
ve

st
as

i

 
Gambar 4 Pengembalian Investasi 2002 – 2006 

 
Dari gambar diatas menunjukkan lamanya periode 

pengembalian investasi dari pemerintah. Proyeksi 
lamanya periode pengembalian investasi ini 
menunjukkan tingkat likuiditas perusahaan. Tahun 2002 
periode pengembalian selama 4,5 net invesment 
Rp.3.497.085.485, tahun 2003 periode pengembalian 
turun menjadi 2,4 net invesment Rp 1,752,672,450, 
penurunan investasi ini di karenakan pada tahun 2002 
tingkat pengembalian tinggi. Tahun 2004 investasi 
bertambah menjadi Rp.4.055.516.800 dengan tingkat 
pengembalian 6,9. tahun 2005 investasi menjadi 
Rp.5.779.609.211 dengan tingkat pengembalian 8,2. 
Tingkat pengembalian berpengaruh terhadap besarnya 
investasi, semakin pendek jangka waktu pengembalian 
investasi maka kepercayaan pemerintah dalam 
memberikan investasi tahun berikutnya akan semakin 
bertambah. Pengembalian investasi pada rumah sakit 
Dr.H.Marzoeki Mahdi berupa peningkatan pelayanan dan 
pemanfaatan dana untuk kegiatan operasional, 
pencapaian target yang telah ditentukan dari pihak 
rumah sakit dan pemerintah.  

 
Tabel 4 Periode Pengembalian Investasi 

Tahun Net Invesment Pajak Cahs Flow Payback 
Periode 

2002 3,497,085,485 486,352,628 1,262,568,737 4.5 
2003 1,752,672,450 718,552,170 1,455,748,699 2.4 
2004 4,055,516,800 877,718,273 1,461,743,838 6.9 
2005 5,799,609,211 891,354,935 1,600,944,262 8.2 

 
Dari hasil penghitungan diatas maka dapat dilihat 

tingkat pengembalian investasi, pada tahun 2002 
investasi Rp.3.497.085.485 di peroleh tingkat 
pengembalian 4,5 tahun, pada tahun ini rumah sakit 
belum melakukan pelayanan umum kegiatan yang 
dilakukan masih pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA 
sehingga pengembalian investasi pemerintah masih 
tinggi sebesar 4.5 tahun ,pada tahun 2003 investasi 
Rp.1.752.672.450 di peroleh tingkat pengembalian 2.4 
tahun hal ini disebabkan telah dibukanya pelayanan 
umum dengan tidak melakukan penambahan peralatan 
sehingga pemasukan kas pada rumah sakit meningkat 
dengan investasi yang ada, tahun 2004 investasi Rp. 
4.055.516.800 di peroleh tingkat pengembalian 6.9 
tahun, dalam tahun ini rumah sakit mulai menambah 
peralatan dan sarana lainnya sehingga penggunaan 
investasi untuk pengembangan meningkat,tahun 2005 
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investasi Rp. 5.799.609.211 di peroleh tingkat 
pengembalian 8.2 tahun. Hal ini rumah sakit dihadapkan 
pada persaingan pelayanan umum, jiwa dan NAPZA 
dengan rumah sakit disekitarnya. Dengan penambahan 
peralatan, sarana penunjang lainnya, tingkat 
pengembalian investasi meningkat setiap tahun. 
Sehingga pada Rumah sakit tingkat pengembalian 
investasi berbanding lurus dengan besarnya investasi.  
 
b. Return On Investment (ROI) 

Dari data di atas diperoleh angka ROI sebagai 
berikut : 
 Pada periode 2002 prosentase pengembalian 

investasi sebesar 8% dengan waktu pengembalian 
selama 4,5, hal ini menunjukkan bahwa kemampuan 
perusahaan dalam pengembaliam investasi bagus 
sebesar 8%. Pada tahun ini pihak rumah sakit 
merealisasikan pada pembangunan gedung untuk 
pelayanan NAPZA. 

 Pada periode 2003 prosentase pengembalian 
investasi sebesar 7% dengan   waktu pengembalian 
selama 2,4, hal ini menunjukkan kemampuan 
perusahaan dalam pengembalian investasi menurun 
dari tahun 2002, realisasi yang dilakukan oleh pihak 
rumah sakit adalah dengan membuka layanan umum 
yang investasi yang dipeoleh digunakan untuk 
pengadaan peralatan medis.  

 Pada periode 2004 prosentase pengembalian 
investasi sebesar 6% dengan   waktu pengembalian 
selama 6,9, dalam tahun ini pihak rumah sakit 
mengadakan penambahan peralatan medis guna 
mendukung pelayanan yang pima terhadap 
masyarakat umum. 

  Pada periode 2005 prosentase pengembalian 
investasi sebesar 5% dengan   waktu pengembalian 
selama 8,2 dari periode tahun 2003-2005 prosentase 
kemampuan perusahaan dalam pengembalian 
investasi menurun dari tahun ke tahun, hal ini juga 
dlihat pada waktu yang dibutuhkan dalam 
pengembalian investasi tersebut juga semakin 
bertambah. Pada tahun 2005 rumah sakit 
Dr.H.Marzoeki Mahdi menambah peralatan dan 
gedung yang diperlukan dalam proses pelayanan. 

 
c. Net Present Value (NPV) 

Dalam perhitungan NPV pada Rumah Sakit 
Dr.H.Marzoeki Mahdi dengan mengunakan faktor 
diskonto 35% maka : 
NPV  = (Rp.1.600.944.262 x 2,220) – Rp.3.497.085.485 
        = + Rp. 57.010.777 
Dengan faktor diskonto 36% maka : 
NPV  = (Rp.1.600.944.262 x 2,181) – Rp.3.497.085.485 
        = - Rp. 5.426.050 
Pengunaan faktor diskonto sebesar 35% merupakan 
asumsi yang digunakan dalam mempermudah 
penghitungan. Karena NPV mendekati nol, yaitu + 
Rp57.010.777 dan –Rp5.426.050, dapat diartikan tingkat 
diskonto pada pendanaan rumah sakit terletak antara 
35% - 36%. Dalam penentuan ketepatan tersebut dapat 
dilakukan interpolasi sebagai berikut.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 4 Perhitungan Interpolasi Berbasis 35% 

Selisih 
Bunga Selisih PV Selisih PV dengan OI

35% 3,554,096,262Rp          3,554,096,262Rp           
36% 3,491,659,435Rp          3,497,085,485Rp           

62,436,827Rp               57,010,777Rp                 
 
                     Rp. 57.010.777 
IRR = 35% +                                    X 1%  
                     Rp. 62.436.827 
      =  35% + 0,91% 
      =  35,91 % > 12 % ( Suku Bunga Bank ) 
 
Dari kriteria IRR, maka proyek investasi tersebut dapat 
diterima IRR > Suku Bunga Bank. Sehingga dana 
Rp.3.497.085.485 yang diinvestasikan dalam rumah sakit 
dapat menghasilkan 35,91%, jauh lebih tinggi dari suku 
bunga bank. Dalam perkembangannya rumah sakit 
Dr.H.Marzoeki Mahdi akan berubah menjadi BLU (Badan 
Layanan Umum) yakni instansi deilingkungan pemerintah 
pusat yang dibentuk unuk memberikan pelayanan 
kepada masyarakat berupa penyediaan barang-barang 
dan/jasa yang dijual” tanpa mengutamakan mencari 
keuntungan dan dalam melakukan kegiatanya 
didasarkan pada pinsip efisiensi dan produktivitas.  
 
d. Proyeksi Sumber Pendanaan tahun 2001-2005 
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Gambar 4  Perkembangan Pendanaan Tahun 2002 – 2006 dengan 

Kombinasi DIK – DIKS 
 

Dari gambar tersebut diatas menunjukkan bahwa 
kemampuan rumah sakit dalam penggelolaan dana 
menunjukkan perkembangan yang terus meningkat, 
dengan prediksi pada tahun 2006 rumah sakit dapat 
melaksanakan pola pengelolaan keuangan Badan 
Layanan Umum (BLU) dan setelah tahun 2006 maka 
penerimaan rumah sakit akan meningkat lebih besar 
dibandingkan dengan penerimaan dari pemeintah. 
Tingkat pekembangan yang semakin meningkat ini tidak 
terlepas dari proses pelayanan terhadap masyarakat 
yang semakin ditingkatkan. Selain di bidang finansial 
dalam bidang Sumber Daya Manusia juga semakin 
ditingkatkan, baik melalui pendidikan atau pun 
pelatihan-pelatihan khusus. Dengan ditingkatkannya 
pelayanan terhadap masyarakat rumah sakit 
Dr.H.Marzoeki Mahdi mampu bersaing dengan rumah 
sakit disekitarnya.  

Pada tabel 4.3 menunjukan pada tahun 2005 
pendanaan untuk DIP digabungkan dengan DIK. Dengan 
demikian dapat diprediksikan rumah sakit Dr.H.Marzoeki 
Mahdi dapat melakukan pendanaan tanpa harus 
mengantungkan pendanaanya kepada pemerintah. Hal 
ini juga dikarenakan pada rumah sakit tahun 2006 
berubah menjadi Badan Layanan Umum (BLU). Pola 
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keuangan Badan Layanan Umum disini adalah pola 
pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas 
berupa keleluasaan untuk menerapkan pratek – praktek 
bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada 
masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan 
dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai 
pengecualian dari dari ketentuan pengelolaan keuangan 
negara pada umumnya. Sehingga dengan adanya 
perubahan ini pihak rumah sakit akan lebih fleksibel 
dalam penentuan kebijakan dalam peningkatan 
pelayanan kepada masyarakat dengan tetap mengikuti 
peraturan pemerintah yang telah ada.  

Dengan perkembangan keuangan dari DIP,DIK dan 
DIKS menunjukkan pada awal pendanaan rumah sakit 
tahun 2001 berasal dari pemerintah yang terdiri dari DIK 
Rp. 9.370.468 dan DIP Rp.1.420.698 sedangkan dana 
penerimaan dari rumah sakit DIKS Rp.4.334.901,tahun 
2002 pendanan pemeritah yang terdiri dari DIK 
Rp.9.337.580 dan DIP Rp.2.492.384 sedangkan dari 
penerimaan rumah sakit DIKS Rp. 5.046.145. Sehingga 
pada dari tahun 2001-2002 DIK, DIKS, DIP mengalami 
peningkatan. Pada tahun ini dana pemerintah untuk 
pendanaan rumah sakit masih tinggi, dana tersebut 
digunakan dalam menambahan gedung guna pelayanan 
NAPZA dan sebelum dibukanya pelayanan untuk umum, 
sehingga pemerimaan kecil. 
 
Tabel 4 Perkembangan Pendanaan Tahun 2001 – 2002 dengan Kombinasi 
DIK – DIKS 

  2001 2002 
DIK  Rp        9,370,468.00   Rp         9,337,580.00  

DIKS  Rp        4,334,901.00   Rp         5,046,145.00  
DIP  Rp        1,420,698.00   Rp         2,492,384.00  

         
Tahun 2003 pendanan pemeritah yang terdiri dari 

DIK Rp.11.311.248 dan DIP Rp.998.593 sedangkan dari 
penerimaan rumah sakit DIKS Rp. 8.276.688, tahun 2004 
pendanan pemeritah yang terdiri dari DIK Rp.14.011.242 
dan DIP Rp.2.973.880 sedangkan dari penerimaan rumah 
sakit DIKS Rp. 10.477.038. Pada periode ini DIK,DIKS,DIP 
tetap mengalami peningkatan serta dana dari 
pemerintah masih besar dalam pendanaan rumah sakit. 
Periode ini rumah sakit berusaha meningkatkan 
pelayanannya dengan membuka pelayanan umum 
kepada masyarakat. Dengan penambahan ini maka 
pendapatan serta kepercayaan dari pemerintah semakin 
bertambah sehingga pada tahun selanjutnya investasi 
pemerintah akan bertambah.  
 
Tabel 4 Perkembangan Pendanaan Tahun 2003–2004 dengan Kombinasi 
DIK – DIKS 

  2003 2004 
DIK  11,311,248.00  14,011,242.00  

DIKS  8,276,688.00  10,477,038.00  
DIP  998,593.00  2,973,880.00  

 
Mulai tahun 2005 pendanaan pemerintah hanya 

berupa DIK Rp. 19.466.328 dan penerimaan rumah sakit 
DIKS Rp.14.080.055, tahun 2006 dapat diprediksikan dari 
DIK Rp. 18.242.901 dan penerimaan rumah sakit DIKS 
Rp.30.004.611, tanpa adanya DIP maka penerimaan 
rumah sakit diharapkan akan dapat lebih besar, 
sehingga dalam pelaksanaan pola pengelolaan keuangan 
Badan Layanan Umum akan dapat terlaksana dengan 
baik.  
 

Tabel 4 Perkembangan Pendanaan Tahun 2005 – 2006 dengan 
Kombinasi DIK – DIKS 

  2005 2006 

DIK  Rp       19,466,328.00   Rp        18,242,901.00  

DIKS  Rp       14,080,055.00   Rp        30,004,611.00  

DIP  Rp                  -    Rp               -   
                               

Tahun 2007 dapat diprediksikan dari DIK Rp. 
19.479.230 dan penerimaan rumah sakit DIKS 
Rp.39.029.135, tahun 2008 dapat diprediksikan dari DIK 
Rp. 20.749.771 dan penerimaan rumah sakit DIKS 
Rp.50.712.717, penerimaan DIKS yang lebih besar dai 
Dik menunjukkan bahwa rumah sakit diharapkan mampu 
dalam melaksanakan proses pendanaan sendiri dengan 
peranan pemerintah akan semakin berkurang. 
 
Tabel 7 Perkembangan Pendanaan Tahun 2007 – 2008 dengan Kombinasi 
DIK – DIKS 

  2007 2008 
DIK  Rp       19,479,230.00   Rp       20,749,771.00  

DIKS  Rp       39,029,135.00   Rp       50,712,717.00  
DIP  Rp                -    Rp                  -   

Dalam pengukuran risiko diukur dengan 
probabilitas suatu perusahaan untuk berada dalam 
keadaan “technically insolvent” (ketidakmampuan 
membayar kewajiaban-kewajiban/utang – utang pada 
saat jatuh tempo). Risiko dalam keadaan “technically 
insolvent” pada umumnya diukur dengan jumlah net 
working capital atau current ratio. Dalam penelitian ini 
digunakan current ratio sebagai pengukurnya, yang 
ditunjukkan pada Diagram dibawah ini : 
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Gambar 4. Probabilitas Risiko 2002-2005 

 
Dari gambar diatas menunjukkan bahwa semakin 

tinggi current ratio yang dimiliki oleh umah sakit maka 
semakin kecil risiko yang dihadapi. Dengan kata lain 
semakin tinggi current ratio maka semakin besar 
jaminan untuk pengembalian kewajiban lancar oleh 
karena itu akan semakin kecil pula risiko untuk berada 
dalam keadaan technically insolvent. Sebaliknya 
semakin kecil current ratio dalam penjaminan 
kewajiban lancar akan semakin besar risiko yang 
dihadapi oleh rumah sakit.  

Rumah Sakit Dr.H.Marzoeki Mahdi merupakan 
perusahan jasa yang bergerak dibidang kesehatan, 
sehingga salah satu alat perkiraan untuk menilai tingkat 
risiko digunakan current ratio. Pada tahun 2002 
penjaminan terhadap kewajiban lancar sebesar 16,5 dan 
pada tahun 2003 naik menjadi 22,5, tahun 2004 tingkat 
penjaminan terhadap kewajiban lancar turun menjadi 
5,57, sedangkan tahun 2005 sebesar 5,41. 

Perkembangan tingkat current ratio ini dari tahun 
2002-2005 menunjukkan likuiditas yang sangat baik 
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dalam pengembalian kewajiban lancar. Sehingga 
kemungkinan risiko yang dimiliki oleh rumah sakit kecil, 
perhitungan tingkat current ratio (CR) dapat 
ditunjukkan sebagai berikut : 

 
CR tahun 2002  =  Rp.1.475.594.908 / Rp.89.066.508 
                       = 16,5 
Dalam ratio ini melihat perbandingan antara posisi harta 
yang dimiliki dengan kewajiban lancar yang harus 
dilunasi dalam 12 bulan, sehingga sebesar Rp.1 
Kewajiban Lancar yang harus segera dilunasi dijamin 
oleh Harta Lancar sebesar Rp.16,5, ratio ini 
menunjukkan kemampuan likuiditas yang sangat baik. 
Dalam ukuran ideal untu rumah sakit di atas 1 tetapi 
tidak lebih dari 2, sehingga pada tahun 2002 
kemampuan likuiditas rumah sakit Dr.H.Marzoeki Mahdi 
diatas ukuran ideal yang berarti sangat likuid. 

 
CR tahun 2003  =   Rp.1.373.309.639 / Rp.61.008.297 
                       =  22.5 

    
Dalam ratio ini melihat perbandingan antara posisi harta 
yang dimiliki dengan kewajiban lancar yang harus 
dilunasi dalam 12 bulan, sehingga sebesar Rp.1 
Kewajiban Lancar yang haus segera dilunasi dijamin oleh 
Harta Lancar sebesar Rp.22,5, ratio ini menunjukkan 
kemampuan likuiditas yang sangat baik. Dalam ukuran 
ideal untuk rumah sakit di atas 1 tetapi tidak lebih dari 
2, sehingga pada tahun 2002 kemampuan likuiditas 
rumah sakit Dr.H.Marzoeki Mahdi diatas ukuran ideal 
yang berarti sangat likuid. Pada tahun ini angka 22,5 
merupakan angka tertinggi selama kurun waktu 2002-
2005. 
 
CR tahun 2004  =   Rp.2.513.110.654 / Rp.451.339.119 
                        =  5,57 

 
Dalam ratio ini melihat perbandingan antara posisi harta 
yang dimiliki dengan kewajiban lancar yang harus 
dilunasi dalam 12 bulan, sehingga sebesar Rp.1 
Kewajiban Lancar yang haus segera dilunasi dijamin oleh 
Harta Lancar sebesar Rp.5.57, ratio ini menunjukkan 
kemampuan likuiditas yang sangat baik. Dalam ukuran 
ideal untu rumah sakit di atas 1 tetapi tidak lebih dari 
2, sehingga pada tahun 2002 kemampuan likuiditas 
rumah sakit Dr.H.Marzoeki Mahdi diatas ukuran ideal 
yang berarti sangat likuid. 

 
CR tahun 2005  =   Rp.9.926.363.560 / Rp.1.834.102.260 
                        =  5,41 
 
Dalam ratio ini melihat perbandingan antara posisi harta 
yang dimiliki dengan kewajiban lancar yang harus 
dilunasi dalam 12 bulan, sehingga sebesar Rp.1 
Kewajiban Lancar yang haus segera dilunasi dijamin oleh 
Harta Lancar sebesar Rp.5.41, ratio ini menunjukkan 
kemampuan likuiditas yang sangat baik. Dalam ukuran 
ideal untu rumah sakit di atas 1 tetapi tidak lebih dari 
2, sehingga pada tahun 2002 kemampuan likuiditas 
rumah sakit Dr.H.Marzoeki Mahdi diatas ukuran ideal 
yang berarti sangat likuid. 

 
e. Profitability Index 

Metode ini menghitung perbandingan antara nilai 
sekarang pemintaan kas bersih dimasa yang akan datang 
dengan nilai sekarang investasi (initial invesment), akan 
didapatkan nilai : 

Tabel 9 Profitability Index (PI) tahun 2002-2005 

Tahun  Cashflow Faktor 
diskonto Cost PI 

2002 1,262,568,737.00 35.91% 16,004,170,058  2,8 
2003 1,455,748,699.00 35.91% 20,887,340,343  2,5 
2004 1,461,743,838.00 35.91%  24,685,989,109  2,1 
2005 1,600,944,262.00 35.91% 28,702,511,981  2,0 

Pada tahun 2002 nilai Profitability Index (PI) 2,8 
lebih besar dari 1 maka dapat dikatakan 
menguntungkan, pada tahun 2003 didapatkan nilai 2,5 
lebih besar dari 1 maka dapat dikatakan 
menguntungkan, tahun 2004 sebesar 2,1 lebih besar dari 
1 maka dapat dikatakan menguntungkan, tahun 2005 
sebesar 2,0 maka dapat dikatakan menguntungkan. 
Sehingga dari pehitungan PI dari tahun 2002-2005 maka 
dapat disimpulkan bahwa investasi yang dilakukan 
menguntungkan. 

 
f. Sumber pendanaan Rumah sakit  

Pendanaan rumah sakit Dr.H.Marzoeki Mahdi Bogor 
berasal dari alokasi investasi pemerintah pusat melalui 
Departemen kesehatan, serta dana dari penerimaan 
kegiatan pelayanan rumah sakit. Pada tahun 2002 dana 
dari pemerintah DIK Rp.9.337.580, DIP Rp.2.492.384 
sedangkan dana dari operasional rumah sakit DIKS 
Rp.5.046.145, tahun 2003 dana dari pemerintah DIK 
Rp.11.311.248, DIP Rp.998.593 sedangkan dana dari 
operasional rumah sakit DIKS Rp.8.276.688, tahun 2004 
dana dari pemerintah DIK Rp.14.011.242, DIP 
Rp.2.973.880 sedangkan dana dari operasional rumah 
sakit DIKS Rp.10.477.038, tahun 2005 dana dari 
pemerintah DIK Rp.19.466.328, sedangkan dana dari 
operasional rumah sakit DIKS Rp.14.080.055. 

 
 

KESIMPULAN  

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan 
sebagai berikut. 
1. Berdasar perhitungan Cash Flow, maka didapatkan 

cash flow 2002 sebesar Rp. 1.262.568.737, tahun 
2002 Rp.1.271.779.110, Cash flow 2003 sebesar Rp. 
1.455.748.699, Cash flow 2004 sebesar Rp. 
1.461.743.838, Cash flow 2005 sebesar Rp. 
1.600.944.262 peningkatan cash flow ini 
menunjukkan perkembangan rumah sakit semakin 
meningkat. 

2. Berdasarkan Perhitungan Payback Method maka 
dapat dilihat tingkat pengembalian investasi, pada 
tahun 2002 investasi Rp.3.497.085.485 di peroleh 
tingkat pengembalian 4,5 tahun, pada tahun 2003 
investasi Rp.1.752.672.450 diperoleh tingkat 
pengembalian 2.4 tahun, tahun 2004 investasi Rp. 
4.055.516.800 di peroleh tingkat pengembalian 6.9 
tahun, tahun 2005 investasi Rp. 5.799.609.211 
diperoleh tingkat pengembalian 8.2 tahun. sehingga 
dengan metode payback method dapat 
memperlihatkan tingkat pengembalian investasi 
dapat dikatakan bagus. 

3. Berdasar metode ROI maka didapatkan untuk 
periode 2002 prosentase pengembalian investasi 
sebesar 8% dengan waktu pengembalian selama 4,5, 
hal ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan 
dalam pengembalian investasi bagus sebesar 8%. 
Pada tahun ini pihak rumah sakit merealisasikan 
pada pembangunan gedung untuk pelayanan NAPZA. 
Pada periode 2003 prosentase pengembalian 
investasi sebesar 7% dengan   waktu pengembalian 
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selama 2,4, hal ini menunjukkan kemampuan 
perusahaan dalam pengembalian investasi menurun 
dari tahun 2002, realisasi yang dilakukan oleh pihak 
rumah sakit adalah dengan membuka pelayanan 
umum, investasi yang diperoleh digunakan untuk 
pengadaan peralatan medis. Pada periode 2004 
prosentase pengembalian investasi sebesar 6% 
dengan waktu pengembalian selama 6,9, dalam 
tahun ini pihak rumah sakit mengadakan 
penambahan peralatan medis guna mendukung 
pelayanan yang prima terhadap masyarakat umum. 
Pada periode 2005 prosentase pengembalian 
investasi sebesar 5% dengan waktu pengembalian 
selama 8,2 dari periode tahun 2003-2005 prosentase 
kemampuan perusahaan dalam pengembalian 
investasi menurun dari tahun ke tahun, hal ini juga 
dlihat pada waktu yang dibutuhkan dalam 
pengembalian investasi tersebut juga semakin 
bertambah. Pada tahun 2005 rumah sakit 
Dr.H.Marzoeki Mahdi menambah peralatan dan 
gedung yang diperlukan dalam proses pelayanan. 

4. NPV mendekati nol, yaitu + Rp. 57.010.777 dan - 
Rp. 5.426.050, dapat diartikan tingkat diskonto 
pada pendanaan rumah sakit terletak antara 35% - 
36%,dengan IRR (126%) > Suku Bunga Bank (12%) 
sehingga dana Rp.3.497.085.485 yang diinvestasikan 
dalam rumah sakit dapat menghasilkan 126%, jauh 
lebih tinggi dari suku bunga bank. 

5. Tingkat risiko pada pengembalian modal sangat 
kecil, hal ini dapat dilihat melalui besarnya tingkat 
current ratio pada rumah sakit Dr.H.Marzoeki Mahdi 
bogor dari tahun 2002-2005 berada diatas 1 yang 
merupakan standar minimal rumah sakit. 

6. Pendanaan rumah sakit Dr.H.Marzoeki Mahdi Bogor 
berasal dari alokasi investasi pemerintah pusat 
melalui Departemen kesehatan, serta dana dari 
penerimaan kegiatan pelayanan rumah sakit. Pada 
tahun 2002 dana dari pemerintah DIK Rp.9.337.580, 
DIP Rp.2.492.384 sedangkan dana dari operasional 
rumah sakit DIKS Rp.5.046.145, tahun 2003 dana 
dari pemerintah DIK Rp.11.311.248, DIP Rp.998.593 
sedangkan dana dari operasional rumah sakit DIKS 
Rp.8.276.688, tahun 2004 dana dari pemerintah DIK 
Rp.14.011.242, DIP Rp.2.973.880 sedangkan dana 
dari operasional rumah sakit DIKS Rp.10.477.038, 
tahun 2005 dana dari pemerintah DIK 
Rp.19.466.328, sedangkan dana dari operasional 
rumah sakit DIKS Rp.14.080.055. 

7. Dari perhitungan Profitability Index dari tahun 
2002-2005 berturut-turut menghasilkan angka lebih 
dari 1 yaitu ; (2,8), (2,5), (2,1), (2,0) sehingga 
investasi yang dilakukan dapat dikatakan 
menguntungkan. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Champ, Douglas G., dan Ronald A. Schaufele. 1970. 
Elementary Probability Models And Statistical 
Inference. Ginn-B Laisdell A Xerox Company. 
Walthan Masshchustts.  

Fitsgerald, E.V.K. 1978. Public Sector Invesment 
Planning For Developing Country. First Edition. 
The MaccMillan India Press Ltd., Madras 

Gitman, Lourent J. 2000. Principle of Managerial 
Finance. Nine Edition. Addition Wesley Reading 
Masshchustts. 

Halim Abdul, 2005, Analisis Investasi, Edisi Kedua, 
Salemba Empat, Jakarta. 

Haming Murdifin dan Salim Basalamah, 2003, Studi 
Kelayakan Investasi Proyek & Bisnis Edisi Kesatu, 
PPM, Jakarta.  

Horne, James C. Van. 1981. Financial Management And 
Policy. Five Edition. Prentice Hall of India, New 
Delhi 

Husnan, Suad., dan Enny Pudjiastuti, Dasar-dasar 
Manajemen Keuangan. 2002. Edisi ketiga, UPP 
AMP YKPN, Yogyakarta. 

Indriantono,N. dan Bambang Supomo. 1999. Metodologi 
Penelitian Bisnis. Edisi Pertama, Yogyakarta. 
Penerbit BPFE  

Kadarsiah, Lien Karlina, dan Clive Gray. 1978. Pengantar 
Evaluasi Proyek , Lembaga Penerbit FE-UI. 
Jakarta. 

Kartadinata, Abbas. 1983. Analisa Belanja: Dasar-dasar 
Perhitungan Dalam Keputusan Keuangan. Edisi 
Pertama, Penerbit PT Bina Aksara, Jakarta. 

Lock, Dennys. 1983. Manajemen Proyek. Diterjemahkan 
oleh Magdalena Adiwardana Jamin. Penerbit 
Erlangga. Jakarta. 

Martono dan Agus Harjito, 2003. Manajemen Keuangan, 
Edisi Pertama, Penerbit Ekonisia, Yogyakata 

Riyanto, Bambang, 2001, Penganggaran Perusahaan, 
Edisi Ketujuh, BPFE, Yogyakarta. 

Spencer, Milton H., K.K.Ceo, dan Mark G. Simkim, 1975. 
Manajerial Economic: Text Problem, And short 
Cases. Fourth Edition. Richard D. Irwin Inc., 
Homewood Illinois. 

Sugiyono. 2005, Statistika Untuk Penelitian, Cetakan 
Ketujuh, Bandung, Penerbit Alabeta. 

Syafarudin Alwi, 1993, Penganggaran Perusahaan Edisi 
Ketiga, Andi Offset, Yogyakarta. 

Syamsuddin, Lukman,1985, Manajemen Keuangan 
Perusahaan Edisi Baru, PT Rajawali Persada, 
Jakarta. 

Umar Hussein, 2003, Studi Kelayakan Bisnis, Edisi 
Kedua, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 

Weston, J, Fred., and Thomas E. Copeland. Manajemen 
Keuangan. 1991 Edisi Kedelapan (edisi revisi), 
Jilid 2, Binarupa Aksara, Jakarta. 

Weston, J, Fred and Eugene F. Brigham, 1993, Essential 
Of Managerial Finance. USA: The Dryden Press.  

  

 

 

 

 

 

 


