
    

 

ABSTRAKSI 
 
 
 

PEMANFAATAN RATIO KEUANGAN UNTUK MENILAI  KINERJA 
KEUANGAN PADA RUMAH SAKIT AL-IRSYAD SURABAYA 

 
 

Rumah sakit adalah salah satu bentuk organisasi yang bergerak dalam 
bidang penyedia layanan kesehatan. Seperti perusahaan pada umumnya, rumah 
sakit membutuhkan keuntungan untuk menjaga kelangsungan hidup dan 
pertumbuhannya. Salah satu aspek penting dalam manajemen keuangan rumah 
sakit adalah penilaian terhadap kinerja keuangan rumah sakit, karena penilaian 
kinerja keuangan merupakan titik tolak dari upaya pihak manajemen rumah sakit 
untuk mengantisipasi masalah yang mungkin timbul dan menformulasi strategi 
keuangan yang cocok untuk mengatasi masalah atau keadaan tersebut.   
 Penilaian kinerja pada perusahaan adalah suatu evaluasi yang dilakukan 
secara periodik dan sistematis tentang hasil kerja perusahaan tersebut termasuk 
potensi pengembangannya. Penilaian kinerja dapat dilakukan, salah satunya, 
dengan melakukan analisa pada laporan keuangan dengan menggunakan ratio-
ratio keuangan. Menurut Munawir, 2007 : 64, ratio menggambarkan suatu 
hubungan atau  perimbangan (mathematical relationship) antara jumkah tertentu 
dengan jumlah yang lain dan dengan menggunakan alat analisa berupa ratio ini 
akan dapat menjelaskan atau memberikan gambaran kepada penganalisa tentang 
baik buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan, terutama apabila 
angka tersebut dibandingkan dengan angka ratio pembanding yang digunakan 
sebagai standar. Ratio yang digunakan dalam penelitian ini adalah ratio likuiditas, 
solvabilitas, dan rentabilitas/profitabilitas. Ratio Likuiditas menggambarkan 
kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya. Ratio 
Solvabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban 
keuangannya apabila perusahaan itu dilikuidasi, baik kewajiban jangka pendek 
maupun jangka panjang. Ratio Rentabilitas/Profitabilitas menunjukkan 
kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. 
 Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif deskriptif.  
Sedangkan untuk pengumpulan data penulis melakukan survey pendahuluan, studi 
pustaka, dan studi lapangan yang meliputi interview dan dokumenter. Data yang 
digunakan bersumber dari literatur ilmiah, laporan keuangan, dan keterangan dari 
rumah sakit Al-Irsyad Surabaya. 
 Dari analisis data penelitian yang telah dilakukan disimpulkan bahwa 
kinerja keuangan rumah sakit Al-Irsyad cukup baik. Meskipun ratio solvabilitas 
dan profitabilitas kurang baik tetapi ada indikasi peningkatan tiap tahunnya. 
Penulis juga menyarankan agar penilaian kinerja keuangan dengan menggunakan 
ratio keuangan diterapkan di Rumah Sakit Al-Irsyad, karena penilaian kinerja 
keuangan dengan menggunakan ratio memberikan gambaran yang lebih baik 
daripada dengan menggunakan anggaran. 
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