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INTISARI 

 Tujuan penelitian ini untuk untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan 

nilai Profit Margin on Sales, Basic Earning Power, Return on Assets dan Total 

Assets Turn Over selama periode penelitian. 

Hasil analisa bahwa Profit margin on sales pada Rumah Sakit Jiwa 

Daerah Surakarta menunjukkan kecenderungan yang semakin baik dalam 

menghasilkan laba bersih. Basic earning power Rumah Sakit Jiwa Daerah 

Surakarta selama periode penelitian sangat berfluktuasi dan secara keseluruhan 

kondisi ini menunjukkan bahwa laba sebelum bunga dan pajak yang diperoleh 

Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta masih defisit yang disebabkan oleh adanya 

tugas dari pemerintah untuk menyediakan fasilitas publik di bidang kesehatan. 

Return on asset Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta selama periode penelitian 

juga mengalami fluktuasi dan laba bersih serta masih deficit yang sangat 

dipengaruhi biaya operasional yang harus dikeluarkan. Total asset turn over 

Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta menunjukkan adanya kecenderungan 

peningkatan yang semakin baik yaitu peningkatan penjualan ataupun pendapatan 

Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta lebih besar bila dibandingkan peningkatan 

total aktiva yang dimilikinya dengan optimalisasi asset yang dimiliki.  

 

  

Kata kunci: Profitabilitas, Profit Margin on Sales, Basic Earning Power, Return 

on Assets dan Total Assets Turn Over. 

 



 

ABSTRACT 

 

The aim of this research is to know the different value of amount of  

Profit Margin on Sales, Basic Earning Power, Return on Assets, and Total Assets 

Turn Over during the period of this research. 

 The result of the analysis shows that the Profit margin on sales at Rumah 

Sakit Jiwa at Surakarta indicate the trend better to reach profit margin. Basic 

earning power during the research very fluctuate and the all of indicate that 

margin before interest and tax are deficit because the government have duty to 

supply public facility in health aspect. Return of assets also during research 

fluctuate that earning after interest and tax because influence of operational cost 

must be spend of Rumah Sakit Jiwa at Surakarta.   Total assets turn over indicate 

better that increase sales or revenue of Rumah Sakit Jiwa at Surakarta bigger then 

increase total active with have the optimal assets.  

 

 

 

Key words: Profitability, Profit Margin on Sales, Basic Earning Power, Return 

on Assets dan Total Assets Turn Over. 
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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang Masalah 

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia telah membawa tuntutan 

terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik sesuai dengan aspirasi 

masyarakat. Sebagai dasar penyelenggaraan otonomi daerah tersebut adalah 

undang-undang nomor 22 tahun 1999 yang diperbaharui dengan keluarnya 

undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan 

undang-undang nomor 25 tahun 1999 yang diperbaharui dengan keluarnya 

undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara 

pemerintah pusat dan daerah. Misi kedua undang-undang tersebut tidak hanya 

sebatas pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah yang lebih 

rendah tetapi adanya kemampuan untuk menggali keuangan sendiri, mengelola 

dan menggunakan keuangan yang cukup memadai untuk penyelenggaraan 

pemerintahan. 

Pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan adalah suatu 

organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kewenangan atau kekuasaan atas 

mereka yang hidup bermasyarakat dan menyelenggarakan pelayanan dan 

pendanaannya (Reksohadiprodjo, 2001: 36). Pelayanan pemerintah tersebut 

adalah pelayanan publik dengan ciri khas yaitu tersedia berkat campur tangan 

pemerintah bagi kebutuhan masyarakat. Pelayanan tersebut berupa penyediaan 

barang atau jasa antara lain pertahanan dan kemanan, peradilan, pendidikan, 



kesejahteraan masyarakat, penanggulangan kebakaran, penyediaan angkutan 

dan kesehatan. Salah satu organisasi pemerintah dalam bidang kesehatan 

tersebut adalah Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta yang mempunyai tugas 

peningkatan pelayanan, pencegahan, pemulihan dan rehabilitasi serta tempat 

penyelenggaraan pendidikan, latihan kesehatan jiwa sesuai dengan 

perundangan yang berlaku (SK Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 

1103/1992). 

Berdasarkan konteks perubahan paradigma pemerintahan menurut 

kedua undang-undang yang telah disebutkan di atas, kewenangan keuangan 

yang melekat pada setiap kewenangan pemerintahan yang diserahkan oleh 

pemerintah pusat kepada daerah dan menjadi kewenangan daerah, termasuk 

juga penyerahan dan pengalihan sarana dan prasarana serta sumber daya 

manusianya. Namun persiapan bagi daerah sendiri memerlukan waktu yang 

cukup untuk menyesuaikan diri terhadap tatanan yang sesuai dengan 

paradigma baru tersebut. Kaho (1998: 34-36) mengatakan bahwa ada beberapa 

faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah tersebut, 

yaitu faktor manusia, faktor keuangan, faktor peralatan, serta faktor organisasi 

dan manajemen sehingga harus dipersiapkan oleh daerah secara cermat dan 

terencana. 

Kaitannya dalam penelitian ini maka penulis akan terfokus pada faktor 

keuangan yang terdapat pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta yang 

menjadi obyek penelitian. Pendirian suatu lembaga atau perusahaan pada 

umumnya mempunyai tujuan utama untuk memperoleh laba dari operasi 



usahanya. Sebagai lembaga pelayanan publik maka tujuan pendirian Rumah 

Sakit Jiwa Daerah Surakarta berbeda dengan perusahaan (profit oriented) tetapi 

pelayanan kepada masyarakat (public oriented). Walaupun demikian, sebagai 

suatu lembaga maka Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta harus tetap 

memperhatikan berbagai faktor untuk dapat melakukan perbaikan kinerja 

termasuk laporan keuangan sebagai bagian penting dari faktor keuangan. 

Dalam hal ini pemerintah sangat berkepentingan karena melalui laporan 

keuangan akan dapat dilakukan analisis keuangan sebagai salah satu upaya 

perbaikan lembaga tersebut di masa yang akan datang.  

Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta sebagai aset yang dimiliki oleh 

pemerintah provinsi Jawa Tengah dalam memberikan pelayanan bagi 

masyarakat didukung oleh pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (APBD) provinsi Jawa Tengah. Rumah Sakit Jiwa Daerah 

Surakarta dituntut untuk mampu berkinerja dengan baik sehingga dapat 

memberikan pelayanan kesehatan yang baik pula. Artinya sebagai organisasi 

publik maka Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta tidak menjadi organisasi 

yang hanya berorientasi profit melainkan melalui pelayanan yang diberikan 

akan memperoleh penerimaan dari masyarakat yang digunakan untuk 

membiayai operasionalnya. Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta tersebut 

diharapkan tidak selalu membebani APBD tetapi justru sebaliknya sebagai 

salah satu sumber pendapatan yang dapat membiayai pembangunan daerah. 

Kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber keuangan, 

mengelola dan menggunakannya dapat diketahui melalui laporan keuangan. 



Laporan keuangan dapat digunakan untuk menilai kinerja Rumah Sakit Jiwa 

Daerah Surakarta khususnya di bidang keuangan selama periode penelitian. 

Penilaian di bidang keuangan (finansiil) tersebut akan menunjukkan 

kemampuan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta dalam memperoleh 

keuntungan (profit) dengan menggunakan ukuran tertentu yang disebut rasio 

profitabilitas. Rasio tersebut dinyatakan dalam arithmatical terms yang 

digunakan untuk menjelaskan hubungan antara dua macam data finansial 

(Riyanto, 1995: 329).  

Kegiatan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta didukung penuh  oleh 

emerintah provinsi Jawa Tengah dan anggaran yang digunakan menjadi bagian 

dari APBD provinsi Jawa Tengah. Menurut Mardiasmo (2000: 39) perubahan 

secara perspektif sebagai upaya pemberdayaan pemerintah daerah dalam hal 

pengelolaan keuangan dan anggaran daerah  adalah sebagai berikut: 

1. Pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu pada kepentingan publik 

(public oriented). Hal ini tidak saja terlihat pada besarnya porsi alokasi 

anggaran untuk kepentingan publik, tetapi juga terlihat pada besarnya 

partisipasi masyarakat (DPRD) dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, 

dan pengawasan keuangan daerah; 

2. Kejelasan tentang misi pengelolaan keuangan daerah pada umumnya dan 

anggaran daerah pada khususnya; 

3. Desentralisasi pengelolaan keuangan dan kejelasan peran para partisipan 

yang terkait dalam pengelolaan anggaran, seperti DPRD, Kepala Daerah, 

Sekretaris Daerah, dan perangkat daerah lainnya; 



4. Kerangka hukum dan administrasi atas pembiayaan, investasi dan 

pengelolaan keuangan daerah berdasarkan kaidah mekanisme pasar, value 

for money, transparansi, dan akuntabilitas; 

5. Kejelasan tentang kedudukan keuangan DPRD, Kepala Daerah dan, 

pegawai negeri sipil daerah, baik rasio maupun dasar pertimbangannya; 

6. Ketentuan tentang bentuk dan struktur anggaran, anggaran kinerja dan 

anggaran multi tahunan; 

7. Prinsip pengadaan dan pengelolaan barang daerah yang lebih profesional; 

8. Prinsip akuntansi pemerintah daerah, laporan keuangan, peran DPRD, 

peran akuntan publik dalam pengawasan, pemberian opini dan rating 

kinerja anggaran, dan transparansi informasi anggaran kepada publik; 

aspek pembinaan dan pengawasan yang meliputi batasan pembinaan, 

peran asosiasi dan peran anggota masyarakat guna pengembangan 

profesionalisme aparat pemerintah daerah; 

9. Pengembangan sistem informasi keuangan daerah untuk menyediakan 

informasi anggaran  yang akurat dan pengembangan komitmen pemerintah 

daerah terhadap penyebarluasan informasi, sehingga memudahkan 

pelaporan dan pengendalian serta mempermudah mendapatkan informasi. 

Pengelolaan keuangan lembaga pemerintah yang dalam penelitian ini 

adalah Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta seharusnya sesuai dengan 

paradigma baru yaitu berorientasi pada kepentingan publik, disusun dengan 

pendekatan kinerja dan adanya keterkaitan yang erat antara DPRD dengan 

Pemerintah Daerah. Keterbatasan pemerintah daerah dalam meningkatkan 



penerimaan daerah secara berkelanjutan dan diikuti dengan pengeluaran 

daerah yang terus meningkat harus diikuti dengan pengelolaan keuangan 

yang cermat sehingga tidak memunculkan underfinancing ataupun 

overfinancing. Pengelolaan keuangan secara cermat tersebut akan 

menghasilkan profitabilitas Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta yang dapat 

mendukung pemerintah daerah provinsi Jawa Tengah dalam memberikan 

pelayanan kesehatan bagi masyarakat.   

Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah: apakah terdapat perbedaan yang signifikan terhadap nilai Profit 

Margin on Sales, Basic Earning Power, Return on Assets, dan Total Assets 

Turn Over selama periode penelitian? 

Tujuan dan Manfaat Penelitian  

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: untuk 

mengetahui ada tidaknya perbedaan nilai Profit Margin on Sales, Basic 

Earning Power, Return on Assets dan Total Assets Turn Over selama periode 

penelitian. Manfaat penelitian ini adalah: 1) Sebagai masukan dan bahan 

pertimbangan bagi pengambil keputusan untuk menetapkan kebijakan-

kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kinerja keuangan; 2) Sebagai 

bahan referensi untuk penambahan pengetahuan di bidang keuangan dan untuk 

bahan penelitian selanjutnya. 

 



D. Sistimatika Penulisan 

Untuk memberi gambaran yang jelas dari bahan penulisan ini maka 

penulis perlu mengemukakan sistimatika penulisan yaitu:  

BAB I : PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.  

BAB II : LANDASAN TEORI 

Berisikan tentang pengertian pengertian laporan keuangan, teknik 

analisis laporan keuangan, analisis rasio keuangan, metode 

pembandingan rasio keuangan perusahaan, undang-undang 

otonomi daerah tentang pengelolaan keuangan, pelayanan publik, 

kerangka pemikiran, dan penelitian terdahulu.analisiskesehatan 

BAB III :  METODE PENELITIAN 

Berisikan tentang ruang lingkup penelitian, jenis dan sumber 

data, teknik pengumpulan data, definisi operasional, dan metode 

analisis data. data, deskripsi sampel, sejarah perkembank. 

BAB IV :  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berisikan tentang kedudukan, tugas, fungsi dan klasifikasi rumah 

sakit jiwa, susunan organisasi, dan analisis rasio profitabilitas. 

BAB V :  PENUTUP 

Berisikan tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran. 

yang dapat diambil dari  

 




