
 

 

1

SISTEM PENGANGGARAN RUMAH SAKIT 

Henni  Djuhae ni 

 

I .  P e nda hulua n 

          Rumah sakit selalu berkembang sejalan dengan berkembangnya ilmu 

pengetahuan dan teknologi kedokteran, sehingga biaya operasionalnya pun 

semakin berkembang pula. Rumah sakit yang bersifat padat karya, pada umumnya 

membutuhkan biaya operasional yang besar, antara lain untuk obat dan bahan-bahan. 

Di pihak lain, rumah sakit tidak mempunyai keleluasaan untuk meningkatkan 

pendapatan, kalaupun dapat meningkatkan pendapatan, maka hasil tersebut tak 

dapat dimanfaatkan secara langsung oleh rumah sakit. 

           Mengacu kepada hal di atas, yaitu adanya keterbatasan dana, sedangkan 

dana yang dibutuhkan besar, rumah sakit memerlukan manajemen keuangan yang 

betul-betul dikelola secara profesional. Hal ini berarti bagaimana merencanakan 

dan memperoleh dana atau biaya dan kemudian mempergunakan dengan 

efisien. Pentingnya manajemen keuangan terletak pada usaha untuk mencegah 

meningkatnya pembiayaan dan kebocoran.1  

           Manajemen rumah sakit sebagai suatu lembaga yang "nirlaba/non profit" 

harus dikembangkan dengan perencanaan yang sebaik-baiknya untuk menyediakan 

pelayanan yang bermutu, tetapi dengan biaya yang seoptimal mungkin dan 

                                                   
1  Budi Hartono. Manajemen Keuangan Rumah Sakit. Dalam : Hendrik M Taurany, Editor. Administrasi 

Rumah Sakit. Jakarta : FKM-UI, 1986. Hal. 151. 
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didapatkan suatu sisa hasil usaha (SHU). Proses perencanaan ini terdiri dari dua 

kegiatan pokok, yaitu penyusunan rencana oleh pimpinan dan penyusunan anggaran 

oleh pihak yang terkait.2 

Ruang lingkup manajemen keuangan meliputi penyusunan anggaran belanja 

dan pendapatan (penganggaran/budgeting), akuntansi (accounting), pemeriksaan 

keuangan (auditing) dan pengadaan (purchase and supply).3 

Ascobat (1986) mengemukakan bahwa manajemen keuangan meliputi fungsi-

fungsi perencanaan/penganggaran, pengelolaan keuangan (termasuk pengawasan 

dan pengendalian), pemeriksaan keuangan/auditing serta sistem akuntansi untuk 

menunjang ketiga fungsi tersebut. 4 Penulis lain berpendapat, bahwa manajemen 

keuangan terdiri dari penganggaran, akuntansi dan pengawasan.5  

Jadi penganggaran merupakan salah satu mekanisme yang dapat digunakan pada 

perencanaan keuangan rumah sakit. 

 

2. Penganggaran Rumah Sakit 

    Penganggaran adalah suatu proses di mana biaya dialokasikan pada 

kegiatan tertentu yang telah direncanakan untuk jangka waktu yang telah 

ditetapkan, biasanya 12 bulan.6 

                                                   
2  B.N.B. Silalahi. Prinsip Manajemen Rumah Sakit. Jakarta: LPMI, 1989. Hal. 244. 
3  Hartono, op.cit, hal. 151. 
4  Ascobat Gani. Beberapa Pemecahan Tentang Pengembangan Manajemen Keuangan Rumah Sakit. 

Dalam: Hendrik M Taurany, Editor. Administrasi Rumah Sakit. Jakarta: FKM-UI 1986. Hal.172.   
5  Amal C Syaaf. Kuliah Manajemen keuangan. Jakarta: FKM-UI.  5 Februari 1990. 
6  Silalahi, op.cit, hal. 247. 
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 Penulis lain mengemukakan bahwa Penganggaran adalah proses kegiatan yang 

menghasilkan anggaran sebagai suatu hasil kerja (out-put), serta berkaitan dengan 

pelaksanaan fungsi-fungsi anggaran, yaitu fungsi pedoman kerja, alat 

pengkoordinasian kerja dan pengawasan kerja.7 

    Sebagai pedoman kerja, anggaran memberikan arah serta sekaligus 

memberikan target yang harus dicapai oleh kegiatan rumah sakit pada waktu yang 

akan datang. Sebagai alat koordinasi, anggaran mengkoordinasikan semua bagian 

yang ada di rumah sakit sehingga saling menunjang, saling bekerja sama 

dengan baik untuk menuju sasaran yang telah ditetapkan. Demikian juga 

anggaran sebagai tolok ukur maupun pembanding untuk menilai realisasi kegiatan 

rumah sakit, kelemahan maupun kekuatan yang dimiliki oleh rumah sakit. Hal ini 

menunjukkan bahwa anggaran dapat pula berfungsi sebagai alat pengawasan kerja. 

 

2.1 Penganggaran sebagai Suatu Sistem 

 Sebagai suatu sistem, anggaran terdiri komponen-komponen yang saling 

bergantung dan saling mempengaruhi yang kesemuanya dipersiapkan untuk men-

capai tujuan yang telah ditetapkan seperti tampak pada  Gambar 1. 

Komponen-komponen penganggaran tersebut adalah : 

                                                   
7  M Munandar. Budgeting. Perencanaan kerja, Pengkoordinasian kerja, Pengawasan kerja. 

Yogyakarta: BPFE 1990. Nal.16. 
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a. Komponen masukan (input) yang terdiri dari tenaga penyusun anggaran, 

informasi kegiatan dan keuangan, organisasi dan tatalaksana, kebijakan-

kebijakan Direktur serta peralatan yang diperlukan dalam penganggaran.  

b. Komponen proses terdiri dari perencanaan (planning for planning), 

pengorganisasian, kegiatan yaitu mengumpulkan, mengolah, menganalisa 

data, dan menyusun anggaran, serta pengawasan dan pengendalian melalui 

konsultasi kepada Direktur dan Pemerintah. 

c. Komponen keluaran (out-put) adalah anggaran yang telah disetujui dan 

disahkan oleh Pemerintah. 

d. Faktor-faktor yang mempengaruhi sistem penganggaran rumah sakit 

adalah unit-unit lain di rumah sakit (UPF, instalasi, urusan umum, PPL, 

kepala seksi medis/ perawatan dan ketenagaan), peraturan pemerintah 

pusat/daerah, Sumber dana dan biaya pelayanan kesehatan, 

perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kedokteran (Iptek) serta 

keadaan perekonomian masyarakat. 

e. Umpan balik sebagai hasil evaluasi anggaran. 
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                                                  Evaluasi pelaksanaan anggaran 

 

Gambar 1. Penganggaran sebagai suatu sistem
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2.2  Prosedur Penganggaran 

 Pada dasarnya yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyusunan 

serta pelaksanaan anggaran adalah pimpinan tertinggi organisasi, karena 

pimpinan organisasilah yang paling berwenang dan bertanggung jawab atas 

kegiatan organisasi secara keseluruhan. Namun demikian dalam penyusunannya 

dapat didelegasikan kepada bagian administrasi, panitia anggaran, kedua-duanya, 

atau kepada panitia anggaran di mana bagian administrasi merupakan 

anggotanya. 

  Pada umumnya penganggaran diserahkan kepada bagian administrasi 

bagi organisasi yang kecil dengan kegiatan yang tidak terlalu kompleks, 

sedangkan panitia anggaran, digunakan bagi organisasi yang besar dengan 

kegiatan yang kompleks, beraneka ragam serta ruang lingkup yang berbeda.8 

  Di dalam panitia anggaran inilah diadakan pembahasan-pembahasan 

tentang rencana kegiatan yang akan datang, sehingga anggaran yang dihasilkan 

merupakan kesepakatan bersama, sesuai dengan fasilitas dan kemampuan 

masing-masing bagian secara terpadu. Kesepakatan bersama ini sangat penting 

agar dalam pelaksanaannya nanti didukung oleh semua pihak di Rumah Sakit.  

  Anggaran yang disusun oleh panitia anggaran ini baru merupakan 

rencana anggaran, yang selanjutnya dikonsultasikan kepada pimpinan rumah 

sakit. Untuk penyusunan anggaran di Rumah Sakit Pemerintah akan dibicarakan 

                                                   
8  M.Munandar. op.cit, hal. 17. 
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pada bagian akhir dari bab ini. Pada prinsipnya istilah panitia ini diberikan 

kepada beberapa orang (sekelompok orang) yang ditunjuk dan diberi wewenang 

untuk melakukan suatu tugas.9  

   Wewenang yang diberikan kepada panitia ini sangat bervariasi, ada 

yang diberi wewenang mengambil keputusan atau yang sifatnya memberi 

saran saja dan ada juga yang hanya digunakan sebagai alat penerima informasi 

saja. 

Penggunaan panitia dalam suatu organisasi disebabkan oleh berbagai 

pertimbangan sebagai berikut :10  

1.    Sifatnya demokratis 

2.  Sebagai alat koordinasi, alat untuk menampung informasi, alat dalam  

konsolidasi wewenang dan untuk pemusatan wewenang dalam 

merencanakan program. 

3.   Pertimbangan dan keputusan kelompok lebih baik daripada perorangan. 

4.   Motivasi melalui partisipasi. 

   Namun demikian Wursanto juga mengemukakan bahwa penggunaan 

panitia dalam suatu organisasi, juga mempunyai beberapa kelemahan, antara 

lain pemborosan, baik waktu maupun biaya, tidak mampu mengambil keputusan 

dengan cepat, serta memecah tanggung jawab. 

 

                                                   
9  Wursanto. Dasar-dasar manajemen keuangan. Pustaka Dian, Jakarta. 1989. Hal 109. 
10   ibid, hal. 193. 
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2.3    Anggaran 

        Seperti telah dibicarakan terdahulu, luaran dari penganggaran adalah 

anggaran. Anggaran adalah pernyataan tahunan tentang kemungkinan 

pendapatan dan pengeluaran untuk tahun yang akan datang.11 

Penulis lain mengemukakan bahwa anggaran adalah suatu pernyataan 

kuantitatif tentang rencana tindakan dan merupakan alat bantu untuk koordinasi 

dan implementasi.12 

        Anggaran dalam suatu organisasi, mempunyai beberapa fungsi seperti 

yang dikemukakan oleh beberapa penulis. Johnson (1963) mengemukakan 

bahwa anggaran berfungsi sebagai salah satu alat dari manajemen, untuk 

mengukur penampilan dan melihat kemungkinan pemakaian pada masa yang akan 

datang. Hal ini didukung oleh Silalahi (1989) yang mengemukakan bahwa 

anggaran adalah alat manajemen untuk memudahkan penggunaan sejumlah 

informasi yang tersedia dan berguna untuk memperbaiki dan memudahkan 

pengambilan keputusan. Di samping itu, anggaran memberikan pedoman untuk 

mengukur dan mengawasi prestasi, meningkatkan komunikasi dan analisa untuk 

mencapai tujuan suatu organisasi. 

           Sesuai dengan pendapat-pendapat tersebut Horngren mengemukakan 

bahwa anggaran merupakan suatu alat yang efektif untuk kegiatan, 

                                                   
11   Ray D. Dillon, Zero Base Budgeting for Health Care Institution. Aspen System Corporation. 

Maryland, 1979. 
12   Charles T. Horngren, George Foster. Alih Bahasa Marianus Sinaga. Akuntansi Biaya. Jakarta : 

Erlangga, 1988. Hal. 146. 
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meningkatkan komunikasi dan koordinasi dalam organisasi serta memperbaiki 

dan memudahkan pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan. Selain itu, 

dikemukakan pula bahwa anggaran yang digunakan sebagaimana mestinya akan 

menjadi alat bantu yang positif dalam menetapkan standar prestasi kerja, 

mendorong tercapainya sasaran, mengukur hasil dan mengarahkan perhatian 

dalam bidang yang memerlukan penyelidikan. 

 Demikian pula Munandar (1990) mengemukakan bahwa anggaran merupakan 

alat dasar untuk mengikat fungsi perencanaan dan pengawasan dari manajemen. 

a. Hubungan anggaran dengan manajemen 

        Secara sederhana manajemen diartikan sebagai suatu ilmu dan seni untuk 

mengadakan perencanaan (planning), mengadakan pengorganisasian (organizing), 

mengadakan pengarahan dan pembimbingan (directing), mengadakan 

pengkoordinasian (coordinating), serta mengadakan pengawasan (controling) 

terhadap orang-orang dan barang-barang, untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. 

             Sebagaimana telah diutarakan di muka, fungsi atau peran dari anggaran 

yang pokok adalah sebagai pedoman kerja, sebagai alat perencanaan kerja dan 

pengawasan kerja. Bila dikaitkan dengan arti dan fungsi manajemen, nampaklah 

bahwa anggaran berhubungan erat dengan manajemen, terutama yang berhubungan 
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dengan perencanaan, pengkoordinasian dan pengawasan kerja. Dengan demikian 

anggaran adalah alat bagi manajemen untuk melaksanakan fungsi-fungsinya.13 

 

b.   Hubungan anggaran dengan akuntansi 

     Secara sederhana akuntansi diartikan sebagai suatu cara yang sistematis 

untuk melakukan pencatatan, pengelompokan, peringkasan, penganalisaan serta 

interpretasi terhadap peristiwa-peristiwa finansial yang terjadi dalam suatu 

organisasi.14 

Dari pengertian di atas, jelas ada kaitan erat antara akuntansi dengan 

anggaran, di mana akuntansi menyajikan data historis yang sangat bermanfaat 

untuk mengadakan taksiran-taksiran (forecasting)  yang akan dituangkan dalam 

anggaran. Dengan demikian akuntansi sangat bermanfaat di dalam proses  

penyusunan anggaran/ penganggaran.    

   Akuntansi juga melakukan pencatatan secara sistematis dan teratur tentang 

pelaksanaan anggaran, sehingga dapat menyajikan data realisasi anggaran yang 

dapat dipergunakan untuk penilaian. Ditinjau dari realisasi,  anggaran Rumah Sakit 

terbagi menjadi : 

 

 

                                                   
13   M. Munandar. Budgeting. Perencanaan  kerja, pengkoordinasian kerja, pengawasan 

kerja. Yogyakar ta BPFE. 1990. Hal. 12-14. 
14  Ibid,  hal. 14. 
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i.   Penganggaran penjualan 

Penganggaran penjualan adalah merencanakan secara terperinci tentang 

kegiatan pelayanan Rumah Sakit selama periode yang akan datang, yang meliputi 

antara lain : jenis jasa pelayanan, sasaran/target pelayanan, tarif masing-masing 

pelayanan, pangsa pasar dan lain-lain, dan hasilnya adalah anggaran penjualan. Dari 

pengertian tersebut, jelaslah bahwa anggaran penjualan merupakan salah satu 

bagian saja dari seluruh rencana pemasaran Rumah Sakit. 

Secara umum, sama seperti fungsi anggaran, maka anggaran penjualan 

mempunyai tiga fungsi pokok yaitu sebagai pedoman kerja, sebagai alat 

pengkoordinasian kerja dan sebagai alat pengawasan kerja yang membantu para 

manajer dalam mengelola Rumah Sakit. 

           Secara khusus anggaran penjualan ini merupakan dasar penyusunan semua 

anggaran yang ada di Rumah Sakit, apalagi pada saat ini di mana Rumah Sakit 

sudah mulai dihadapkan dengan persaingan, maka anggaran penjualan harus 

disusun paling awal. 

Suatu anggaran dapat berfungsi baik bilamana taksiran yang termuat di 

dalamnya cukup akurat sehingga tidak jauh berbeda dengan realisasinya nanti. 

Untuk itu diperlukan data/informasi, pengalaman dan faktor-faktor yang 

harus dipertimbangkan yang mempengaruhi Rumah sakit. Sebagai organisasi 

yang dinamis Rumah Sakit dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti peraturan dan 

kebijakan supra sistem, Iptek, demografi, perubahan nilai uang dan persaingan, 

sosial- budaya masyarakat serta kekuatan internal, antara lain pasien, mobilitas 
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tenaga, staf medis, sumber-sumber baru dan lain-lain. Dengan demikian anggaran 

penjualan harus mempertimbangkan faktor-faktor tersebut di atas. 

Kelemahan perencanaan anggaran penjualan adalah bila Rumah Sakit 

melakukan penganggaran tanpa lebih dulu memperhitungkan pemasaran secara 

seksama. 

 

ii.  Penganggaran biaya variabel 

   Biaya variabel adalah biaya yang berubah langsung dengan 

besar kecilnya volume jasa yang diberikan. 

Ada 3 katagori biaya pengeluaran yang termasuk dalam biaya variabel, yaitu :  

1. Biaya jasa langsung, yaitu biaya jasa medis/paramedis/peralatan yang 

dipergunakan langsung untuk memberikan pelayanan kepada 

penderita.  

2. Biaya tenaga kerja langsung, yaitu biaya yang sifatnya tergantung dari 

jumlah jam kerja yang dilakukan, sebagai contoh adalah uang lembur. 

Selain untuk kepentingan perencanaan, biaya ini juga dapat dipakai 

untuk tujuan motivasi karyawan Rumah Sakit. 

3. Bagian dari biaya tidak langsung, yaitu biaya yang tidak langsung 

berhubungan dengan penderita tetapi dapat berubah langsung dengan 

besar kecilnya volume kegiatan, misalnya biaya pemasaran alat-alat 

canggih. 
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iii. Penganggaran biaya tidak langsung 

 Biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak berubah langsung dengan 

volume jasa contohnya, antara lain penyusutan, asuransi, pelayanan kantor, 

penelitian dan pengembangan. 

(a) Kelemahan penganggaran biaya tidak langsung 

 Secara tradisional organisasi Rumah Sakit mempunyai kesulitan dalam 

menangani biaya tidak langsung, karena belum ada rumus yang tepat yang 

dapat digunakan sebagai standard. Oleh sebab itu pendekatan yang lazim 

digunakan adalah memeriksa dengan teliti kegiatan-kegiatan tidak langsung, 

memeriksa kegiatan khusus misalnya perjalanan, dan mengurangi serta 

mengembangkan semua kegiatan tidak langsung secara keseluruhan. 

(b) Penganggaran Zero - Base 

 Merupakan pendekatan baru untuk perencanaan anggaran biaya tidak 

langsung. 

Penganggaran, zero base ini membantu administrator Rumah Sakit dalam 

menganalisa pusat-pusat biaya operasional dengan lebih baik. Sistem ini me-

mungkinkan alokasi sumber kekayaan dengan lebih efektif melalui penelitian 

beban kerja yang diharapkan, analisa setiap biaya tidak langsung yang lebih 

tepat di setiap bagian, dan menyiapkan anggaran yang lebih terperinci. 

Dampak dari penganggaran zero-base ini adalah biaya selektif, pengalokasian 
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kembali sumber kekayaan terhadap kegiatan tidak langsung, dan berbagai 

keuntungan analisis dan komunikatif.15

17 

3. Kesimpulan 

-   Penganggaran menghasilkan  anggaran yang berfungsi fungsi sebagai  

pedoman kerja, alat pengkoordinasian kerja dan alat pengawasan kerja 

yang membantu para manajer dalam mengelola Rumah Sakit. 

-    Anggaran menjadi sangat penting dalam rangka perubahan sistem keuangan 

Rumah Sakit menjadi Penerima Negara Bukan Pajak (PNBP) 

-     Secara bertahap sistem penganggaran Rumah Sakit akan berubah dari cash 

basis kearah accrual basis. 
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