
 
 

 

I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 
Rumah sakit umum daerah (RSUD) merupakan salah satu instansi pemerintah 

daerah yang bergerak di bidang kesehatan masyarakat. Kegiatan usaha dalam 
bidang kesehatan yang bersifat sosial ekonomi yang mengutamakan pelayanan 
Kesehatan. Sehingga upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas  pelayanan 
kesehatan masyarakat terus ditingkatkan oleh pemerintah daerah dengan perbaikan 
secara terus-menerus baik dalam bidang administrasi, pelayanan, teknologi, 
kesehatan dan sebagainya. Dengan keadaan ini membuat RSUD yang merupakan 
cost center, dimana biaya operasional RSUD dibiayai oleh pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah melalui APBD dan APBN, melalui (service public oriented) dan 
(profit oriented), disisilain adanya tuntutan yang lebih besar dari masyarakat agar 
rumah sakit tersebut lebih efisien, transparan dan akuntabel. 

Badan Layanan Umum Daerah merupakan bagian dari perangkat pemerintah 
daerah, dengan status hukum tidak terpisah dari pemerintah daerah. Pola 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut PPK-
BLUD yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan 
praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada 
masyarakat.. Rencana Bisnis Anggaran (RBA) merupakan perwujudan dari 
penyusunan anggaran yang disusun oleh BLUD. Berbeda dengan unit kerja 
Pemerintah Daerah lainnya yang menyusun anggarannya dengan menggunakan 
format Rencana Kerja Anggaran (RKA). Anggaran berisikan tindakan-tindakan 
atau langkah-langkah yang akan ditempuh untuk merealisasikan tujuan perusahaan. 
Anggaran juga berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian agar manajer 
dapat melaksanakan kegiatan organisasi secara lebih efektif dan efisien. Anggaran 
sebagai alat perencanaan mempunyai peranan dalam hal merencanakan 
pembiayaan dan pendapatan pada suatu pusat pertanggungjawaban yang akan 
dicapai pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu dengan melaksanakan 
berbagai kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan sebagai alat 
pengendalian, anggaran berperan dalam hal penilaian kinerja manajer dengan 
melihat sejauh mana manajer dapat mencapai target yang sudah ditetapkan dalam 
anggaran. Kebijakan anggaran mengekspresikan komitmen pemerintah kepada 
warganya secara konkrit. Dalam penyusunan anggaran harus diperhatikan pihak-
pihak yang terlibat dalam penyusunan anggaran tersebut. Pihak-pihak yang terlibat 
dalam penyusunan anggaran tersebut adalah pihak prinsipal (atasan) dan agen 
(bawahan). ` 

Oleh karena itu rumah sakit dituntut untuk selalu meningkatkan kinerja 
manajerial untuk dapat mecapai tujuannya. Salah satu upaya untuk meningkatkan 
kinerja manajerial di rumah sakit adalah mempertahankan akreditasi rumah sakit 
tersebut dan manajemen rumah sakit juga menghadapi tuntutan untuk segera 
menyusun standar kinerja manajerial, maupun pelayan medis atau sejenis SOP. 
Mereka perlu menyusun standar dalam meningkatkan kinerja manejerial sesuai 
dengan tujuan dari visi dan misi yang sudah ditetapkan. Kemudia dalam hal ini 
rumah sakit harus melakukan penyesuaian tarif pelayanan medis yang ditetapkan 
RSUD dengan tarif yang ditetapkan dalam BPJS. Saat ini masih ada kesenjangan 
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cukup lebar antara tarif yang diberlakukan di RSUD dengan tarif BPJS yang 
mengacu pada tarif Indonesian Case Based Groups (INA CBGs).` 

Salah satu fasilitas kesehatan yang saat ini terdampak keterlambatan 
pembayaran klaim adalah RSUD di wilayah Bogor. Rumah sakit milik pemerintah 
daerah itu saat ini menjadikan anjak piutang sebagai solusi sementara. Menurut 
Kasubag Hukum dan Humas RSUD  di wilayah Bogor mengatakan bahwa pihaknya 
telah bekerja sama dengan Bank Mandiri untuk melakukan anjak piutang terkait 
keterlambatan klaim BPJS tersebut. Sehingga jika klaim dana yang diajukan sudah 
diterima maka langsung masuk ke Bank Mandiri, lalu akan di transfer kepihak 
rumah sakit dan sampai saat ini ajak piutang masih berjalan. Jika BPJS masih telat 
dalam pembayarannya, dikhawatirkan fasilitas dan pengadaan obat terancam 
terganggu. Sebab, dalam pelaksanaannya pengadaan obat harus segera dibayarkan. 
Sejauh ini, pihak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) masih enggan berkomentar 
banyak mengenai kabar memberikan suntikan dana Rp 6 triliun untuk membantu 
BPJS Kesehatan mengatasi defisit keuangan yang diprediksi mencapai Rp 28 triliun 
pada akhir 2019. Dampak defisit anggaran BPJS akan mengakibatkan kurangnya 
kebutuhan obat dan anggaran untuk gaji karyawan dikhawatirkan semakin 
mengurangi kualitas pelayanan bagi pasien dan kualitas manajerial RSUD itu 
sendiri. Hutang selama semester pertama 2019 mencapai Rp 7.1 triliun per 8 Juli 
2019. Angkanya diklaim sudah turun dalam berita acara BPJS Kesehatan per 
tanggal 14 Juli 2019 menjadi tinggal Rp 6.5 triliun. Jumlahnya sendiri masih 
terbilang besar karena ada akumulasi dengan tahun 2018. RSUD harus bisa  
mensubsidi setiap biaya yang dibutuhkan oleh  pasien. Sebab tuntutan yang 
ditujukan kepada pengelola BPJS tidak bias menutupi biaya yang dikeluarkan oleh 
pasien. Adanya kesenjangan tarif  menyebabkan subsidi yang dikeluarkan untuk 
pasien p cenderung lebih besar. Berdasarkaan data yang diperoleh diketahui lebih 
dari 80% pasien yang datang, merupakan peserta BPJS. Pemkot Bogor 
mengagendakan rapat evaluasi untuk memahami detail apa permasalahan mengenai 
serapan anggaran yang belum terealisasi sepenuhnya karnakan kondisi-kondisi 
yang tidak sejalan antara capaian fisik dan anggaran. Berdasarkan data Bagian 
Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Pengadaan Barang Jasa (Adalbang) 
Setda Kota Bogor serapan anggaran hingga September 2019  belum terrealisasi 
sepenuhnya dengan komposisi dapat dilihat pada Tabel 1.  

 
Tabel 1  Serapan Anggaran Kota Bogor 2019(dalam rupiah) 

No Bidang Anggaran 
(Miliar Rupiah) 

Realisasi 
(Milyar Rupiah) 

Persentase 

1 Inspektorat 13.98  9.97 76.28 %  
     
2 Rumah Sakit Umum 

Daerah (RSUD 
294.29 

 
5.87 12.21 %  

     
3 Dinas Pendidikan 627.05 309.32 49.41 %  
     
4 Kantor Kesatuan Bangsa 

dan Politik (KKBP) 
 4.58 2.33 60.01 %  

Sumber :kotabogor.co.id 
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Berdasarkan Tabel 1 dijelaskan bahwa bidang Inspektorat menyerap 
anggaran tertinggi dengan Rp 9.97 miliar atau 76.28% persen dari Rp 13.98 miliar  
Sedangkan, serapan anggaran terkecil berada di Rumah Sakit Umum Daerah 
(RSUD) dengan Rp 35.87 miliar  atau hanya 12.21% dari Rp 294.29 miliar. 
Alasannya karena serapan anggaran yang kurang biasanya kondisi-kondisi yang 
tidak sejalan antara fisik dan anggaran. SKPD cenderung merealisasikan serapan 
anggaran sesuai dengan permintaan pihak ketiga. Sebab, proyeksi fisik yang 
dikerjakan oleh pihak ketiga baru ditotal atau diambil pada akhir tahun. Karena itu 
serapan anggaran belum terlihat secara maksimal. Sementara, anggaran tertinggi 
APBD 2019 yakni Dinas Pendidikan yang mencapai Rp 627.05 miliar  baru 
menyerap anggaran Rp 309.32 miliar atau 49.41%. Kemudian, Kantor Kesatuan 
Bangsa dan Politik (KKBP) dengan anggaran terendah Rp 4.58 miliar  berhasil 
menyerap Rp 2.33 miliar  atau  60.01%. Pihak pemerintah bogor  menyebut akan 
memperbaiki realisasi serapan anggaran di tingkat SKPD kota Bogor.  

Sedangkan untuk realisasi serapan anggaran pemerintah kabupaten Bogor 
APBD 2019 hingga 9 Oktober, baru terealisasi Rp 1.51 triliun dari alokasi Rp 4.2 
triliun. Sehingga anggaran belanja langsung baru terserap 38.95 persen. Rendahnya 
penyerapan anggaran disebabkan banyaknya pihak ketiga penyedia jasa yang belum 
mencairkan dana sesuai progress pembangunan dilapangan. Anggaran belanja 
langsung terbagi atas tiga nomenklatur. Adapun untuk belanja pegawai, telah 
terealisasi Rp 208.92 miliar atau 58.9 persen dari Rp 355.39 miliar. Sementara 
untuk belanja barang dan jasa telah terealisasi Rp 819.66 miliar atau 37.79 persen 
dari anggaran Rp 2.16 miliar  Kemudian untuk belanja modal telah terealisasi Rp 
482.52 miliar atau 28.75 persen dari anggaran Rp 1.67 miliar. Berbeda dengan 
belanja langsung pada komponen belanja tidak langsung, dari alokasi Rp 3.7 triliun 
telah terserap Rp 2.04 triliun atau 54.98 persen. Sementara pada Pendapatan Asli 
Daerah telah terealisasi Rp 2.2 triliun dari target Rp2.6 triliun atau terealisasi 84.76 
persen. 

Dalam fenomena yang telah di paparkan mengenai anggaran APBD Bogor 
maupun APBD kabupaten Bogor  tahun 2017, mestiya untuk membayar utang obat, 
tapi dalam nomenklatur di APBD tahun 2017 tertulis untuk pembayaran barang dan 
jasa. Pada tahun 2018, Pemda setempat menganggarkan kembali untuk melunasi 
utang obat yang kian menumpuk mencapai 2.6 miliar dan mensubsidi tarif BPJS 
yang kian membesar, akan tetapi terjadi kesalahan nomenklatur lagi, yang 
seharusnya untuk membayar obat-obatan dalam neraca tertulis pembayaran dana 
insentif dokter. Hal ini karena kurangnya kemampuan dalam menyusun anggaran 
sehingga terdapat kesalahan pengelompokan dalam penyusunan rencana kerja 
anggaran sehingga mengakibatkan realisasi anggaran tidak tercapai sepenuhnya 
sesuai dengan target yang sudah ditentukan. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap beberapa 
karyawan dari kelima rumah sakit umum daerah yang terdiri dari manajer, kepala 
sub bagian dan karyawan yang terlibat dalam penyusunan anggaran 
mengungkapkan bahwa reward dari Rumah Sakit dapat memotivasi kinerja 
individu, sekalipun di Rumah Sakit sudah diberlakukan pemberian reward, akan 
tetapi terdapat beberapa karyawan yang  masih mengeluhkan bahwa reward yang 
diberikan masih belum optimal, bahwa reward yang diberikan tidak berdasarkan 
pada jenjang karir dari setiap karyawan, dan beban kerja karyawan. Reward 
diberikan sama rata berdasarkan pendapatan Rumah Sakit setiap bulannya. 
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Sehingga para perawat berharap agar reward diberikan secara adil. Hasil 
wawancara tersebut tidak senada dengan hasil wawancara terhadap kepala sub 
bagian , beliau menyebutkan bahwa reward diberikan setiap bulan berdasarkan 
lama kerja, beban kerja yang ditanggung, maupun berdasarkan pada scoring jenjang 
karir setiap karyawan.  Para karyawan tersebut berasumsi bahwa semakin prestasi 
kerja yang dihasilkan baik maka semakin besar pula reward yang diberikan. 
Sehingga para karyawan tersebut merasa kecewa dengan pemberian reward yang 
diberikan selama ini. Ada beberapa pendapat dari karyawan rumah sakit yang 
mengungkapkan bahwa mereka lebih senang jika reward yang diberikan tidak 
hanya berbentuk materi saja, mereka lebih menginginkan pemberian reward non 
materi seperti promosi jabatan, adanya pelatihan, serta mendapatkan dana 
pendidikan yang bertujuan untuk menunjang karir. Para karyawan tersebut 
berasumsi, jika jenjang karir mereka semakin tinggi maka reward yang diberikan 
juga akan tinggi.  

1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan penjelasan hasil penelitian terdahulu dan teori yang telah ada 

tentang partisipasi penyusunan anggaran, kinerja manajerial¸ dan reward. 
Anggaran merupakan sistem pengendalian manajemen yang berfungsi sebagai alat 
perencanaan dan pengendalian agar manajer dapat melaksanakan kegiatan 
organisasi secara lebih efektif dan efisien (Schief dan Lewin 1970; Welsch et al. 
1996). Sebagai alat perencanaan, anggaran merupakan rencana kegiatan yang 
terdiri dari sejumlah target yang akan dicapai oleh para manajer departemen suatu 
perusahaan dalam melaksanakan serangkaian kegiatan tertentu pada masa yang 
akan datang. Anggaran digunakan oleh manajer tingkat atas sebagai suatu alat 
untuk melaksanakan tujuan-tujuan organisasi dalam dimensi kuantitatif dan waktu, 
serta mengkomunikasikannya kepada manajer-manajer tingkat bawah sebagai 
rencana kerja jangka panjang maupun jangka pendek.  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan variabel kinerja manajerial, karena 
dalam penelitian ini lebih menekankan pada persepsi manajer mangenai kinerja 
mereka, mencakup tingkat kecakapan manajer dalam melaksanakan aktivitas 
manajemen, yang meliputi perencanaan, investigasi, pengkoordinasian, 
pengawasan, penilaian staf, perwakilan, kinerja secara keseluruhan, evaluasi dan 
kinerja secara keseluruhan. Penelitian ini mencoba untuk meguji dan menganalisis 
pengaruh langsung antara partisipasi penyusunan anggaran dengan reward terhadap 
kinerja manajerial. Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini akan membahas 
beberapa permasalahan yang meliputi : 
1. Apakah partisipasi dalam penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja 

manajerial? 
2. Apakah reward berpengaruh  terhadap kinerja manajerial 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi dalam penyusunan anggaran terhadap 

kinerja manajerial 
2. Untuk Mengetahui pengaruh reward terhadap kinerja manajerial 
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1.4 Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak terutama 

sebagai berikut,  
1. Bagi Peneliti dapat membantu menambah wawasan ilmu pengetahuan baik 

secara teori maupun praktik khususnya mengenai pengaruh partisipasi 
penyusunan anggaran terhadap kinerja manejerial rumah sakit dengan 
pelaksanan anggaran yang efektif sesuai dengan yang ditentukan 

2. Bagi perusahaan yang diteliti yaitu kelima rumah sakit umum daerah bogor 
diharapkan penelitian ini dapat dipakai sehingga menjadi bahan masukan bagi 
perusahaan untuk mengetahui pelaksanaan dalam penyusunan anggaran dan 
kinerja manejerial yang dapat meningkatkan kuliatas rumah sakit. 

 
1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Dalam penelitian ini diambil sebanyak 5 rumah sakit sebagai sampel yaitu 
RSUD kota Bogor, RSUD Cileungsi, RSUD Ciawi, RSUD Leuwiliang, RSUD 
Cibinong. Penelitian ini dilakukan dengan memberikan kuesioener kepada tingkat 
individual dengan sampel penelitian kepada  karyawan tetap di kelima rumah sakit 
yang terdiri dari para manajer , kepala bagian , kepala sub bagian dan karyawan 
yang terlibat dalam penyusunan anggaran di RSUD wilayah  kota Bogor. Penelitian 
ini hanya dibatasi pada masalah pengaruh partisipasi penyusunan anggaran 
terhadap kinerja manajerial.  
  




