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Deskripsi Mata Kuliah

: Mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar manajemen keuangan pada pelayanan kesehatan, yang terdiri
dari dasar ilmu manajemen ekonomi, dasar ilmu akuntansi pelayanan kesehatan, konsep need and demand,
konsep demand and supply, konsep tarif biaya, dan penyusunan unit cost, serta penghitungan tarif rumah sakit
berdasar analisa unit cost dan analisa base costing.

Standar Kompetensi

: Internalisasi dan akumulasi ilmu pengetahuan, pengetahuan, pengetahuan praktis, ketrampilan, afeksi, dan
kompetensi yang dicapai melalui proses pendidikan yang terstruktur dalam hal pengetahuan dasar tentang Konsep
Dasar manajemen ekonomi dan akuntansi pada pelayanan kesehatan, penghitungan tarif dan biaya, pembuatan
laporan keuangan yankes, pembuatan tarif dan pembiayaan berdasar analisa unit cost, pembuatan tarif dan
pembiayaan berdasar analisa base costing, serta praktek akuntansi dasar dan analisa base costing (ABC).

Pertemuan
ke
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Kompetensi Dasar
Mahasiswa memahami
isi RPKPS, RPP, dan
Kontrak Belajar.

Mahasiswa memahami
Konsep Dasar
Organisasi dan
Manajemen
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Mahasiswa
memahami dasar
akuntansi pada
institusi pelayanan
kesehatan.
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Mahasiswa

Indikator


Mahasiswa dapat
menyusun perencanaan
kegiatan belajarnya sesuai
dengan isi RPKPS dan
RPP



Jika diberi pertanyaan,
mahasiswa akan mampu
menjelaskan Konsep
Dasar Manajemen
Ekonomi Kesehatan pada
Institusi Pelayanan
Kesehatan (minimal 80%
benar)

Pokok Bahasan/Materi
Overview Mata Kuliah
MUK 3
 Penjelasan RPKPS
dan RPP
 Kontrak Belajar

 Konsep Dasar
manajemen ekonomi
kesehatan pada
pelayanan kesehatan
 Manajemen
 Ekonomi kesehatan
 Hubungan ekonomi
dengan pelayanan
kesehatan
 Penerapan
manajemen ekonomi
kesehatan pada
institusi yankes.
Apabila diminta menjelaskan,
Akuntansi kesehatan
mahasiswa akan mampu
pada institusi pelayanan
menjelaskan akuntansi
kesehatan :
kesehatan yang diterapkan
 Akuntansi
pada institusi pelayanan
 Akuntansi
kesehatan (minimal 80%
pembiayaan
benar)
kesehatan
 Simbol dan istilah
pada ilmu akuntansi
 Dasar penghitungan
pada akuntansi
 Penerapan akuntansi
pada institusi yankes
Mahasiswa diharapkan mampu Konsep need and

Aktivitas
Pembelajaran
 Ceramah
 Diskusi
 Discovery
Learning
(DL)
 Small
Discussion
Group (SGD)

DL, SGD

DL, SGD

Rujukan
 (terlampir)

memahami konsep
need and demand
pada kasus
manajemen ekonomi
kesehatan di institusi
pelayanan kesehatan

menjelaskan konsep need and
demand (minimal 80% benar)
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Mahasiswa
memahami konsep
demand and supply
pada kasus
manajemen ekonomi
kesehatan di institusi
pelayanan kesehatan.

Mahasiswa mampu
menjelaskan konsep demand
and supply (minimal 80%
benar)

5

Mahasiswa memahami
konsep tarif dan biaya
serta penghitungannya

Jika diminta menjelaskan
tentang hal-hal yang
berhubungan dengan dasar

demand pada institusi
pelayanan kesehatan :
 Definisi need
 Definisi demand
 Perbedaan need and
demand
 Hubungan aspek
need and demand
pada manajemen
ekonomi kesehatan
 Pengaruh need and
demand untuk
penghitungan
akuntansi kesehatan.
Konsep demand and
supply pada institusi
pelayanan kesehatan :
 Definisi demand
 Definisi supply
 Perbedaan demand
and supply
 Hubungan aspek
demand and supply
pada manajemen
ekonomi kesehatan.
 Pengaruh demand
and supply untuk
pengaturan
manajerial di institusi
pelayanan
kesehatan.
 Dasar penentuan tarif
dan penghitungannya
 Dasar penentuan

DL, SGD

DL, SGD,
Case Study
(CS),

pada institusi
pelayanan kesehatan.

penghitungan dan penentuan
tarif serta biaya pada institusi
pelayanan kesehatan,
mahasiswa dapat menjelaskan
dengan benar (minimal 80%
benar)
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Mahasiswa mampu
memahami dan
menjelaskan konsep
laporan keuangan
pada institusi
pelayanan kesehatan.

Mahasiswa mampu
menjelaskan dengan benar
(minimal 80%) tentang
pembuatan laporan keuangan
pada institusi pelayanan
kesehatan.
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Mahasiswa mampu
menjelaskan dan
mempraktekkan
akuntansi dan
manajemen pada
institusi yankes.
Mahasiswa mampu
menyelesaikan 80%
soal-soal UTS.
Mahasiswa memahami
konsep penghitungan
biaya dan tarif
menggunakan metode
unit cost

Mahasiswa dapat
memaparkan, berdiskusi
tentang akuntansi dan
manajemen rumah sakit, dan
penghitungan per-unit di
institusi yankes
Mahasiswa mampu meraih
nilai minimal C, dan maksimal
A
Mahasiswa mampu
menjelaskan konsep
penghitungan unit cost
(minimal 80% benar)

Mahasiswa memahami
konsep BEP-NPV-PB
dan CBA-CEA

Mahasiswa mampu
menjelaskan konsep
penghitungan biaya dan tarif
RS per unit berdasarkan
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biaya dan
penghitungannya
 Konsep pembuatan
tarif berdasarkan
hasil penghitungan
biaya pada institusi
pelayanan kesehatan
Praktik bersama dengan
berdasar evidence
based di institusi yankes
khususnya bidang
rekam medis, dan
dibentuk kelompok,
untuk nantinya
dipresentasikan.
Presentasi, diskusi, dan
mempraktekkan tentang
akuntansi rumah sakit
khususnya bidang atau
unit rekam medis
Ujian Tengah Semester
(UTS) Pokok Bahasan
1-6
 Definisi unit cost
 Perbedaan metode
penghitungan unit
cost dengan metode
lain untuk
menghitung tarif
 Cara penerapan
hitung unit cost
 Konsep pembiayaan
dan penghitungan
tarif dan biaya pada
rumah sakit.

Contextual
Instruction
(CI)

DL, SGD,
Case Study
(CS),
Contextual
Instruction
(CI)

DL, SGD,
Case Study
(CS),
Contextual
Instruction
(CI)

DL, SGD

DL, SGD

konsep-konsep pembiayaan
(minimal 80% benar)
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Mahasiswa memahami
konsep strategi
penyusunan tarif pada
rumah sakit atau
instansi pelayanan
kesehatan.

Mahasiswa mampu
menjelaskan konsep praktek
penyusunan dan penerapan
praktik untuk menyusun tarif
pada institusi pelayanan
kesehatan khususnya rumah
sakit (minimal 80% benar).
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Mahasiswa mampu
menjelaskan tentang
penghitungan biaya
pada institusi
pelayanan kesehatan
menggunakan metode
ABC (Analisa Base
Costing)

Mahasiswa mampu
menjelaskan konsep
penerapan penghitungan biaya
menggunakan metode ABC
(Analisa Base Costing) untuk
menentukan pengeluaran dan
pendapatan pada RS yang
dihitung per unit.

 Metode
penghitungan
menggunakan BEP,
NPV, PB, CBA, dan
CEA
 Permasalahan dan
penyelesaian
penghitungan biaya
menggunakan
metode BEP-NPVPB dan CBA-CEA.
 Konsep tarif pada
pelayanan kesehatan
 Penghitungan
standar tarif rumah
sakit
 Perbedaan cara
penghitungan tarif
pada institusi
pelayanan kesehatan
 Strategi
penghitungan tarif di
era pembayaran
dengan BPJS
Kesehatan
 Konsep
penghitungan biaya
per-unit pelayanan di
rumah sakit
 Konsep dari metode
analisa base costing
(ABC Method)
 Penentuan
pengeluaran dan
pemasukan dari unit
pelayanan

DL, SGD

DL, SGD
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Mahasiswa memahami
konsep penerapan
analisa base costing
pada unit pelayanan
rekam medik

Mahasiswa dapat menjelaskan
konsep penghitungan biaya
yang dikeluarkan dalam
pelayanan unit rekam medik
dengan metode ABC (minimal
80% benar)
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Mahasiswa memahami
konsep dari tahapan
penghitungan biaya
menggunakan metode
ABC.

Mahasiswa mampu
menerapkan dan memahami
proses tahapan dalam
penghitungan biaya
menggunakan metode Analisa
Base Costing (ABC).

 Penerapan ABC
pada unit pelayanan
di rumah sakit
 Konsep penerapan
ABC pada per unit di
rumah sakit
 Pembuatan laporan
penggunaan biaya
pada unit rekam
medik dengan ABC
 Penghitungan
kerugian dan
keuntungan dengan
ABC pada masingmasing unit
 Macam pentahapan
metode
penghitungan biaya
dengan Analisa base
costing.
 Pentahapan dalam
pengambilan data
tahun kemarin untuk
menentukan biaya
sekarang dengan
analisa kenaikan
inflasi.
 Pentahapan
penghitungan hingga
keluar laba atau rugi
dari sebuah sistem
pelayanan
kesehatan, dengan
menerapkan metode
ABC (Analisa Base
Costing)

DL, SGD,
CS, CI

DL, SGD,
CS, CI
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Mahasiswa mampu
mepraktekkan
penghitungan dan
tahapan dengan
metode Analisa Base
Costing (ABC) pada
masing-masing unit.
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Mahasiswa mampu
menyelesaikan 80%
soal-soal UAS.

Level Taksonomi

Mahasiswa mampu untuk
praktek menghitung penentuan
biaya yang dikeluarkan dan
dimasukkan ke rumah sakit
menggunakan metode ABC.

Mahasiswa mampu meraih nilai
akhir C-A.

:
Pengetahuan
Pemahaman
Penerapan
Analisis
Sintesis
Evaluasi
Total

Komposisi Penilaian

35%
30%
30%
5%
0%
0%
100%

:
UAS

30%

UTS

30%

Tugas Mandiri

40%

Total

100%

Praktek penghitungan
metide Analisa Base
Costing, untuk
mengukur penggunaan
biaya per unit, sehingga
akan keluar tarif rumah
sakit per unit.
Ujian Akhir Semester
(UAS) Pokok Bahasan
7-14

DL, SGD,
CS, CI
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