
SOAL UJIAN TENGAH SEMESTER II REGULER 

KELAS MANAJEMEN RUMAH SAKIT (MRS) 

 

SOAL UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)  

MATA KULIAH MANAJEMEN STRATEGIS 

 

1. Buat deskripsi tentang Manajemen Starategi berdasarkan minimal 4 pendapat ahli ( 4 

kutipan buku) dan minimal 3 kutipan Jurnal. 

Deskripsi Manajemen Srategi dituangkan menjadi sebuah Kajian Teori sebanyak satu (1) 

halaman.  

2. Buat deskripsi Rumah sakit menurut pendapat ahli dan Permenkes RI. 

Deskripsi Rumah Sakit dituangkan menjadi sebuah Kajian Teori sebanyak setengah  

halaman.  

 

 

SOAL UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) 

MATA KULIAH MANAJEMEN KEUANGAN RUMAH SAKIT 

DOSEN : DR. DEDE RUSLAN,M.SI 

 

JAWABLAH PERTANYAAN BERIKUT DENGAN JELAS DAN SINGKAT 

BAGIAN I : Short Answer Questions 

Sebutkan setiap pertanyaan tersebut benar, salah atau tidak pasti dan jelaskan mengapa. Bobot 

penilaian terletak pada penjelasan alasan Sdr. 

1. Biaya Modal dapat diukur dari persamaan berikut yaitu : K = rj + b + f  dimana K 

merupakan Cost of capital, rj merupakan riskless cost dari bagian type keuangan, b 

merupakan business risk pemium dan f merupakan financial risk premium. 

2. Risiko bisnis merupakan salah satu asumsi dari masalah cost of capital dimana resiko 

bisnis sebagai peningkatan variasi return atas saham umum karena bertambahnya 

pemanfaatan sumber pemiayaan hutang dan saham istimewa. Biaya modal dari sumber 

individual merupakan fungsi dari struktur keuangan berjalan. 

3. Struktur Modal adalah merupakan bauran atau perpaduan dari utang jangka panjang, 

saham preferen dan saham biasa (saham biasa dan laba ditahan) yang dikehendaki 

perusahaan dalam struktur modalnya 



 

BAGIAN II.  Conseptual Questions  

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan cost of capital serta jelaskan 3 asumsi yang 

digunakan dalam cost of capital 

2. Sebutkan dan jelaskan 4 empat jenis utama dari cost of capital 

3. Jelaskan perbedaan antara struktur keuangan dengan struktur modal 

 

BAGIAN II.  Technical Analysis Questions 

 

Rumah Sakit Helvetia dalam menjalankan usaha dibidang kesehatan meliki struktur 

permodalannya sebagai berikut : 

Utang bank   Rp 40 juta 

Saham Istimewa   Rp 60 juta 

Saham Biasa   Rp 70 Juta 

Laba ditahan  Rp 30 Juta 

Utang bank mensyaratkan Rumah sakit helvetia membayar bunga sebesar Rp 8 juta tiap akhir 

tahun dan jatuh tempo 5 tahun yang akan datang. Saham istimewa memiliki nilai nominal Rp 

1.000 dijual dengan harga Rp 4.000 persaham dan diveden sebesar Rp 1.000 per saham. Saham 

biasa dengan nilai nominal Rp 12000 memiliki nilai beta sebesar 1.5 dan pendapatan investasi 

bebas resiko (Rf) sebesar 10% serta pendapatan pasar (Rm) sebesar 20%. Laba ditahan dianggap 

sama dengan saham biasa. Pajak pendapatan rumah sakit sebesar 20% 

Ditanya : 

A. Berapa biaya modal masing masing sumber dana helvetia 

B. Berapa biaya modal rata-rata tertimbang rumah sakit helvetia 

 

 

 

 

 

 

 



SOAL UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) 

MATA KULIAH MANAJEMEN MUTU RUMAH SAKIT 

Essay: 

 

1. Jika Anda seorang direktur suatu rumah sakit, bagaimana langkah-langkah yang Anda 

lakukan untuk menjamin mutu layanan kesehatan rumah sakit yang Anda pimpim? 

Jelaskan bagaimana mengimplementasikan jaminan mutu layanan tersebut. 

 

2. Jelaskan dan beri contoh dalam situasi di rumah sakit tentang mengapa terjadi biaya 

layanan kesehatan bermutu rendah justru dapat menimbulkan peningkatan biaya. 

 

3. Jelaskan apa yang dimaksud mutu pelayanan kesehatan dan bagaimana perspektif mutu 

layanan kesehatan dari berbagai aspek. 

 

4. Layanan Kesehatan yang diberikan terhadap pasien pada hakikatnya adalah merupakan 

jasa. Jelaskan apa saja karakteristik jasa dalam layanan kesehatan di suatu rumah sakit 

dan beri contohnya. 

 

5. Apa yang dimaksud dengan kepuasan pasien dan bagaimana cara mengukur kepuasan 

pasien tersebut. 

 

6. Seandainya Anda terpilih menjadi direktur suatu rumah sakit, bagaimana Anda 

merencanakan mutu pelayanan kesehatan rumah sakit tersebut? 

 

 

 

 

 

 



SOAL UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) 

MATA KULIAH  ETIKA DAN HUKUM RUMAH SAKIT 

 

1. Jelaskan  menurut saudara, sejauh mana pentingnya dalam sebuah etika  dan yang kurang 

menerapkan etika dalam menjalankan sebuah profesi sebagai tenaga medis dan berikan 

contohnya 

2. Undang undang No: 36.TAHUN 2009 Tentang Kesehatan pada pasal 75 dan pasal 76 

melarang adanya  praktik aborsi tapi ada pengecualian sebutkan dan jelaskan dan beri 

contoh dari pengecualian tersebut 

3. Sebutkan berapa tips terhidar dari sebuah tuntutan  malpraktik dan sebutkan dari tolak 

ukur dari malpraktik dari kelalaian yang berat 

4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan informed concent dan sebutkan sanksi pidana pada 

pasal 351 KUHp dan pasal 1367 KUHPer. 

5. Apa yang dimaksud dengan rekam medis dan jelaskan isi dari pasal 322 KUHp dan pasal 

1365 KUHPer. 

 

SELAMAT  MENGERJAKAN DENGAN BAIK DAN BENAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOAL UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) 

MATA KULIAH  LOGISTIK DAN FARMASI 

 

1. Sebutkan dan jelaskan : 

a. Manajemen logistik 

b. Tujuan dan peran manajemen logistik dalam lingkup pencapaian kepuasan pelanggan 

2. Jelaskan indikator penilaian mutu pelayanan logistik ? 

3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan : 

a. Peramalan permintaan  

b. Tehnik peramalan permintaan 

c. Akurasi peramalan permintaan 

4. Jelaskan bagaimana menselaraskan antara suplay dan demand ? 

5. Jelaskan bagaimana pengadaan barang dengan menggunakan dana yang bersumber dari 

APBD, APBN,dan Hibah 

 


