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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian  

 Badan layanan Umum Daerah merupakan instansi di lingkungan pemerintah 

yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa 

penyediaan barang atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari 

keuntungan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan 

produktivitas. Adapun jenis BLUD tersebut lembaga pendidikan, kesehatan, 

otoritas tertentu dan sebagainya. 

 Rumah sakit umum daerah sebagai salah satu  Badan Layanan Umum 

Daerah (BLUD) merupakan ujung tombak dalam pembangunan kesehatan 

masyarakat. Namun, tidak sedikit keluhan selama ini diarahkan pada kualitas 

pelayanan rumah sakit yang dinilai masih rendah.  Terutama pada rumah sakit 

umum daerah penyebabnya sangat klasik, yaitu masalah keterbatasan dana yang 

dimiliki oleh rumah sakit umum daerah sehingga tidak bisa mengembangkan 

mutu layanannya, baik karena peralatan medis yang terbatas maupun kemampuan 

sumberdaya manusia yang rendah. 

  Perkembangan pengelolaan rumah sakit, baik dari aspek manajemen 

maupun operasional sangat dipengaruhi oleh berbagai tuntutan dari lingkungan, 

yaitu antara lain bahwa rumah sakit dituntut untuk memberikan pelayanan 

kesehatan yang bermutu, dan biaya pelayanan kesehatan terkendali sehingga akan 

berujung pada kepuasan pasien dan adapun tuntutan tuntutan lainnya adalah 



2 

 

pengendalian biaya. Pengendalian biaya merupakan masalah yang kompleks 

karena dipengaruhi oleh berbagai pihak yaitu mekanisme pasar, tindakan 

ekonomis, sumber daya manusia yang dimiliki (profesionalitas) dan yang tidak 

kalah penting adalah perkembangan teknologi dari rumah sakit itu sendiri. 

 Bermula dari tujuan peningkatan pelayanan publik. Instansi pemerintah 

yang tugas pokok dan fungsinya memberi pelayanan kepada masyarakat dapat 

menerapkan pola pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya 

disingkat BLUD adalah Satuan kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada 

Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk 

untuk memberikan pelayanan pada masyarakat berupa penyediaan barang 

dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan untuk  mencari keuntungan, dan 

dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.  

 Rumah Sakit Berstatus Badan Layanan Umum  harus membuat laporan 

keuangan  yang sesuai dengan Pedoman Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan 

Badan Layanan Umum yaitu Peraturan Menteri Keuangan  No. 76/PMK.05/2008 

serta Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

1981/MENKES/SK/XII/2010 tentang Pedoman Akuntansi Badan Layanan Umum 

(BLU) Rumah Sakit, yang bertujuan untuk memberikan informasi yang 

menyangkut posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan selain itu 

posisi laporan keuangan badan layanan umum daerah rumah sakit akan di 

pergunakan untuk menjadi bahan pengambilan keputusan. selain itu laporan 

keuangan Rumah Sakit Badan Layanan Umum akan meningkatkan kinerja  

pemerintah sebagai relugator dan administrator yang tentunya memiliki kewajiban 
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untuk ikut mengatur hal hal yang berkaitan dengan masyarakat untuk peningkatan 

pelayanan publik  kepada masyarakat.  

 Menurut Maxweber dalam buku Yanuar E. Restianto dan Icuk Rangga 

Bawono (2015: 1) pemerintah memiliki peranan  yang sangat penting dimana 

pemerintah memiliki dua peranan yang sangat penting, yakni dilihat dari 

mechanic view pemerintah sebagai regulator dan sebagai administrator, sedangkan 

dari organic view pemerintah  berfungsi sebagai public service agency dan 

sebagai investor, peranan sebagai regulator dan administrator erat sekali 

hubungannya dengan birokrasi sedangkan sebagai agen pelayanan masyarakat dan 

sebagai investor harus bersifat dinamis serta dapat ditransformasikan menjadi unit 

yang otonom. 

 Organisasi BLUD cenderung sebagai organisasi nirlaba kepemerintahan 

Sesuai dengan PP No: 23 tahun 2005 pasal 26 menyebutkan bahwa akuntansi dan 

laporan keuangan diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan 

(SAK) yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia. dalam PP 

disebutkan badan layanan umum sebagai institusi yang nirlaba menggunakan 

SAK. Dalam hal ini SAK yang tepat adalah PSAK No 45 yaitu standar akuntansi 

keuangan untuk organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba yang di maksud dalam 

PSAK No. 45 adalah organisasi yang memenuhi karakteristik sebagai berikut 

diantaranya organisasi nirlaba tersebut memiliki Sumber daya yang berasal dari 

para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat 

ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan selain itu 

organisasi tersebut menghasilkan barang atau jasa tanpa ada tujuan untuk  
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memupuk laba, dan apabila entitas nirlaba menghasilkan profit, maka jumlahnya 

tidak dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas nirlaba tersebut serta 

organisasi tersebut tidak dimiliki  oleh perorangan seperti lazimnya pada entitas 

bisnis, dalam arti bahwa kepemilikan dalam entitas nirlaba tidak dapat dijual, 

dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan 

proporsi pembagian sumber daya entitas nirlaba pada saat likuidasi atau 

pembubaran entitas nirlaba. 

 Disimpulkan dari karakteristik yang dimiliki BLUD, Penyusunan laporan 

keuangan Rumah Sakit yang berstatus (BLUD) adalah Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan/PSAK Nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi 

Nirlaba. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pelaporan keuangan entitas 

nirlaba dengan adanya pedoman pelaporan diharapkan laporan entitas  nirlaba 

dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevansi dan memiliki daya banding yang 

tinggi.  

 Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi keuangan/PSAK No 45, adapun 

Laporan keuangan entitas  nirlaba meliputi:  

1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode laporan 

2. Laporan aktivitas 

3. Laporan arus kas untuk satu periode laporan keuangan 

4. Catatan atas laporan keuangan 

 Fakta dilapangan masih di temukannya beberapa kasus dan  keluhan dari 

masyarakat tentang Pelayanan RSUD  jampangkulon serta masih terbatasnya 

Dokter Spesialis di RSUD Jampangkulon.(Sukabumi, 2017, Pelayanan 
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Dikeluhkan  RSUD jampang kulon kekurangan dokter spesialis, di akses pada 30 

Mei  2018 yang tersedia di: http://sukabumiupdate.com). 

 Dari kasus di atas dapat di simpulkan bahwa Rumah Sakit harus melakukan 

pengelolaan yang baik dalam berbagai aspek dari mulai manajamen,  Sumber 

Daya Manusia dan Administrasi. Salah Satu yang akan membatu rumah sakit 

dalam meningkatkan pengelolaannya yaitu dengann laporan keuangan yang sesuai 

dengan ketentuan yang di keluarkan oleh pemerintah atau dinas kesehatan karena 

laporan keuagan menjadi acuan dalam pengambilan keputusan, dalam rangka 

upaya tersebut perlu dilakukan penataan kembali secara administratif maupun 

dalam pengelolaan keuangan, agar kekayaan negara yang tertanam di rumah sakit 

dapat dipergunakan secara lebih optimal. Sebagai salah satu upaya agar rumah 

sakit dapat beroperasi dengan lebih efektif dan efisien dalam penyelenggaraan 

pelayanan kesehatan kepada masyarakat, 

      Dengan kata lain laporan keuangan yang di hasilkan oleh setiap Rumah 

Sakit Umum  yang berstatus Badan Layanan Umum di tuntut Harus Menyajikan 

Laporan Keuangan yang mengacu pada  PSAK No. 45. Laporan keuangan yang di 

hasilkan harus menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan 

para penyumbang, anggota organisasi, kreditur, dan pihak lain yang menyediakan 

sumberdaya bagi organisasi nirlaba selain itu laporan yang di hasilkan akan 

menjadi tolak ukur untuk meningkatan pelayanan publik kepada masyarakat. 

Rumah Sakit Umum Daerah Jampangkulon sebagai salah satu Rumah Sakit 

Umum Pemerintah yang berada di tingkat pusat dan daerah tidak lepas dari 

pengaruh perkembangan tuntutan tersebut yaitu harus menyajikan laporan 
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keuangan dengan mengacu pada  PSAK No. 45, sesuai dengan tuntutan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor  76/PMK.05/2008 dan Keputusan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia Nomor 1981/MENKES/SK/XII/2010 tentang Pedoman 

Akuntansi Badan Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit. 

Selanjutnya penelitian terdahulu yang di lakukan oleh Ronny Hendrawan 

(2011) yang berjudul ”Analisis Penerapan PSAK No 45 tentang Pelaporan 

Keuangan Organisasi Nirlaba pada Rumah Sakit Berstatus Badan Layanan Umum 

Studi Kasus di RSUD Kota Semarang”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa 

PSAK No 45 tentang Organisasi Nirlaba dapat diterapkan secara penuh sebagai 

pedoman penyusunan pelaporan keuangan pada Badan Layanan Umum seperti 

Rumah Sakit Daerah. 

  Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh  Siti Nurlaela dan Mutmainah 

(2014) yang berjudul “Implementasi PSAK No. 45 Dalam Pelaporan Keuangan 

Entitas Organisasi Nirlaba Berstatus Badan Layanan Umum” kesimpulan dari 

hasil penelitian yang dilakukan, BBKPM Surakarta telah membuat laporan 

keuangan yang  sesuai dengan  Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan  No. 45 

dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Akuntansi dan 

Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum dan Pernyataan Standar Akuntansi 

keuangan/PSAK No. 45 yang bersisi tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba 

dapat diterapkan secara menyeluruh pada Badan Layanan Umum Daerah 

khususnya pada BBKPM Surakarta. 

 Sedangkan berdasarkan penelitian yang di lakukan oleh Risnani (2013) yang 

berjudul “Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)  
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No. 45 tentang pelaporan keuanngan entitas  nirlaba dalam laporan keuangan 

keuangan rumah sakit berstatus badaan layanan daerah “Kejuruhan”Kepanjen”. 

Menyimpulkan bahwa Rumah Sakit Kejuruan masih menyusun satu bentuk 

laporan keuangan saja yaitu sesuai dengan akuntansi pemerintah untuk 

kepentingan konsolidasi dengan laporan keuangan pemerintah daerah. 

  Dari beberapa hasil penelitian terdahulu di atas  dapat di simpulkan bahwa 

penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan/PSAK No. 45 Tentang 

Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba di berbagai organsasi nirlaba di Indonesia 

khususnya Badan Layanan Umum Daerah telah di terapkan tapi masih terdapat 

beberapa catatan yang harus di perbaiki serta mengingat adanya tuntutan atas 

akuntabilitas dan transparansi pada sektor publik serta pentingnya laporan 

keuangan yang disusun oleh organisasi nirlaba khususnya Badan Layanan Umum 

Daerah untuk menyajikan laporan keuangan organisasi nirlaba bagi stakeholder. 

           Dari kesimpulan beberapa penelitian terdahulu maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penerapan Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan No. 45 tentang Laporan Keuangan Orgnisasi  Nirlaba 

khususnya di Rumah Sakit Umum yang berstatus  Badan Layanan Umum Daerah 

Jampangkulon, untuk mengetahui penyusunan, bentuk, dan serta isi pelaporan 

keuangan yang telah disajikan di Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit 

Umum Jampangkulon dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan PSAK No. 45 

sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 dan 

keputusan menteri kesehatan Nomor 1981/MENKES/SK/XII/2010 tentang 

Pedoman Akuntansi Badan Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit. Dengan 
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demikian peneliti akan melakukan penelitian dengan judul ” Analisis Penerapan 

PSAK No.45 Tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba Pada Rumah Sakit 

Berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 

1.2  Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah  

1.2.1 Identifikasi Masalah  

  Berdasarkan uraian yang di paparkan pada Latar belakang atas masalah 

yang di temukan  dan agar tercapai suatu pembahasan yang terperinci, maka 

dalam penelitian ini terdapat identifikasi masalah sebagai berikut: 

1. Kurang diterapkannya PSAK No. 45 pada Laporan Keuangan Rumah Sakit 

Umum Daerah. 

2. Kurang diterapkannya PMK No 76/PMK.05/2008 pada Laporan Keuangan  

Rumah Sakit Umum Daerah . 

3. Kurang diterapkannya Pedoman Akuntansi BLUD Rumah Sakit menurut 

Kepmenkes RI No 1981/MENKES/SK/XII/2010 pada penyajian laporan 

keuangan Rumah Sakit Umum Daerah. 

1.2.2 Rumusan Masalah   

 Berdasarkan uraian dalam Latar belakang dan identifikasi masalah 

mengenai penerapan PSAK 45 pada laporan keuangan  rumah sakit berstatus 

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Penerapan PSAK No.45 pada  laporan keuangan Rumah Sakit 

Umum Daerah Jampangkulon? 
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2. Bagaimana Penerapan Pedoman Akutansi dan Pelaporan Keuangan BLUD 

menurut PMK Nomor 76/PMK/2008 pada penyajian laporan keuangan 

RSUD Jampangkulon? 

3. Bagaimana penerapan Pedoman Akuntansi BLUD Rumah Sakit menurut 

Kepmenkes RI No 1981/MENKES/SK/XII/2010 pada penyajian laporan 

keuangan RSUD Jampangkulon? 

1.3   Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian  

1.3.1 Tujuan Penelitian  

 Dalam penelitian ini pembahasannya di arahkan untuk dapat menjawab 

permasalahan yang ada yaitu: 

1. Menganalisis penerapan PSAK No.45 pada Laporan Keuangan Rumah 

Sakit Umum daerah Jampangkulon. 

2. Menganalisis penerapan Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 

BLUD menurut PMK No 76/PMK.05/2008 pada Laporan Keuangan 

Rumah Sakit Umum daerah Jampangkulon. 

3. Menganalisis penerapan Pedoman Akuntansi BLU Rumah Sakit menurut 

Kepmenkes RI No 1981/MENKES/SK/XII/2010 pada penyajian laporan 

keuangan RSUD Jampangkulon. 

1.3.2 Kegunaan Penelitian  

Adapun kegunaan yang di harapkan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  
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1.3.2.1 Teoritis 

 Manfaat atau kegunaan dalam penelitian ini di harapkan dapat berguna bagi 

para pihak yang mebutuhkan terutama mengenai penerapan Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan No 45, adapun para pihak tersebut antara lain: 

1. Bagi Akademisi 

 Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat memberikan 

kontribusi pengembangan ilmu pengetahuan sebagai sumber bacaan atau 

referensi khususnya mengenai Analisis Penerapan PSAK No. 45 Tentang 

Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba Pada Rumah Sakit Berstatus 

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). 

2. Bagi Peneliti 

 Penelitian ini di harapkan dapat memberikan pandangan kepada calon 

peneliti selanjutnya, khusus nya bagi peneliti yang akan melakukan 

penelitian berkaitan dengan mengenai Analisis Penerapan PSAK No. 45 

Tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba Pada Rumah Sakit 

Berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). 

1.3.2.2 Praktisi 

 Manfaat atau kegunaan dalam penelitian ini di harapkan dapat berguna bagi 

para pihak yang mebutuhkan terutama mengenai penerapan Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan No 45, adapun para pihak tersebut antara yaitu: 
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1. Bagi Pemerintah Daerah 

Penelitian ini di harapkan dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan 

bagi pemerintah dalam menyusun peraturan – peraturan pengelolaan 

Badan Layanan Umum dalam mencapai transparansi serta akuntabilitas 

laporan keuangan Badan Layanan Umum agar  mudah dipahami, memiliki 

relevansi dan memiliki daya banding yang tinggi. 

2.  Bagi Rumah Sakit  

 Sebagai sarana dalam mewujudkan tujuan Badan Layanan Umum yaitu 

berorientasi pada hasil ,Profesionalitas serta akuntabilitas dan transparan 

dan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan 

Peraturan Menteri Keuangan  No. 76/PMK.05/2008 serta Keputusan 

Menteri Kesehatan RI Nomor 1981/MENKES/SK/XII/2010 yang berfingsi 

sebagai Pedoman Akuntansi Badan Layanan Umum (BLU) rumah sakit 

dengan mengacu pada PSAK No. 45. 

3. Bagi Masyarakat  

 Pada penelitian ini di harapkan dapat memberikan pengetahuan kepada 

masyarakat tentang  Penerapan PSAK No. 45 Tentang Pelaporan 

Keuangan Organisasi Nirlaba Pada Rumah Sakit Berstatus Badan Layanan 

Umum Daerah (BLUD) pada pengelolaan Laporan Keuangan RSU 

Jampangkulon. 


