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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Simpulan 

 Berdasarkan dari  hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan 

yang sebagaimana telah peneliti uraikan  sebelumnya, maka dapat di tarik 

kesimpulan akhir dari penelitian Analisis Penerapan Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45 Tentang Pelaporan Keuangan Organisasi 

Nirlaba pada Rumah Sakit Umum yang berstatus Badan Layanan Umum Daerah 

(BLUD) yaitu: 

1. Dalam laporan keuangan yang di sajikan BLU RSU Jampangkulon ada 2 

indikator yang tidak sesuai dengan PSAK No 45 diantaranya yaitu  indikator 

ketiga, tentang pengklasifikasian aset neto terikat dan tidak terikat, dan 

indikator yang ke empat yaitu tentang perubahan kelompok aset neto. 

Dilihat secara umum, BLUD RSU Jampangkulon telah penerapakan PSAK 

No.45 pada penyajian laporan keuangannya. 

2. BLU Rumah Sakit Umum Jampangkulon  sebagai Badan Layanan Umum 

telah menerapkan peraturan menteri keuangan dalam menyajikan laporan 

keuangan sesuai dengan PMK No. 76/PMK.05/2008 tentang pedoman 

akuntansi dan pelaporan keuangan badaan layanan umum. 

3. BLU Rumah Sakit Umum Jampangkulon telah menerapkan keputusan 

menteri kesehatan dalam penyajikan laporan keuangannya sesuai dengan  
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Pedoman Akuntansi BLUD Rumah Sakit menurut Kepmenkes RI No 

1981/MENKES/SK/XII/2010.  

1.2  Saran  

 Adapun saran untuk menjadi perbaikan di masa mendatang, penelitian ini 

merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut : 

1. Penelitian selanjutnya diharapkan agar membahas komponen pelaporan 

keuangan rumah sakit  secara menyeluruh, mendetail dan terperinci dimulai 

dari tahapan penyusunan  sampai pelaporannya.  

2. Bagi BLUD Rumah Sakit Umum Jampangkulon harus dapat mengikuti 

perkembangan yang terjadi khususnya untuk pengelolaan laporan keuangan 

terutama tentang peraturan penyajian laporan keuangan khususnya PSAK 

No. 45 dan peraturan  yang berlaku untuk pengelolaan BLUD /BLU 

khususnya dalam pengelolaan dan penyajian laporan keuangan BLUD yang 

harus sesuai dengan PMK No 76/PMK/2008 tentang Akutansi dan 

Pelaporan Keuangan BLUD, serta peraturan Kepmenkes RI Nomor 

1981/MENKES/SK/2010 yang dapat di diperbaharui sesuai kebutuhan 

dengan perkembangan zaman. 

3. Rekomendasi kepada  pemerintah yaitu perlunya penyusunan Standar 

Akuntansi  khusunya untuk Rumah Sakit Umum  yang berstatus Badan 

Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan mengacu pada SAK  yang 

diterbitkan oleh Asosiasi Propesi Akuntansi Indonesia dalam rangka untuk 

memenuhi amanat dalam PP No 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas PP 
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No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

Daerah. 

 

 

 

 

 


