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Pendahuluan 

Setiap rumah sakit harus memiliki pelayanan jasa yang baik pada setiap pasien agar 

tetap dapat bertahan dan mengalami kemajuan, selain itu akuntabilitas keuangan juga 

sangat penting untuk rumah sakit. Karena kas juga harus diperhatikan perkembangannya 

dengan keadaan kas yang sehat maka sangat berpengaruh dengan tercapainya target yang 

diinginkan. Dengan begitu laporan realisasi anggaran juga perlu ditingkatkan karena 

berpengaruh terhadap pendapatan dan pengeluaran kas.  

Laporan realisasi anggaran kas sebagai bagian penting di suatu instansi yang 

bergerak di bidang jasa dan non jasa baik swasta maupun pemerintah. Laporan realisasi 

angggaran berguna untuk menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang 

indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi secara efektif, efisien dan 

hemat, sesuai dengan angggaran APBN/APBD, serta sesuai dengan perundang-undangan. 

Dengan begitu pengguna laporan mengetahui apa yang akan dilakukan pada perencanaan 

proses laporan untuk berikutnya. Laporan realisasi anggaran menyajikan informasi 

realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan yang masing-

masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode, (PSAP No.02, Par 9). 

Salah satu instansi pemerintah yang bergerak dibidang jasa adalah RSUD. Dalam hal 

ini RSUD Salatiga merupakan instansi yang bergerak di bidang pelayanan jasa kesehatan, 

yang berada di Jalan Osamaliki no 19 Salatiga. Letak RSUD kota Salatiga sangat 

strategis karena berada di tengah kota yang dapat dijangkau dengan transportasi dan 

berada di tepi jalur jalan raya Solo-Semarang. RSUD Salatiga merupakan salah satu 

rumah sakit yang melayani kesehatan masyarakat Salatiga dan sekitarnya, dan memilki 

fasilitas yang baik sesuai dengan standar rumah sakit. 

Laporan realisasi anggaran ini sangat penting digunakan di RSUD karena dengan 

laporan realisasi anggaran ini akan diperoleh umpan balik dari laporan. Anggaran kas 

terdiri atas empat bagian utama yaitu bagian penerimaan, bagian pengeluaran, bagian 

surplus atau defisit, bagian pembiayaan. Dari berbagai pos diatas fokus magang ini 

adalah penerimaan dan pengeluaran kas karena sudah diimplementasikan dengan baik di 

RSUD Salatiga pada saat ini. 
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Laporan Realisasi anggaran  kas merupakan hal yang sangat penting untuk 

kelangsungan hidup suatu perusahaan, Dengan adanya laporan realisasi anggaran maka 

kita akan tahu apa yang harus dilakukan apabila timbul masalah anggaran yang sudah 

dibuat tidak sesuai dengan riilnya. Oleh karena itu pemagang tertarik untuk menulis 

“Proses Penyusunan Realisasi Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran kas pada Rumah 

Sakit Umum Daerah Salatiga”. 

Tujuan dari pemagang untuk mengetahui  proses penyusunan laporan realisasi 

anggaran pada RSUD Salatiga. Dengan target untuk belajar bagaimana penyusunan 

laporan realisasi anggaran penerimaan dan pengeluaran kas di RSUD Salatiga. 

Sedangkan manfaat bagi pemagang dapat menambah pengalaman kerja dan menambah 

ilmu pengetahuan dan dapat menerapkan pengetahuan yang sudah didapat dari studi di 

kampus sehingga penulis tahu bagaimana keadaan dunia kerja yang sesungguhnya 

terutama dalam bidang akuntansi keuangan. Selain itu membantu bagian keuangan 

RSUD dalam membuat laporan realisasi anggaran.  

RSUD kota Salatiga berdiri diatas tanah milik pemerintah kota Salatiga seluas 

33.600 m2 dengan fasilitas bangunan induk + 9.500 m2, 6.500 m2 diantaranya 

merupakan paket inpres Tahun 1984. RSUD kota Salatiga merupakan rumah sakit milik 

pemerintah kota Salatiga kelas C dan sejak tanggal 1 april 1995 ditetapkan sebagai 

Rumah Sakit Unit Swadana Daerah (RSUD).  

Pada tahun 2008 RSUD Salatiga meningkatkan kelas rumah sakit dari kelas C 

menjadi kelas B non pendidikan sampai sekarang. Pada tahun 1996/1997 RSUD kota 

Salatiga telah mendapatkan pengakuan akreditasi sebagai rumah sakit sayang bayi dari 

UNICEF dan pada tahun 1997 telah mendapatkan sertifikat akreditasi penuh untuk 5 

standar pelayanan dari Dep. Kes RI selama 3 tahun. Dan mendapat sertifikat akreditasi 

penuh untuk 16  standar pelayanan dari Dep. Kes RI selama 3 tahun pada tahun 2008,  

RSUD juga menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sejak awal tahun 2009. 
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Struktur Organisasi RSUD Salatiga 

Struktur Organisasi merupakan bagian yang penting untuk jalannya suatu organisasi, 

karena dengan adanya struktur organisasi maka setiap tanggung jawab dan wewenang 

yang diberikan kepada setiap pekerja dapat dilakukan dengan baik dan semua pekerjaan 

dapat berjalan dengan baik serta efisien sesuai dengan bagiannya masing-masing. 

Adapun Struktur Organisasi di RSUD sebagai berikut : 

 

Gambar 1.1 

Bagan Organisasi RSUD Salatiga. 

 

Berdasarkan gambar Struktur Organisasi diatas dapat diketahui bahwa Direktur 

membawahi wakil direktur administrasi dan keuangan, masing-masing wakil direktur 

membawahi bagian sekretariat, bagian keuangan, bagian bina program. Dari ketiga 

bagian tersebut masing-masing membawahi atas sub-sub bagian dan wakil direktur 

pelayanan membawahi bidang pelayanan medik, bidang pelayanan perawatan, bidang 

pelayanan penunjang.  Dari ketiga bagian tersebut membawahi atas sub-sub bagian. 
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Telaah Teoritis 

Anggaran merupakan rencana kerja keuangan yang menyeluruh (comprehensive), 

selama periode waktu tertentu yang menggambarkan penyediaan pelayanan atau kegiatan 

serta mengindikasikan perlunya pengeluaran dan tersedianya sumber daya dalam jumlah 

tertentu. (Yuwono, Indrajaya, Hariyandi, 2005). Selanjutnya menurut (PSAP No. 02, Par 

7) Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi 

sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan 

daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. 

Laporan realisasi anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan 

tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi : 

a) Telah dilaksanakan secara efisien, efektif dan hemat; 

b) Telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD); dan 

c) Telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Menurut (PSAP No. 02 Par 2) tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah 

memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding. 

Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukan tingkat ketercapaian target-

target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

Selanjutnya menurut (PSAP No. 02, Par 6) manfaat laporan realisasi anggaran 

yakni menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, 

surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing 

diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna 

laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, 

akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan : 

a) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan 

sumber daya ekonomi. 

b) Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh 

yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi 

dan efektivitas penggunaan anggaran. 
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Menurut (Yuwono, Indrajaya, Hariyandi, 2005) anggaran kas merupakan anggaran 

yang telah ditetapkan dengan keputusan kepala daerah untuk membantu satuan unit kerja 

dalam proses pencapaian target penerimaan dan proses pengeluaran kas atas beban 

APBD. Anggaran kas disiapkan sebagai perencanaan dan pengendalian kas dari waktu ke 

waktu. Anggaran ini memuat perkiraan arus kas masuk dan arus kas keluar selama satu 

tahun anggaran untuk membantu manajemen untuk mengelola saldo kas daerah agar 

sesuai dengan kebutuhannya. Anggaran kas terdiri atas empat bagian utama yaitu : 

1) Bagian penerimaan yaitu saldo kas awal, tagihan kas dan penerimaan 

lainnya. 

2) Bagian pengeluaran yang terdiri dari semua pembayaran kas yang dilakukan 

sesuai tujuan. 

3) Bagian surplus atau defisit kas yang hanya menunjukan perbedaan antara 

bagian penerimaan kas dan bagian pengeluaran kas. 

4) Bagian pembiayaan yang memberikan catatan rinci mengenai pinjaman dan 

pelunasan pinjaman yang diperkirakan terjadi selama tahun anggaran. 

Prosedur Penerimaan kas sebagai berikut (Yuwono, Indrajaya, Hariyandi, 2005)  : 

1. Pihak –pihak yang terkait. 

Pihak yang terkait dalam prosedur penerimaan kas untuk subsistem pendapatan asli 

daerah (PAD) dan lain-lain pendapatan yang sah adalah sebagai berikut. 

a) Kasir berfungsi untuk menerima pembayaran dan menyetorkan kepada 

pemegang kas. 

b) Pemegang kas/bendaharawan (BPK), berfungsi untuk menerima penyetoran 

dari kasir dan menyetorkan penerimaan tersebut ke rekening kas daerah 

(kasda). 

c) Bank berfungsi untuk menerima setoran dan dokumen dari PK dan mencatat ke 

rekening kasda serta mengirimkan rekening koran (RC) ke kasda. 

d) Kas daerah (kasda) berfungsi untuk menerima setoran kas (rekening koran)dari 

pemegang kas (PK) melalui bank. 

2. Dokumen yang digunakan. 

Dokumen yang digunakan dalam prosedur penerimaan kas pada subsistem PAD 

dan lain-lain pendapatan yang sah adalah sebagai berikut. 
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a) Surat ketetapan pajak daerah (SKPD) digunakan untuk menyetorkan pajak 

daerah dari wajib pajak kepada kasir. 

b) Tanda bukti penerimaan (TBP) digunakan untuk mencatat setiap penerimaan 

kasir dari wajib pajak. 

c) Surat tanda setoran (STS) digunakan untuk menyetorkan penerimaan dari kasir 

ke PK. 

d) Slip setoran digunakan untuk menyetorkan penerimaan daerah dari PK ke 

rekening kasda. 

e) Rekap Pendapatan Harian Pemegang Kas (RPH-PK) digunakan oleh PK untuk 

merekapitulasi penerimaan dan penyetoran kas berdasarkan STS. 

f) Rekap RPH-PK digunakan oleh bank untuk merekapitulasi penerimaan dan 

penyetoran kas berdasarkan RPH-PK di wilayah kerjanya. 

3. Catatan yang digunakan 

1. Catatan yang digunakan dalam prosedur penerimaan kas pada subsistem PAD dan 

lain-lain pendapatan yang sah adalah sebagai berikut. 

a) Register penerimaan merupakan catatan yang diselenggarakan oleh kasir 

untuk merekapitulasi penerimaan kas harian. 

b) Jurnal penerimaan kas merupakan catatan yang diselenggarakan oleh fungsi 

akuntansi untuk mencatat penerimaan kas yang berasal dari pendapatan asli 

daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. 

2. Catatan yang digunakan dalam prosedur penerimaan kas pada subsistem dana 

perimbangan adalah sebagai berikut. 

a) Register penerimaan merupakan catatan yang diselenggarakan oleh kasir 

untuk merekapitulasi penerimaan kas dana perimbangan. 

b) Jurnal penerimaan kas merupakan catatan yang diselenggarakan oleh fungsi 

akuntansi untuk mencatat penerimaan kas yang berasal dari bagi hasil pajak 

dan bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) 

dan PBBKB. 

Prosedur pengeluaran kas merupakan merupakan prosedur yang digunakan 

untuk merealisasikan pengeluaran kas oleh BUD/kas daerah kepada satuan pemegang kas 

unit kerja. 
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Aspek-aspek yang terdapat dalam Prosedur Pengeluaran kas terdiri atas 

beberapa hal berikut (Yuwono, Indrajaya, Hariyandi, 2005)  : 

1) Pihak-pihak yang terkait. 

Pihak yang terkait dalam prosedur pengeluaran kas adalah : 

a) Satuan pemegang kas SPK/bendaharawan berfungsi sebagai unit pelaksana 

yang merealisasikan pengeluaran kas. 

b) Fungsi perbendaharaan berfungsi untuk mengotorisasi SPMU atas dasar 

anggaran kas, SPP, dan bukti lainnya yang diajukan oleh satuan pemegang kas. 

c) Fungsi verifikasi berfungsi untuk memverifikasi peneluaran kas. 

d) Bendaharawan umum daerah (BUD) berfungsi untuk merealisasikan 

pengeluaran kas. 

e) Fungsi akuntansi untuk mencatat seluru pengeluaran kas. 

2) Dokumen yang digunakan. 

Dokumen yang digunakan dalam prosedur pengeluaran kas adalah sebagai berikut : 

a) Surat permintaan pembayaran (SPP) digunakan untuk meminta otorisasi  

pengeluaran uang oleh satuan pemegang kas kepada fungsi perbendaharaan. 

b) Surat perintah membayar uang (SPMU) digunakan sebagai dasar oleh BUD 

untuk merealisasikan pengeluaran kas. (SPMU dapat dibayar secara tunai oleh 

BUD tau melalui bank. 

c) Surat tanda terima penyerahan SPJ digunakan sebagai tanda terima penyerahan 

SPJ (Surat Pertanggungjawaban) dari satuan pemegang kas kepada fungsi 

verifikasi. 

d) Pengesaan SPJ SPP digunakan sebagai salah satu dasar oleh fungsi 

perbendaharaan dalam mengotorisasi SPMU atas SPP-PK yang diajukan oleh 

satuan pemegang kas.  

3) Catatan yang digunakan. 

Catatan yang digunakan dalam prosedur pengeluaran kas adalah sebagai berikut. 

a) Register SPP merupakan catatan yang diselenggarakan oleh fungsi terkait untuk 

mencatat SPP yang diterima (CK4). 

b) Register SPMU merupakan catatan yang diselenggarakan oleh fungsi 

perbendaharaan untuk mencatat SPMU yang diotorisasi (CK6). 
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c) Register SPJ merupakan catatan yang diselenggarakan oleh fungsi verifikasi 

untuk mencatat SPJ yang telah disahkan (CK4). 

d) Jurnal pengeluaran kas merupakan merupakan catatan yang diselenggarakan 

oleh fungsi akuntansi untuk mencatat pengeluaran kas per objek belanja sebagai 

dasar pada saat posting ke buku besar. 

e) Posting buku besar merupakan catatan yang diselenggarakan oleh fungsi 

akuntansi untuk mencatat penggolongan transaksi-transaksi ke dalam buku besar 

dari buku jurnal untuk setiap rekening pendapatan,belanja, pembiayaan dan 

neraca. 

f) Buku besar pembantu merupakan catatan yang diselenggarakan oleh fungsi 

akuntansi untuk mencatat transaksi-transaksi ke dalam buku besar pembantu 

yang berisi rincian objek. 

 

Akses dan Contact Person Magang 

 

Kegiatan yang dilakukan untuk persiapan pelaksanaan magang sebagai berikut : 

1. Meminta izin kepada instansi yang akan menjadi tempat magang. 

2. Meminta surat izin kepada pimpinan Fakultas Ekonomika dan Bisnis UKSW. 

3. Menyampaikan surat pengantar yang sudah disetujui oleh Fakultas Ekonomika dan 

Bisnis UKSW kepada instansi yang bersangkutan. 

 

Contact Person  

Contact Person  : Direktur RSUD Salatiga 

Nama instansi   : RSUD Salatiga 

Alamat              : Jalan Osamaliki no. 19 Salatiga 

No. Telp            : (0298)324074 Fax 321925   
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Pelaksanaan Magang 

 Pelaksanaan magang dilakukan selama tiga bulan dari bulan mei sampai dengan  

bulan juli 2011. Penulis ditempatkan di bagian accounting. Aktivitas yang akan 

dilakukan oleh penulis selama magang adalah berpartisipasi dalam kegiatan yang 

dilakukan oleh bagian accounting RSUD Salatiga. 

Jenis data yang dibutuhkan 

Jenis data yang digunakan oleh penulis adalah data primer dan data sekunder. Data 

primer adalah data yang dikumpulkan melalui penelitian lapangan dan diolah sendiri oleh 

penelitinya. (Supramono, 2001 : 49).  Data primer ini di peroleh dari melaksanakan 

magang selama tiga bulan di RSUD Salatiga. 

Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti dengan hasil 

pengumpulan data, pengolahan dan penyajian pihak lain baik yang dipublikasikan 

maupun terbatas (Supramono, 2001:83). Data sekunder berupa obyek perusahaan, 

struktur organisasi, sistem pencatatan dan dokumen-dokumen yang digunakan. Data 

sekunder didapat dari menganalisis data. 

Tehnik Analisis 

 

Analisis data dalam hasil magang ini menggunakan analisis deskriptif. Analisis 

deskriptif merupakan metode analisis yang menggambarkan atau menguraikan keadaan 

yang berhubungan dengan data-data yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari 

beberapa kesimpulan dari beberapa peristiwa yang bersifat sulit diukur dengan angka. 

(Umar, 2002:65, dalam Handoko, 2009). Langkah langkah yang dilakukan sebagai 

berikut : 

1. Melakukan observasi dan wawancara. 

Dengan cara melihat langsung kegiatan bagian accounting menyusun laporan realisasi 

anggaran penerimaan dan pengeluaran kas. 

2. Melakukan Praktik Magang. 

Melaksanakan kegiatan magang dibagian realisasi penerimaan dan pengeluaran kas. 

3. Menganalisis data realisasi anggaran penerimaan dan pengeluaran kas pada RSUD 
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Aktivitas  Magang 

Tabel 1.1 

Kegiatan Magang Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Salatiga 

Kegiatan 

Mei Juni Juli 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Perkenalan dan beradaptasi dengan 

lingkungan RSUD serta belajar proses 

pembuatan STS 

X            

Membuat menyusunan surat tanda setor 

(STS) 

X X X X X X X X X X X X 

Membuat register pendapatan      X    X    

Membuat laporan penerimaan 

pendapatan daerah  

    X    X    

Membuat realisasi anggaran penerimaan     X    X    

 Membuat laporan perkembangan 

rencana pendapatan. 

(dilakukan setiap awal bulan) 

    X    X    

Membuat AII atau tanda bukti 

pengeluaran kemudian mencatat di buku 

bantu. 

    X X X X X X X X 

Membuat BKU (Buku Kas Umum) 

pengeluaran  

  X X   X X     

Membuat rincian laporan realisasi 

anggaran dan laporan realisasi anggaran 

belanja 

    X    X    
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Dokumen yang digunakan dalam pendapatan di RSUD 

Dokumen yang digunakan dalam penerimaan kas terdiri dari beberapa  sebagai 

berikut : 

1. Kwitansi 

Berguna sebagai tanda bukti bahwa pasien sudah melunasi semua biaya pengobatan. 

2. Buku bantu  

Digunakan untuk mencatat penerimaan per hari untuk membantu kasir menghitung 

pendapatan setiap harinya. 

3. Resum penerimaan  

Merupakan perincian pendapatan per hari yang nantinya digunakan untuk membuat 

surat tanda setor. 

4. Surat Tanda Setoran (STS) 

Surat tanda setor ini di gunakan oleh bendahara penerimaan untuk menyetorkan uang 

ke bank. 

Dokumen yang digunakan dalam menyusun realisasi anggaran penerimaan kas 

adalah sebagai berikut : 

1. Register Pendapatan 

Digunakan untuk merekap jumlah pendapatan selama sebulan dengan mencatat 

pendapatan per harinya. 

2. Laporan penerimaan pendapatan daerah  

Berisi perincian pendapatan per bulan.  

3. Laporan realisasi anggaran pendapatan 

Melaporkan seberapa besar target anggaran pendapatan yang tercapai. 

4. Laporan perkembangan rencana pendapatan 

Digunakan untuk mengetahui perkembangan pendapatan secara rinci. Dokumen 

yang digunakan dalam pengeluaran kas terdiri dari beberapa  sebagai berikut : 

1. Kwitansi AII 

Digunakan sebagai tanda bukti bahwa uang yang diajukan sudah dapat dicairkan. 

Didalam AII ini ada beberapa lampiran yang harus ada yaitu faktur pajak, surat 
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pesanan, surat perintah kerja (SPK), surat setor pajak (SSP), berita acara yang berisi 

tentang penerimaan dan pemeriksaan pekerjaan. 

2. Surat Perintah Pembayaran (SPP) 

Pengisian kas yang digunakan dalam pengeluaran kas. 

3. Surat Perintah membayar (SPM) 

Digunakan untuk mengeluarkan uang melalui bendahara sebagai dasar untuk 

merealisasikan pengeluaran. 

Dokumen yang digunakan dalam menyusun realisasi anggaran belanja  adalah 

sebagai berikut : 

1. Buku Kas Umum (BKU) 

Digunakan untuk mencatat semua pembukuan pengeluaran kas yang terjadi selama 

sebulan. 

2. Laporan Rincian Obyek 

Untuk mengelompokan Belanja menurut kode rekening atau kelompok belanja. 

3. Laporan Realisasi Anggaran Belanja 

Untuk mengetahui besarnya anggaran dengan realisasi anggaran yang tercapai. 

Prosedur dalam realisasi pendapatan  

Realisasi pendapatan daerah disajikan dalam bentuk pertandingan atau dalam 

bentuk persentase.(Yuwono, Indrajaya, Hariyandi, 2005). Berikut merupakan alur dalam 

realisasi pendapatan RSUD. 

1) Fungsi kasir 

Kasir disini berfungsi untuk menerima pendapatan yang diperoleh dari pasien 

RSUD baik yang rawat inap maupun rawat jalan dan membuat kwitansi tanda 

pelunasan.  

2) Fungsi Staff 

Membuat resum pendapatan harian yang digunakan untuk membuat surat tanda 

setor (STS), kemudian menyerahkan surat tanda setoran tersebut kepada bendahara 

penerimaan. 

3) Fungsi Bendahara 

Menerima uang pendapatan dari kasir dan menyetorkan uang ke bank. 
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Prosedur realisasi belanja RSUD Salatiga 

Didalam realisasi belanja sama halnya dengan pendapatan dimana menggunakan 

perbandingan dalam bentuk persentase. Berikut merupakan alur dalam realisasi belanja 

pada RSUD. 

1) Fungsi Verifikasi  

Menerima pengajuan pengeluaran setiap pemilik kegiatan untuk dilihat 

kelengkapan dokumen yang diperlukan. 

2) Fungsi Bendahara Pengeluaran 

Mengecek ulang dokumen-dokumen yang dibutuhkan, membuat rincian kebutuhan 

uang yang akan dikeluarkan dan dimintakan persetujuan kepada direktur untuk 

dapat mencairkan besar uang tersebut. Kemudian pada akhir bulan membuat BKU 

untuk mencatat semua besarnya penerimaan dan pengeluaran secara rinci. 

3) Fungsi Sub. Bag Penyusunan Anggaran dan Perbendaharaan. 

Berfungsi untuk membuat realisasi anggaran belanja tiap awal bulannya. 
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Sistem Laporan Realisasi Anggaran RSUD Salatiga 

Gambar 1.2 

Sistem Realisasi Pendapatan 

Flowchart Laporan Realisasi Pendapatan RSUD
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Gambar  1.3 

Sistem Penyusunan Realisasi Pengeluaran 

 

Flowchart Laporan Realisasi Pengeluaran RSUD
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Berikut adalah bentuk laporan resum pendapatan di RSUD Salatiga yang digunakan 

pemagang untuk menginput data-data penerimaan yang di peroleh dari kwitansi. 

Tabel 1.2 

Bentuk Laporan Resum Pendapatan RSUD Salatiga 

 

 

 

Dengan kwitansi yang digunakan sebagai bukti pelunasan dan data penerimaan, 

pemagang menginput sesuai dengan keterangan yang ada dalam kwitansi tersebut seperti 

pendapatan dari jasa pelayanan rawat jalan yang terdiri dari jasa layanan IGD, jasa 

layanan dokter umum, sedangkan detail pendapatan ini adalah jasa pelayanan tersebut 

masuk jasa pelayanan ICU atau non ICU, dan jumlah merupakan hasil dari penjumlahan 

ICU dengan non ICU. 

Dari data laporan resum pendapatan tersebut pemagang dapat melakukan inputing 

data pendapatan sesuai dengan keterangan yang sudah ada kedalam buku bantu 

pendapatan untuk menghitung kembali karena ada yang harus di jumlah dahulu atau ada 

yang harus di gabungkan terlebih dahulu jumlahnya dan pada akhir jumlah harus sama. 

Setelah sesuai maka data tersebut baru dapat digunakan untuk membuat STS (surat tanda 

setor). Surat tanda setor dapat dilihat dalam tabel berikut. 
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Tabel 1.3 

Surat Tanda Setor RSUD Salatiga 

 

 

Tabel diatas merupakan salah satu contoh surat tanda setoran tanggal 15 juli 2011 

yang akan di gunakan untuk menyetorkan uang ke bank, yang di buat oleh pemagang 

namun disini pemagang hanya memasukan data saja karena formatnya sudah disediakan 

oleh pihak rumah sakit.  

Pada akhir bulan pemagang mulai membuat laporan register pendapatan, dan pada 

awal bulan pemagang membuat laporan realisasi anggaran pendapatan untuk bulan lalu. 

Berikut merupakan bentuk dari laporan realisasi anggaran pendapatan yang ada di RSUD 

Salatiga. 
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Tabel 1.4 

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan RSUD Salatiga 

 

 

 

Laporan realisasi anggaran pendapatan RSUD Salatiga mencantumkan pendapatan 

BLUD (badan layananan umum daerah) RSUD, target yang akan diperoleh, penerimaan, 

pendapatan yang sudah di setorkan dan pendapatan belum disetorkan untuk target 

diperoleh dari anggaran, dan jumlah penyetoran diperoleh dari jumlah register 

pendapatan bulan ini, sisa yang belum di setor diperoleh dari pengurangan jumlah 

penerimaan dengan jumlah penyetoran bulan ini. 

Sedangkan laporan yang ada dalam realisasi anggaran belanja di perlukan adanya 

dokumen-dokumen yang digunakan untuk dapat mencairkan dana yang dibutuhkan untuk 

melaksanakan kegiatan yang sudah diajukan yaitu AII atau dengan nama lain bukti 

pengeluaran yang akan dibuat oleh bendahara untuk diserahkan kepada direktur RSUD 

agar di setujui besar jumlah pengeluaran tersebut, berikut merupakan bentuk dari bukti 

pengeluaran tersebut. 
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Tabel 1.5 

Bentuk AII atau Bukti pengeluaran RSUD Salatiga 

 

Bukti pengeluaran ini terdapat jumlah uang yang akan di keluarkan, digunakan untuk 

membeli apa, dan dilaksanakan untuk kegiatan RSUD Salatiga, kemudian tanggal 

dicairkan, kode rekening merupakan kode rekening yang akan diambil uangnya untuk 

sejumlah pengeluaran tersebut, meterai 6000 ditanda tangani oleh penerima dana, 

kemudian dibawah otorisasi oleh direktur dan bendahara pengeluaran. 

Kemudian dari data bukti pengeluaran diatas datanya dapat dimasukan dalam BKU 

(buku kas umum), data buku kas umum ini yang nantinya akan digunakan untuk proses 

pembuatan laporan realisasi anggaran belanja.Untuk lebih jelasnya contoh buku kas 

umum yang ada di RSUD Salatiga dapat dilihat dalam tabel yang ada di bawah ini. 

 

 

 

 



 19 

Tabel 1.6 

Buku Kas Umum RSUD Salatiga 

 

 

Nomor diatas merupakan nomor urut bukti pengeluaran, tanggal merupakan tanggal 

terjadinya transaksi tersebut, uraian menjelasan pendapatan dan pengeluaran apa saja 

yang terjadi, penerimaan adalah jumlah besarnya dana yang di peroleh dan pengeluaran 
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menjelaskan besarnya jumlah pengeluaran yang terjadi. Buku kas umum ini merupakan 

laporan yang mencatat perolehan penerimaan dan pengeluaran. Dengan adanya buku kas 

umum ini maka pemagang dapat mengambil data untuk membuat proses laporan realisasi 

belanja RSUD Salatiga. Berikut merupakan contoh laporan realisasi belanja RSUD 

Salatiga. 

Tabel 1.7 

Laporan Realisasi Anggaran Belanja RSUD Salatiga 

 

 

Dalam laporan realisasi anggaran belanja bentuk laporannya berbeda dengan 

pendapatan karena dalam laporan realisasi belanja ada data pendapatan dengan begitu 

akan terlihat besar pendapatan dan besar belanja yang terealisasi apakah mengalami 

surplus atau defisit. Tabel diatas menjelaskan besar pendapatan dan belanja yang 

terealisasi. Pemagang dalam membuat realisasi anggaran belanja ini hanya memasukan 

data saja karena format laporan sudah disediakan oleh pihak RSUD Salatiga. Dan dalam 
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melakukan inputing laporan realisasi belanja ini pemagang di dampingi oleh supervisor 

pemagang. Karena pembuatan laporan realisasi belanja ini sangat rumit dan butuh 

keteletian dan kesabaran, dalam proses pembuatan laporan ini tidak semudah saat 

membuat laporan realisasi pendapatan. Banyaknya data yang harus di input dan 

terkadang ada data yang belum di masukan dalam buku kas umum sehingga 

menimbulkan selisih yang besar. Dan pemagang disini harus mencari letak kesalahan 

inputing. Sehingga pembuatan laporan realisasi belanja ini kadang jadinya tidak tepat 

waktu, pembuatan laporan realisasi anggaran waktu jatuh temponya sampai dengan 

tanggal 10, dan segera di serahkan ke PPKAD untuk di cek laporannya sebagai laporan 

pendapatan dan belanja tiap bulannya. 

Permasalahan – permasalahan yang terjadi dalam melakukan penyusunan laporan 

realisasi anggaran pendapatan dan belanja di RSUD Salatiga. 

Penyusunan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja sudah di buat sesuai 

dengan ketentuan yang ada meskipun terkadang masih ada timbulnya masalah.  Selama 

pemagang berada di bagian keuangan ada beberapa masalah yang terjadi seperti : 

1. Kesalahan yang sering terjadi di bagian pendapatan yaitu adanya kwitansi yang tidak 

langsung di catat dalam buku bantu kasir sehingga kadang uang yang ada tidak 

sesuai dengan catatan masalah ini sering sekali terjadi di bagian pendapatan, Adanya 

salah inputing data transaksi yang seharusnya Rp 545.000,00 ditulis Rp 54.500,00 

kesalahan ini sering terjadi saat membuat resum sehingga saat resum sudah di ambil 

datanya untuk di catat di buku bantu pendapatan harus di hitung ulang dan ini 

menyebabkan kerja dua kali apalagi saat hari-hari jam kerja yang pendek ini sangat 

masalah karena harus kejar waktu untuk dibuat surat tanda setor untuk menyetorkan 

uang ke bank. Selain itu terlambatnya penerimaan bagian poliklinik dan icu yang 

terkadang terlambat menyerahkan laporan pendapatannya karena staff yang 

bersangkutan datang terlambat, hal ini juga jadi kendala dalam pembuatan surat 

tanda setor. Sedangkan masalah yang lainnya yaitu lupa tidak mengcopy jumlah 

pendapatan per hari dari surat tanda setor sehingga saat akan membuat register harus 

mengecek kembali dokumen yang di gunakan sebagai arsip. Dari adanya berbagai 



 22 

masalah tersebut solusi yang diajukan adalah bagian keuangan harus lebih teliti dan 

disiplin dalam menginput data dan melaporkan pendapatan. 

2. Masalah yang sering muncul di bagian pengeluaran adalah tidak langsung mencatat 

tanda bukti pengeluaran, sehingga kadang ada kwitansi yang terselip dan belum 

dicatat datanya, sehingga mempengaruhi saat proses penyusunan laporan realisasi 

anggaran belanja. Kemudian laporan jadinya tidak tepat waktu, tidak sesuai dengan 

waktu yang di tentukan. 

3. Apabila anggaran yang sudah dibuat tidak sesuai dengan realisasinya maka dapat 

dilakukan perubahan anggaran yang sudah dibuat sebelumnya, sebagai contoh seperti 

pengeluaran untuk gaji karyawan yang seharusnya dianggarkan sebesar 24.000.000 

tetapi ternyata realisasinya lebih besar yaitu 24.500.000 maka perlu adanya 

perubahan anggaran. Sebaliknya apabila yang dianggarkan 24.000.000 tetapi 

realisasinya 23.500.000 maka ini juga melakukan perubahan anggaran.  

 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah di uraikan di bab IV, maka pemagang 

mengambil kesimpulan yang berkaitan dengan proses pembuatan laporan realisasi 

anggaran penerimaan dan pengeluaran kas pada RSUD Salatiga. Yaitu Dokumen yang 

digunakan dalam penyusunan laporan realisasi anggaran penerimaan dan pengeluaran kas 

pada RSUD Salatiga seperti pada pendapatan kwitansi, buku bantu, resum pendapatan, 

sts (Surat Tanda Setor), dan pada pengeluaran Kwitansi pengeluaran atau AII dengan 

kelengkapannya seperti surat pesanan, SPK (Surat Perintah Kerja), SPP (Surat Perintah 

Pembayaran).  

Dengan adanya kelengkapan dokumen yang baik akan membantu RSUD untuk 

mengetahui masalah yang terjadi dan mengetahui cara menanggulangi masalah yang 

terjadi tersebut. Semua arsip dokumen disimpan dengan baik sesuai jenis dokumen. 

Proses penyusunan laporan keuangan yang berupa laporan realisasi anggaran penerimaan 

dan pengeluaran kas pada RSUD Salatiga dilakukan secara terkomputerisasi sehingga 

kemungkinan terjadinya kesalahan pencatatan dan perhitungan sangat kecil. 
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Saran 

Berdasarkan pembahasan yang terjadi pada RSUD Salatiga, maka pemagang 

memberikan saran yang berhubungan dengan proses penyusunan laporan realisasi 

anggaran yaitu: 

1. RSUD Salatiga diharapkan dapat menggunakan sistem secara terkomputerisasi yang 

sudah ada dengan baik sehingga bagian akuntansi dapat mengerjakan laporan dengan 

cepat dan tepat waktu sesuai target. 

2. Untuk mengatasi masalah salah input data dan penggunaan perhitungan dengan excel 

dapat diatasi dengan memberikan pelatihan kepada karyawan bagian akuntansi 

sehingga mereka dapat mengerjakan laporan dengan cepat dan diharapkan bagian 

akuntansi bisa lebih teliti dan cermat dalam input data sehingga kesalahan-kesalahan 

yang kemaren sering terjadi tidak terulang lagi dengan kesalahan yang sama. 

3. Diharapkan RSUD dapat membuat laporan realisasi anggaran sesuai dengan 

ketentuan yang sudah ada dengan baik. 
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