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MOTTO 

Filipi 4 : 13 

“segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku.” 

Zefanya 3 : 17a 

“Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan.” 

“Apapun yang terjadi dalam hidupku, aku percaya semua sudah ada dalam rencana-

Nya dan semua sungguh amat baik.” 

“Lakukan yang terbaik atau tidak sama sekali.” 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this study is to describe the financial report of Regional General Hospital 

(RSUD) Saras Husada Purworejo which has been applied so far and how to apply PSAK No. 

45 in the financial report of RSUD Saras Husada Purworejo as it is a hospital with the status 

of General Service Board. It is a descriptive qualitative study and the method of collecting 

the data employs the financial report data in the period of 2013 and the interview. The result 

of this study shows that the financial report of RSUD Saras Husada Purworejo refers to the 

PSAP for the sake of consolidation. However, this hospital has not made the cash flow report 

and equity alteration yet. It is possible to apply the PSAK No. 45 in the financial report of 

RSUD Saras Husada Purworejo by noticing at the posts of the financial report of this 

hospital (PSAP). Furthermore, the financial report in this hospital which was composed by 

the independent auditor has been suitable with PSAK No. 45 about the non-profit 

organization that can be utilized as the reference.          
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Saripati 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaporan keuangan RSUD Saras Husada 

Purworejo yang diterapkan selama ini dan bagaimana penerapan PSAK No. 45 dalam 

pelaporan keuangan RSUD Saras Husada Purworejo sebagai rumah sakit berstatus Badan 

Layanan Umum. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data 

dalam penelitian ini menggunakan data laporan keuangan periode 2013 dan wawancara.  

Hasil dari penelitian ini menunjukkan pelaporan keuangan RSUD Saras Husada Purworejo 

mengacu pada PSAP untuk kepentingan konsolidasian, namun RSUD Saras Husada 

Purworejo belum membuat laporan arus kas dan perubahan ekuitas. Penerapan PSAK No. 45 

dalam pelaporan keuangan RSUD Saras Husada Purworejo sangat dimungkinkan dengan 

melihat pos-pos laporan keuangan yang dibuat oleh RSUD Saras Husada (PSAP) dan laporan 

keuangan RSUD Saras Husada Purworejo yang dibuat oleh auditor independen sudah sesuai 

dengan PSAK No. 45 tentang organisasi nirlaba yang bisa digunakan sebagai rujukan.  

 

 

Kata Kunci : Rumah Sakit, BLU, Organisasi Nirlaba, Laporan Keuangan 
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Kata pengantar 

 

 Pelaporan keuangan sebagai alat pembantu pengambilan keputusan harus disadari 

oleh semua pihak dari segala aspek baik organisasi yang mencari laba maupun organisasi 

nirlaba. Dalam penelitian ini, pelaporan keuangan  yang dimaksudkan adalah pelaporan 

keuangan organisasi nirlaba khususnya rumah sakit berstatus badan layanan umum yang 

sesuai dengan PSAK No. 45. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk untuk mendeskripsikan 

pelaporan keuangan RSUD Saras Husada Purworejo yang diterapkan selama ini dan 

bagaimana penerapan PSAK No. 45 dalam pelaporan keuangan RSUD Saras Husada 

Purworejo. Manfaat dari penelitian ini bagi RSUD Saras Husada Purworejo sendiri adalah 

sebagai dasar penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No. 45 tentang 

pelaporan keuangan organisasi nirlaba. Sedangkan manfaat lain dari penelitian ini adalah 

untuk Pemerintah sebagai pertimbangan dalam menyusun peraturan-peraturan dalam 

mencapai transparansi dan akuntabilitas Rumah Sakit berstatus Badan Layanan Umum. 

 Penulis menyadari bahwa kertas kerja ini masih memiliki banyak kelemahan dan 

keterbatasan, tetapi penulis berharap ada masukan baik berupa kritik maupun saran yang di 

berikan dari pembaca untuk menyempurnakan kertas kerja ini. Penulis berharap penelitian ini 

dapat bermanfaat bagi perkembangan literatur akuntansi, akademisi dan juga pihak-pihak 

yang membutuhkan serta berharap penelitian selanjutnya akan lebih baik daripada penelitian 

ini. 
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PENDAHULUAN  

Pelaporan keuangan sebagai alat pembantu pengambilan keputusan harus disadari oleh 

semua pihak dari segala aspek baik organisasi yang mencari laba maupun organisasi nirlaba. 

Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan infomasi yang relevan untuk memenuhi 

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

sumber daya bagi organisasi nirlaba. Pihak pengguna laporan keuangan organisasi nirlaba 

memiliki kepentingan bersama dalam rangka menilai (IAI, 2009): Jasa yang diberikan oleh 

organisasai nirlaba dan kemampuannya untuk terus memberikan jasa tersebut. Cara manajer 

melaksanakan tanggungjawabnya dan aspek lain dari kinerja merka. 

Pelaporan keuangan pada organisasi nirlaba tidak hanya diperlukan untuk pengambilan 

keputusan saja, tetapi sebagai perwujudan pertanggungjawaban akuntabilitas organisasi 

nirlaba terhadap masyarakat. Dasar tuntutan atas  pertanggungjawaban keuangan terhadap 

segala aktivitas pada semua organisasi nirlaba adalah PSAK No. 45 tentang Pelaporan 

Keuangan Pada Organisasi Nirlaba (Adityawarman, 2006). 

Menurut PSAK No. 45 organisasi nirlaba meliputi organisasi keagamaan, rumah sakit, 

sekolah negeri organisasi jasa sukarelawan. Rumah sakit adalah salah satu organisasi nirlaba 

yang memiliki peran dalam memberikan jasa pelayanan kesehatan yang profesional dan 

bermutu serta terjangkau semua lapisan masyarakat, dan memberikan pelayanan kesehatan 

dasar dan pelayanan kesehatan lanjutan sesuai kelas rumah sakit dan standar yang telah 

ditetapkan. Sehingga, keberadaan rumah sakit merupakan ujung tombak dalam pembangunan 

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

kinerja pelayanan rumah sakit yang dinilai masih rendah. Ini terutama rumah sakit daerah 

atau rumah sakit milik pemerintah. Penyebabnya sangat klasik, yaitu masalah keterbatasan 

dana yang dimiliki oleh rumah sakit umum daerah dan rumah sakit milik pemerintah, 

sehingga tidak bisa mengembangkan mutu layanannya, baik karena peralatan medis yang 

terbatas maupun kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang rendah (Hendrawan, 2011).  

Dalam pengelolaannya rumah sakit pemerintah memiliki peraturan pendukung yang terkait 

dengan pengelolaan keuangan yang fleksibel. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 

tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum tersebut rumah sakit 

pemerintah telah mengalami perubahan sebagai badan layanan umum. Perubahan 

kelembagaan ini berimbas pada pertanggungjawaban keuangan bukan lagi kepada 

departemen kesehatan tetapi kepada departemen keuangan. Berdasarkan PP No. 23 tahun 

2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum tersebut khususnya pasal 26 ayat 

(2) yang bmenyatakan bahwa: Akuntansi dan laporan keuangan BLU diselenggarakan sesuai
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dengan Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi 

Indonesia. Dalam pengembangan sistem akuntansi Badan Layanan Umum yang sesuai 

dengan peraturan tersebut maka perlu diatur ketentuan mengenai Pedoman Akuntansi dan 

Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum. Berdasarkan pertimbangan inilah Menteri 

Keuangan Republik Indonesia menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK 

05/2008. 

Pada Pasal 6 butir 2 dan 4 menyatakan sistem akuntansi keuangan BLU menghasilkan 

Laporan Keuangan sesuai dengan SAK/standar akuntansi spesifik BLU dan dalam rangka 

pengintegrasian Laporan Keuangan BLU dengan Laporan Keuangan kementrian 

negara/lembaga, BLU mengembangkan sub sistem akuntansi keuangan yang menghasilkan 

Laporan Keuangan sesuai dengan SAP. Untuk menghasilkan semua kebutuhan laporan 

keuangan tersebut, maka BLU harus membuat laporan keuangan untuk tujuan 

pertanggungjawaban berdasarkan SAK dan laporan keuangan untuk tujuan konsolidasi 

berdasarkan SAP. Maka Standar Akuntansi Keuangan yang digunakan dalam penyusunan 

laporan keuangan rumah sakit yang berstatus BLU adalah PSAK No. 45 tentang Pelaporan 

Keuangan Organisasi Nirlaba.  

Sebagaimana telah diuraikan di atas dari aspek pelaporan keuangan yang harus 

mengikuti standar akuntansi keuangan, maka dalam pengelolaan teknis keuangan pun harus 

diselenggarakan dengan mengacu pada prinsip-prinsip akuntanbilitas, transparansi dan 

efisiensi. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, aspek teknis keuangan perlu didukung adanya 

hubungan yang baik dan berkelanjutan antara rumah sakit, dengan pemerintah dan dengan 

para stakeholder, khususnya dalam penentuan biaya pelayanan kesehatan yang 

mencakup unit cost, efisiensi dan kualitas pelayanan.  

Beberapa hasil penelitian tentang analisis penerapan PSAK No.45 tentang Pelaporan 

Keuangan Organisasi Nirlaba pada Rumah Sakit Berstatus Badan Layanan Umum 

menyimpulkan bahwa Rumah Sakit berstatus Badan Layanan Umum belum semua 

menerapkan PSAK No. 45. Hendrawan (2011) menyimpulkan bahwa PSAK No. 45 tetang 

Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba sudah diterapkan secara penuh pada Rumah Sakit 

Umum Daerah Kabupaten Semarang. Sementara itu penelitian Risnani (2013) menyimpulkan 

bahwa Rumah Sakit Kenjuruhan Kepanjen masih menyusun laporan keuangan sesuai 

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP). Sehingga pelaporan keuangan di rumah 

sakit berstatus BLU masih berbeda-beda.  

Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada Purworejo yang beralamatkan di Jl. Jendral 

Sudirman No. 60 Purworejo adalah salah satu rumah sakit pemerintah yang sudah berstatus 
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badan layanan umum yang ditetapkan pada tanggal 1 Januari 2009. Menurut hasil wawancara 

yang dilakukan terhadap Kepala Bagian Keuangan RSUD Saras Husada Purworejo, 

pelaporan keuangan RSUD masih dalam tahap menuju pada PSAK No. 45 tentang organisasi 

nirlaba. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaporan keuangan 

RSUD Saras Husada Purworejo yang diterapkan selama ini dan bagaimana penerapan PSAK 

No. 45 dalam pelaporan keuangan RSUD Saras Husada Purworejo. 

Manfaat dari penelitian ini bagi RSUD Saras Husada Purworejo sendiri adalah sebagai 

dasar penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No. 45 tentang pelaporan 

keuangan organisasi nirlaba. Sedangkan manfaat lain dari penelitian ini adalah untuk 

Pemerintah sebagai pertimbangan dalam menyusun peraturan-peraturan dalam mencapai 

transparansi dan akuntabilitas Rumah Sakit berstatus Badan Layanan Umum. 

 

TELAAH TEORITIS 

PSAK No. 45 Tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba 

Pernyataan dalam PSAK 45 ini bertujuan untuk mengatur pelaporan keuangan 

organisasi nirlaba. Dengan adanya standar pelaporan, diharapkan laporan keuangan 

organisasi nirlaba dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevansi, dan memiliki daya 

banding yang tinggi (Pontoh,  2013). 

Karakteristik organisasi nirlaba berbeda dengan organisasi bisnis, perbedaan utama 

yang mendasar terletak pada cara organisasi memperoleh sumber daya yang dibutuhkan 

untuk melakukan berbagai aktivitas operasinya. Organisasi nirlaba memperoleh sumber daya 

dari sumbangan para anggota dan para penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan 

apa pun dari organisasi tersebut. Sebagai akibat dari karakteristik tersebut, dalam organisasi 

nirlaba timbul transaksi tertentu yang jarang atau bahkan tidak pernah terjadi dalam 

organisasi bisnis. Namun dalam prakteknya, berbagai bentuk organisasi nirlaba sulit 

dibedakan dengan organisasi bisnis pada umumnya (Bastian, 2010). 

Unsur-unsur laporan keuangan menurut PSAK No. 45 : 

a. Laporan Posisi Keuangan 

Laporan Posisi Keuangan merupakan nama lain dari neraca pada laporan keuangan 

lembaga komersil. Tujuan laporan posisi keuangan adalah untuk menyediakan 

informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih serta informasi mengenai 

hubungan diantara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Informasi dalam laporan 

posisi keuangan yang digunakan bersama pengungkapan dan informasi dalam laporan 

keuangan lainnya, dapat membantu para penyumbang, anggota organisasi, kreditor, 
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dan pihak-pihak lain untuk menilai: Kemampuan organisasi dalam memberikan jasa 

secara berkelanjutan, dan likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk 

memenuhi kewajibannya, dan kebutuhan pendanaan eksternal. Laporan posisi 

keuangan menyajikan jumlah masing-masing kelompok aktiva bersih berdasarkan ada 

tidaknya pembatasan oleh penyumbang, yaitu terikat secara permanen, terikat secara 

temporer, dan tidak terikat. Informasi mengenai sifat dan jumlah pembatasan 

permanen atau temporer diungkapkan dengan menyajikan jumlah tersebut dalam 

laporan keuangan.  

Pengertian dari pembatasan permanen, pembatasan temporer, sumber terikat dan 

sumbangan tidak terikat adalah:  

1. Pembatasan permanen adalah pembatasan penggunaan sumber daya yang 

ditetapkan oleh penyumbang agar sumber daya tersebut dipertahankan secara 

permanen, tetapi organisasi diizinkan untuk menggunakan semuanya atau 

sebagian atau manfaat ekonomi lainnya yang berasal dari sumber daya 

tersebut. 

2. Pembatasan temporer adalah pembatasan penggunaan sumber daya  oleh 

penyumbang yang menetapkan, agar sumber daya tersebut dipertahankan 

sampai periode tertentu atau sampai dengan terpenuhinya keadaan tertentu. 

3. Sumbangan terikat adalah sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk 

tujuan tertentu oleh penyumbang. Pembatasan tersebut dapat bersifat 

permanen atau temporer.  

4. Sumbangan tidak terikat adalah sumber daya yang penggunaannya tidak 

dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang. 

Aktiva bersih tidak terikat umumnya meliputi pendapatan dari jasa, penjualan 

barang, sumbangan, dan deviden atau hasil investasi dikurangi beban untuk 

memperoleh pendapatan tersebut. 

b. Laporan Aktivitas 

Tujuan utama laporan aktivitas adalah menyediakan informasi mengenai: 

1. Pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah serta sifat aktiva 

bersih. 

2. Hubungan antara transaksi dan peristiwa lain. 

3. Bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program 

atau jasa. 
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Laporan Aktivitas berisi dua bagian besar yaitu besaran pendapatan dan biaya selama 

satu periode anggaran. Pendapatan digolongkan berdasarkan restriksi atau ikatan yang 

ada. Sedangkan beban atau biaya disajikan dalam laporan aktitas berdasarkan kriteria 

fungsional, dengan demikian beban biaya akan terdiri dari biaya kelompok program 

jasa utama dan aktivitas pendukung. 

c. Laporan Arus Kas 

Laporan Arus Kas menunjukkan arus uang kas masuk dan keluar untuk suatu periode. 

Periode yang dimaksud adalah periode sama yang digunakan oleh laporan aktivitas. 

Penyajian arus kas masuk dan keluar harus digolongkan dalam tiga kategori yaitu 

sebagai berikut: 

1. Aktivitas Operasi 

Dalam kelompok ini adalah penambahan dan pengurangan arus kas yang 

terjadi pada perkiraan yang terkait dengan operasional lembaga. Contoh yang 

mempengaruhi arus kas operasi adalah sebagai berikut:Surplus atau defisit 

lembaga (datanya diambil dari laporan aktivitas), depresiasi atau penyusutan 

(karena depresiasi dianggap sebagai biaya, namun tidak terjadi uang kas 

keluar) setiap tahun, perubahan pada account piutang lembaga dam account 

(perkiraan buku besar) lain seperti:persediaan, biaya dibayar di muka dan lain-

lain. 

2. Aktivitas Investasi 

Termasuk dalam perkiraan ini adalah semua penerimaan dan pengeluaran 

uang kas terkait dengan investasi lembaga. Investasi dapat berupa 

pembelian/penjualan aktiva tetap, penempatan/pencairan dana deposito atau 

investasi lain. Beberapa contoh arus kas yang berasal dari investasi: 

Pembayaran kas untuk membeli aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset 

jangka panjang lain, termasuk biaya pengembangan yang dikapitalisasi dan 

aset tetap yang dibangun sendiri dan penerimaan kas dari penjualan tanah, 

bangunan, dan peralatan, serta aset tidak berwujud dan aset jangka panjang 

lain. 

3. Aktivitas Pendanaan 

Termasuk dalam kelompok ini adalah perkiraan yang terkait berupa 

penciptaan atau pelunasan kewajiban hutang lembaga dan kenaikan/penurunan 

aktiva bersih dari surplus-defisit lembaga. 
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Transaksi lain yang mengakibatkan perubahan arus kas masuk dan arus kas 

keluar dalam kelompok ini adalah sebagai berikut: Penerimaan kas dari 

penyumbang yang penggunaannya dibatasi untuk jangka panjang, penerimaan 

kas dari sumbangan dan penghasilan yang penggunaannya dibatasi untuk 

perolehan pembangunan dan pemeliharaan aktiva tetap atau peningkatan dana 

abadi dan bunga, deviden yang dibatasi penggunaannya untuk jangka panjang. 

4. Catatan atas Laporan Keuangan 

Catatan atas Laporan Keuangan, merupakan bagian yang tidak terpisah dari 

laporan-laporan di atas. Tujuan pemberian catatan ini agar seluruh informasi 

keuangan yang dianggap perlu untuk diketahui pembacanya sudah 

diungkapkan. Catatan atas Laporan Keuangan dapat berupa: Perincian dari 

suatu perkiraan yang disajikan misalnya aktiva tetap dan kebijakan akuntansi 

yang dilakukan, misalnya metode penyusutan serta tarif yang digunakan untuk 

aktiva tetap lembaga, metode pencatatan piutang yang tak tertagih serta 

presentase yang digunakan untuk pencadangannya. (IAI, 2009:45) 

 

Rumah Sakit Berstatus Badan Layanan Umum  

 Sesuai dengan pasal 1 butir 23 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara disebutkan:  

“Badan Layanan Umum adalah 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.” 

Karakteristik BLU terdiri dari: 

1. Berkedudukan sebagai instansi pemerintah (bukan kekayaan negara yang dipisahkan), 

2. menghasilkan barang dan/atau jasa yang seluruhnya/sebagian dijual kepada publik, 

3. tidak bertujuan mencari keuntungan, 

4. dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi dan produktivitas ala korporasi, 

5. rencana kerja, anggaran, dan pertanggungjawaban dikonsolidasikan pada instansi 

induk, 

6. pendapatan operasional dan sumbangan dapat digunakan langsung, dan  

7. pegawai dapat terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Non-PNS. 

Secara umum asas badan layanan umum adalah pelayanan umum yang pengelolaannya 

berdasarkan kewenangan yang didelegasikan, tidak terpisah secara hukum dari instansi 

induknya. 
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Asas BLU diatur menurut Pasal 3 PP No. 23 tahun 2005 yaitu: 

1. Menyelenggarakan pelayanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan 

yang didelegasikan, tidak terpisah secara hukum dari instansi induknya, 

2. pejabat BLU bertanggungjawab atas pelaksanaan atas kegiatan pelayanan umum 

kepada pemimpin instansi induk, 

3. BLU tidak mencari laba, 

4. rencana kerja, anggaran dan laporan BLU dan instansi induk tidak terpisah, 

5. pengelolaan sejalan dengan praktik bisnis yang sehat. 

 Berdasarkan PP No. 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 

Umum, tujuan BLU adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka 

memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan 

fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip eknomi dan produktivitas dan 

penerapan praktik bisnis yang sehat. Praktik bisnis yang sehat artinya berdasarkan kaidah 

manajemen yang baik mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian 

dan pertanggungjawaban. 

 Dalam pasal 69 ayat (7) UU No. 1 Tahun 2004  tentang Perbendaharaan Negara, PP 

tersebut bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik oleh Pemerintah, karena 

sebelumnya tidak ada pengaturan yang spesifik mengenai unit pemerintahan yang melakukan 

pelayanan kepada masyarakat. Jenis BLU disini antara lain rumah sakit, lembaga pendidikan, 

pelayanan lisensi, penyiaran, dan lain-lain. Rumah sakit sebagai salah satu jenis BLU yang 

bergerak dalam pembangunan kesehatan masyarakat. 

Dipandang dari segmentasi kelompok masyarakat, secara umum rumah sakit 

pemerintah merupakan layanan jasa yang menyediakan jasa kesehatan untuk kalangan 

menengah ke bawah, sedangkan rumah sakit swasta melayani masyarakat kelas menengah ke 

atas. Biaya kesehatan cenderung terus meningkat, dan rumah sakit dituntut untuk secara 

mandiri mengatasi masalah tersebut. Peningkatan biaya kesehatan menyebabkan fenomena 

tersendiri bagi rumah sakit pemerintahan karena rumah sakit pemerintah memiliki segmen 

layanan kesehatan untuk kalangan menengah ke bawah. Akibatnya rumah sakit pemerintah 

diharapkan menjadi rumah sakit yang murah dan bermutu (Hendrawan, 2011). 

Rumah Sakit Pemerintah Daerah yang telah menjadi BLU/Badan Layanan Umum 

Daerah (BLUD) dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa 

layanan yang diberikan. Imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan tersebut ditetapkan 

dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per 

investasi dana. 
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Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 76/PMK 05/2008 tentang Pedoman 

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum pasal 6 ayat 2 dan 4 menyatakan 

bahwa sistem akuntansi keuangan BLU menghasilkan Laporan Keuangan sesuai dengan 

SAK/standar akuntansi industri spesifik BLU dan dalam rangka pengintegrasian Laporan 

Keuangan BLU dengan Laporan Keuangan kementrian Negara/lembaga, BLU 

mengembangkan sub sistem akuntansi keuangan yang menghasilkan laporan keuangan sesuai 

dengan SAP. Dalam pasal 17 ayat 3 menyatakan bahwa BLU yang tidak memenuhi ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat dikenakan sanksi terkait fleksibilitas 

BLU, remunerasi, dan status BLU. 

Menurut Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

BLU pasal 26 ayat (2) yang berbunyi: 

 “Akuntansi dan laporan keuangan BLU diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi 

Keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia.” 

   

  Maka Standar Akuntansi Keuangan yang digunakan dalam penyusunan laporan 

keuangan rumah sakit yang berstatus BLU adalah PSAK No. 45 tentang Pelaporan Keuangan 

Organisasi Nirlaba.  

 

Penelitian Terdahulu  

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian pada subjek organisasi nirlaba seperti 

penelitian yang dilakukan oleh Hendrawan (2011), mengenai analisis  penerapan PSAK No. 

45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba dalam laporan keuangan rumah sakit 

berstatus Badan Layanan Umum. Metoda penelitian tersebut menggunakan deskriptif 

kualitatif dengan analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Hasil analisis kualitatif 

menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan untuk delapan indikator yang 

digunakan yaitu, format pelaporan yang digunakan, klasifikasi aktiva dan kewajiban, 

klasifikasi aktiva bersih terikat atau tidak terikat, perubahan kelompok aktiva bersih, 

klasifikasi pendapatan, beban, keuntungan dan kerugian, informasi pendapatan dan beban, 

informasi pemberian jasa, klasifikasi penerimaan dan pengeluaran kas. Sedangkan hasil 

analisis kuantitatif menunjukkan tidak ada perbedaan perhitungan antara laporan keuangan 

RSUD Kota Semarang dengan PSAK No. 45. Dapat diambil kesimpulan, PSAK No. 45 

tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba dapat diterapkan secara penuh pada Rumah 

Sakit Umum Daerah Kabupaten Semarang. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan ini dapat 

menciptakan laporan tahunan Badan Layanan Umum yang reliabel dan relevan. 
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  Analisis penerapan PSAK No. 45 tentang organisasi nirlaba juga telah dilakukan oleh 

Risnani (2013) yang melakukan analisis penerapan PSAK No. 45 tentang pelaporan 

keuangan organisasi nirlaba dalam laporan keuangan rumah sakit berstatus Badan Layanan 

Umum “Kenjuruhan” Kepanjen. Hasil penelitian tersebut, Rumah Sakit Kenjuruhan masih 

menyusun satu bentuk laporan keuangan saja yaitu sesuai dengan Pernyataan Standar 

Akuntansi Pemerintah (PSAP) untuk kepentingan konsolidasi dengan laporan keuangan 

Pemerintah Daerah. Sementara BLUD sebagai sebuah badan usaha dapat dikatakan telah 

dikelola secara baik bila telah memenuhi prinsip-prinsip independen, responsibel, transparan 

dan akuntabel.  

Dengan menggunakan referensi dari Hendrawan (2011), Risnani (2013), maka 

penelitian akan membahas penerapan PSAK No. 45 tentang organisasi nirlaba dengan objek 

penelitian Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada Purworejo. 

 

METODA PENELITIAN 

Objek Penelitian  

Objek penelitian ini adalah RSUD Saras Husada Purworejo yang beralamatkan di Jl. 

Jendral Sudirman No. 60 Purworejo-Jawa Tengah khususnya pada bagian keuangan. 

Jenis dan Sumber Data 

Jenis data di dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer 

diperoleh dengan melalui wawancara dengan Kepala Bagian Keuangan RSUD Saras Husada 

Purworejo sebagai perwakilan dari salah satu penyusun laporan keuangan. Wawancara ini 

dilakukan untuk memperoleh informasi tentang pelaporan keuangan RSUD Saras Husada 

Purworejo. Sedangkan data sekunder diperoleh dengan mempelajari laporan keuangan RSUD 

Saras Husada Purworejo periode 2013. 

Teknik dan Langkah Analisis  

 Teknik analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan 

tujuan untuk memberikan gambaran yang mendetail tentang pelaporan keuangan RSUD 

Saras Husada Purworejo, menggunakan delapan indikator yaitu format pelaporan yang 

digunakan, klasifiikasi aktiva dan kewajiban, klasifikasi aktiva bersih terikat dan tidak terikat, 

perubahan kelompok aktiva bersih, klasifikasi pendapatan, beban, keuntungan dan kerugian, 

informasi pendapatan dan beban, informasi pemberian jasa, klasifikasi penerimaan dan 

pengeluaran kas sebagaimana penelitian Hendrawan (2011).  
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Langkah-langkah analisis dalam studi ini adalah: 

1. Mendeskripsikan pelaporan keuangan yang diterapkan oleh RSUD Saras Husada 

Purworejo. 

2. Memberikan saran dari hasil deskripsi untuk penerapan PSAK No.45 terhadap 

pelaporan keuangan yang dipakai oleh RSUD Saras Husada Purworejo.  

3. Menarik kesimpulan.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Gambaran Umum Perusahaan 

 Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada Purworejo terletak di Jalan Jendral 

Sudirman No.60 Kelurahan Doplang, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Propinsi 

Jawa Tengah. Rumah Sakit Umum Purworejo didirikan pertama kali pada tahun 1915 dengan 

nama Zenden. Dalam perkembangannya pada tahun 1951 menjadi Rumah Sakit Umum. Pada 

tahun 1979 RSU Purworejo mendapat status RSU type D dan pada tahun 1983 menjadi RSU 

Type C. Pada tahun 1997 RSU Purworejo mengalami peningkatan status dari RSU Type C 

menjadi RSUD kelas B NonPendidikan. Untuk memiliki identitas yang spesifik maka pada 

tanggal 5 Oktober 2005 RSUD Purworejo secara resmi diberi nama menjadi RSUD Saras 

Husada Purworejo, kemudian pada tanggal 1 Januari 2009 ditetapkan sebagai Satuan 

Perangkat Kerja Daerah (SKPD) dengan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum 

Daerah (PKK-BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada Purworejo dengan 

Keputusan Bupati Purworejo Nomor:188.4/I/2009. 

 Dalam memberikan pelayanan kesehatan RSUD Sara Husada Purworejo memberikan 

fasilitas Pelayanan Umum (Pelayanan Medik Umum, Pelayanan Medik Ggi, Pelayanan 

KIS/KB0, Pelayanan Gawat Darurat, Pelayanan Spesialis Dasar (Pelayanan Penyakit Dalam, 

Pelayanan Kesehatan Anak, Pelayanan Bedah, Pelayanan Obsetri dan Ginekologi, Rawat 

Inap KK/KBM), Pelayanan Spesialis Penunjang (Pelayanan Anestesiologi, Pelayanan 

Radiologi, Pelayanan Rehabilitasi Medik, Pelayanan Patologi Klinik), Pelayanan Medik 

Spesialistik Lain (Pelayanan Spesialis THT, Pelayanan Spesialis Kesehatan Jiwa, Pelayanan 

Spesialis Penyakit Syaraf, Pelayanan Spesialis Penyakit Mata, Pelayanan Spesialis Penyakit 

Kulit dan Kelamin, Pelayanan Psikologi), Pelayanan Spesialistik Gigi Mulut (Pelayanan 

Medik Gigi Dasar, Pelayanan Konservasi/Endodonsi), Pelayanan Penunjang Klinik 

(Perawatan Intensif, Pelayanan Cuci Darah, Pelayanan Darah, Pelayanan Gizi, Pelayanan 

Farmasi, Pelayanan Sterilisasi Instrumen, Pelayanan rekam Medik), Pelayanan Penunjang 

Klinik, Pelayanan Administrasi. 
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 Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Purworejo, Susunan Direksi 

Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada Purworejo adalah sebagai berikut: 

 

Gambar.1 Struktur Organisasi RSUD Saras Husada Purworejo 

Sumber: Dokumen profil RSUD Saras Husada Purworejo 

Berdasarkan bagan di atas demikian penjelasan job disc khususnya pada bagian 

keuangan, sub-sub bagian tersebut mempunyai tugas masing-masing untuk Sub bagian 

Penyusunan Anggaran dan Mobilisasi Dana melayani terkait pendapatan, Sub bagian 

Perbendaharaan melayani terkait dengan pengeluaran/belanja, dan untuk Sub bagian 

Akuntansi melayani terkait dengan pencatatan pelaporan keuangan. Pemisahan tugas tersebut 

bagian dari pengendalian internal dalam pelaporan keuangan agar tidak terjadi kecurangan.    

 

Visi dan Misi Perusahaan  

Visi  

” Menjadi Rumah Sakit Rujukan Terbaik Di Jawa Tengah Selatan” 
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Misi 

a. Meningkatkan cakupan pelayanan 

b. Mengembangkan sarana dan prasarana 

c. Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia 

d. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan 

Falsafah 

a. Pelayanan pasien adalah sarana utama kami 

b. Pelayanan bermutu adalah komitmen kami 

c. Profesionalisme dan kerjasama adalah modal utama kami 

 

Pelaporan Keuangan RSUD Saras Husada Purworejo 

 Dasar penyusunan laporan keuangan RSUD Saras Husada Purworejo dengan 

mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP). PSAP berisikan Laporan 

Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan ekuitas, 

Laporan Arus kas dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Pelaporan ini dibuat untuk 

kepentingan  konsolidasi dengan laporan keuangan Pemerintah Daerah. Penyusunan dan 

penyajian atas laporan keuangan berdasarkan dasar pengukuran dan pengakuan laporan 

keuangan adalah Biaya Historis (Historical Cost) dan disusun dengan Basis Kas menuju 

Basis Akrual (Cash Towards Accrual) yaitu mengakui asset, kewajiban dan ekuitas dalam 

neraca, sedangkan menerapkan basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan 

pembiayaan diakui dalam laporan realisasi anggaran. Laporan keuangan Rumah Sakit 

menggunakan mata uang rupiah penuh. Periode akuntansi laporan keuangan (tahun buku) 

RSUD Saras Husada  Purworejo adalah 1 Januari sampai dengan 31 Desember.  

Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar 

Akuntansi Pemerintahan: 

a. Kepala SKPD sebagai entitas akuntansi menyusun laporan keuangan SKPD yang 

disampaikan kepada PPKD (DP2KAD) untuk digabung menjadi laporan keuangan 

pemerintah daerah konsolidasian. 

a. Piutang Daerah diakui sebesar nilai bersih yang bisa direalisasi (net realizable value).  

b. Investasi asset keuangan diakui sebesar nilai pasar (current market value).  

c. Seluruh aset tetap untuk penyajian neraca per 31 Desember 2013 tidak dilakukan 

penyusutan. Hal ini disebabkan karena belum siapnya perangkat peraturan dan sistem 

akuntansi pemerintah daerah Kabupaten Purworejo. 

d. Aset tidak berwujud tidak diamortisasi sama halnya dengan Aset tetap. 
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e. Pendapatan menurut basis kas diakui pada saat diterima di rekening RSUD Saras 

Husada Purworejo atau Rekening BLUD. 

Berdasarkan laporan keuangan RSUD Saras Husada tahun 2013, apabila 

dibandingkan dengan laporan keuangan berdasarkan PSAP masih terdapat perbedaan. 

Perbedaan antara PSAP dengan pelaporan keuangan RSUD Saras Husada dapat diuraikan 

sebagai berikut:  
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Tabel 1. Perbandingan Laporan Keuangan PSAP dan Laporan Keuangan RSUD Saras Husada Purworejo 

No. Indikator PSAP Pelaporan Keuangan RSUD Saras 

Husada (PSAP) 

ANALISIS 

 

1. Format Pelaporan 

Keuangan yang 

digunakan 

Laporan Keuangan terdiri dari: 

1. Laporan Realisasi Anggaran 

(LRA) 

2. Neraca 

3. Laporan Operasional 

4. Laporan Perubahan Ekuitas 

5. Laporan Arus Kas 

6. Catatan atas Laporan Keuangan 

 

Laporan Keuangan terdiri dari: 

1. Laporan Realisasi Anggaran 

(LRA),  

2. Neraca  

3. Catatan atas Laporan Keuangan 

(CaLK). 

RSUD Saras Husada tidak membuat 

Laporan Perubahan Ekuitas dan 

Laporan Arus Kas.   

2.  Klasifikasi Aktiva 

dan Kewajiban 

Disajikan pengumpulan aktiva dan 

kewajiban yang memiliki 

karakteristik serupa dalam suatu 

kelompok yang homogen.  

Informasi likuiditas diberikan dengan 

cara sebagai berikut: 

a. Menyajikan aktiva berdasarkan urutan 

likuiditas, dan kewajiban berdasarkan 

jatuh tempo. 

b. Mengelompokkan aktiva kedalam 

lancar dan tidak lancar, dan kewajiban 

Disajikan pengumpulan aktiva dan 

kewajiban yang memiliki karakteristik 

serupa dalam suatu kelompok yang 

homogen.  

Informasi likuiditas diberikan dengan 

cara sebagai berikut: 

a. Menyajikan aktiva berdasarkan urutan 

likuiditas, dan kewajiban berdasarkan 

jatuh tempo. 

b. Mengelompokkan aktiva kedalam 

lancar dan tidak lancar, dan kewajiban 

Pelaporan keuangan RSUD Saras 

Husada dalam klasifikasi aktiva dan 

kewajiban sesuai dengan PSAP. 
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No. Indikator PSAP Pelaporan Keuangan RSUD Saras 

Husada (PSAP) 

ANALISIS 

 

kedalam jangka pendek dan jangka 

panjang. 

c. Mengungkapkan informasi mengenai 

likuiditas aktiva atau saat jatuh 

temponya kewajiban termasuk 

pembatasan penggunaan aktiva, pada 

catatan atas laporan keuangan 

kedalam jangka pendek dan jangka 

panjang. 

c. Mengungkapkan informasi mengenai 

likuiditas aktiva atau saat jatuh 

temponya kewajiban termasuk 

pembatasan penggunaan aktiva, pada 

catatan atas laporan keuangan. 

 

3. Klasifikasi 

Pendapatan, 

Beban, 

Keuntungan, dan 

Kerugian 

Pendapatan, Beban, Keuntungan, dan 

Kerugian disajikan dalam Laporan 

Realisasi Anggaran (LRA). 

Pendapatan, Beban, Keuntungan, dan 

Kerugian disajikan dalam Laporan 

Realisasi Anggaran (LRA).  

Pelaporan Keuangan RSUD Saras 

Husada dalam Klasifikasi 

Pendapatan, Beban, Keuntungan, 

dan Kerugian sesuai dengan PSAP 

 

4. Informasi 

Pendapatan dan 

Beban 

Laporan realisasi anggaran 

menyajikan jumlah pendapatan secara 

bruto yang mengakibatkan 

penambahan ekuitas bersih dan biaya 

yang mengakibatkan penurunan 

ekuitas bersih. Disajikan dalam LRA. 

Laporan realisasi anggaran menyajikan 

jumlah pendapatan secara bruto yang 

mengakibatkan penambahan ekuitas 

bersih dan biaya yang mengakibatkan 

penurunan ekuitas bersih. Disajikan 

dalam LRA. 

Pelaporan keuangan RSUD Saras 

Husada sesuai dengan PSAP 

5. Informasi 

Pemberian Jasa 

Informasi pemberian jasa disajikan 

dalam Laporan Realisasi Anggaran.  

Informasi pemberian jasa dijelaskan 

secara detail dan rinci didalam Catatan 

Pelaporan Keuangan RSUD Saras 

Husada sesuai dengan PSAP. 
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No. Indikator PSAP Pelaporan Keuangan RSUD Saras 

Husada (PSAP) 

ANALISIS 

 

Disajikan secara detail dalam 

beban/belanja 

atas Laporan Keuangan dalam ikhtisar 

pencapaian kinerja keuangan.  

 

6. Klasifikasi 

Penerimaan dan 

Pengeluaran Kas 

Laporan arus kas disajikan sebagai 

berikut: 

a. Arus Kas dari aktivitas operasi 

b. Arus Kas dari aktivitas investasi asset 

nonkeuangan 

c. Arus kas dari aktivitas pembiayaan 

d. Arus kas dari aktivitas nonanggaran.  

Tidak ada Laporan arus kas  RSUD Saras Husada tidak membuat 

Laporan arus kas.  

Sumber: Data diolah, 2015 
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Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pelaporan keuangan RSUD Saras 

Husada Purworejo dibandingkan dengan PSAP terdapat perbedaan  pada RSUD Saras 

Husada Purworejo tidak membuat laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas. Sehingga 

penjelasan komponen-komponen laporan keuangan tersebut juga belum dilakukan. RSUD 

Saras Husada Purworejo tidak menyajikan laporan perubahan ekuitas, karena memang tidak 

ada perubahan ekuitas sehingga RSUD Saras Husada Purworejo tidak perlu menyajikan 

Laporan Perubahan Ekuitas. Sementara untuk laporan arus kas, RSUD Saras Husada 

Purworejo tidak mampu membuatnya, dimana berdasarkan hasil wawancara dengan bagian 

akuntansi dan verifikasi belum siapnya sumber daya manusia pada bagian akuntansi dan 

verifikasi untuk membuat laporan arus kas.  

 

Penerapan PSAK No. 45 tentang Organisasi Nirlaba pada RSUD Saras Husada 

Purworejo  

Pelaporan keuangan RSUD Saras Husada Purworejo menggunakan PSAP tetapi juga 

belum lengkap. Berdasarkan wawancara dengan staff bagian akuntansi dan verifikasi sejak 

tahun 2011 laporan keuangan RSUD Saras Husada Purworejo sudah diaudit oleh auditor 

independen. Dari hasil laporan keuangan audited tahun 2013 yang diaudit oleh KAP Sugeng 

Pamudji diketemukan bahwa penyusunan dan penyajian atas laporan keuangan berdasarkan 

dasar pengukuran dan pengakuan laporan keuangan adalah biaya historis (Historical Cost) 

dan disusun dengan Basis Kas menuju Akrual (Cash Towards Accrual) yaitu mengakui aset, 

kewajiban, dan hutang secara akrual, sedangkan pendapatan, belanja dan pembiayaan diakui 

berdasarkan basis kas. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip yang digunakan oleh auditor 

independen merujuk kepada PSAP. Namun ketika dilihat format dan jenis laporan keuangan 

audited yang terdiri dari neraca, laporan aktivitas, laporan arus kas dan CaLK menunjukkan 

laporan keuangan audited tersebut disusun menggunakan format PSAK No. 45 tentang 

Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba (Lihat lampiran 2).  

Hal ini juga didukung hasil wawancara dengan staff bagaian akuntansi dan verifikasi 

yang mengemukakan bahwa laporan keuangan auidted disusun dengan menggunakan data 

dan informasi yang ada dalam laporan keuangan RSUD Saras Husada Purworejo yang 

disusun berdasarkan PSAP. Dengan demikian yang membuat laporan keuangan berdasarkan 

PSAK  No. 45 adalah auditor independen. 

Berikut ini perbandingan antara Laporan Keuangan yang disusun oleh RSUD Saras Husada 

Purworejo dan Laporan Keuangan berbasis PSAK. 
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Tabel 2. Perbandingan Laporan Keuangan RSUD Saras Husada Purworejo dan PSAK No. 45 

No. Indikator Pelaporan Keuangan RSUD 

Saras Husada Purworejo (PSAP) 

PSAK No. 45 ANALISIS 

 

1. Format Pelaporan 

Keuangan yang 

digunakan 

Laporan Keuangan terdiri dari: 

1. Laporan Realisasi 

Anggaran (LRA) 

2. Neraca 

3. Catatan atas Laporan 

Keuangan 

Laporan Keuangan terdiri dari: 

1. Neraca 

2. Laporan aktivitas 

3. Laporan arus kas 

4. Catatan atas Laporan 

Keuangan 

Terdapat perbedaan format yang 

digunakan. RSUD Saras Husada tidak 

menyajikan laporan aktivitas dan laporan 

arus kas. 

2. Klasifikasi Aktiva dan 

Kewajiban 

Disajikan pengumpulan aktiva dan 

kewajiban yang memiliki 

karakteristik serupa dalam suatu 

kelompok yang homogen.  

Informasi likuiditas diberikan 

dengan cara sebagai berikut: 

a. Menyajikan aktiva berdasarkan 

urutan likuiditas, dan kewajiban 

berdasarkan jatuh tempo. 

b. Mengelompokkan aktiva kedalam 

lancar dan tidak lancar, dan 

kewajiban kedalam jangka pendek 

dan jangka panjang. 

c. Mengungkapkan informasi 

Aset diklasifikasikan kedalam 

asset lancar dan asset tetap. 

 

Aseet lancar antara meliputi kas 

dan setara kas, piutang, persediaan. 

Aset tetap antara meliputi harga 

perolehan dan akumulasi 

penyusutan. 

 

Kewajiban diklasifikasikan hanya 

kewajiban pada pihak ketiga.  

  

Secara umum sama, hanya terdapat 

beberapa perbedaan penyebutan nama dan 

klasifikasinya.  
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No. Indikator Pelaporan Keuangan RSUD 

Saras Husada Purworejo (PSAP) 

PSAK No. 45 ANALISIS 

 

mengenai likuiditas aktiva atau 

saat jatuh temponya kewajiban 

termasuk pembatasan penggunaan 

aktiva, pada catatan atas laporan 

keuangan 

 

3.  Klasifikasi Aktiva 

Bersih Terikat dan 

Tidak Terikat 

Tidak Ada Ekuitas diklasifikasikan: 

1. Ekuitas tidak terikat 

2. Ekuitas terikat temporer 

3. Ekuitas terikat permanen.  

 

Tidak ada klasifikasi aktiva bersih terikat 

dan tidak terikat 

4. Perubahan Kelompok 

Aktiva Bersih 

Tidak Ada Laporan aktivitas menyajikan 

jumlah perubahan aktiva bersih 

terikat permanen, terikat temporer, 

dan tidak terikat dalam suatu 

periode 

 

Di dalam praktek RSUD Saras Husada 

tidak perlu menyajikan perubahan 

kelompok aktiva bersih. 

5. Klasifikasi Pendapatan, 

Beban, Keuntungan, 

dan Kerugian 

Pendapatan, Beban, Keuntungan, 

dan Kerugian disajikan dalam 

Laporan Realisasi Anggaran 

(LRA). 

Laporan operasional menyajikan 

jumlah pendapatan, biaya, 

keuntungan/kerugian, pos luar 

biasa dalam suatu periode.  

Hanya di dalam PSAK No. 45 disajikan 

lebih rinci. Pendapatan dan beban 

disajikan terperinci dalam Catatan atas 

Laporan Keuangan.  
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No. Indikator Pelaporan Keuangan RSUD 

Saras Husada Purworejo (PSAP) 

PSAK No. 45 ANALISIS 

 

 

Pendapatan disklasifikasikan ke 

dalam: 

1. Pendapatan Usaha dari Jasa 

Layanan 

2. Pendapatan APBD 1 

3. Pendapatan APBD 

4. Pendapatan Usaha Lainnya 

5. Pendapatan dari Kejadian Luar 

Biasa 

 

Biaya BLU diklasifikasikan:  

1. Biaya Pelayanan 

2. Biaya Umum dan Administrasi 

3. Biaya Lainnya 

4. Rugi Penjualan Aset Non Lancar 

5. Biaya dari Kejadian Luar Biasa 

 

6. Informasi Pendapatan 

dan Beban 

Laporan realisasi anggaran 

menyajikan jumlah pendapatan 

secara bruto yang mengakibatkan 

Laporan Aktivitas menyajikan 

jumlah pendapatan secara bruto 

bersih. 

RSUD menyajikan dalam LRA, 

sedangkan PSAK No. 45 disajikan dalam 

Laporan Aktivitas. 
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No. Indikator Pelaporan Keuangan RSUD 

Saras Husada Purworejo (PSAP) 

PSAK No. 45 ANALISIS 

 

penambahan ekuitas bersih dan 

biaya yang mengakibatkan 

penurunan ekuitas bersih. 

7. Informasi Pemberian 

Jasa 

Informasi pemberian jasa disajikan 

dalam Laporan Realisasi 

Anggaran.  

Disajikan secara detail dalam 

beban/belanja 

Laporan operasional menyajikan 

informasi biaya yang terdiri dari: 

1. Biaya Layanan 

2. Biaya Umum dan Administrasi 

3. Biaya Lainnya 

4. Rugi Penjualan Aset Non Lancar 

5. Biaya dari Kejadian Luar Biasa 

 

Dalam PSAK No. 45 biaya/belanja 

disajikan lebih rinci.  

8. Klasifikasi Penerimaan 

dan Pengeluaran Kas 

Tidak membuat Laporan Arus Kas.  Laporan arus kas menyajikan 

informasi arus masuk dan keluar 

kas selama periode tertentu yang 

diklasifikasikan berdasarkan 

aktivitas operasi, aktivitas 

investasi dan aktivitas pendanaa 

 

RSUD Saras Husada dapat melihat dalam 

laporan keuangan yang dibuat oleh 

auditor independen.  

     Sumber: Data diolah, 2015
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Menurut tabel 2 di atas berikut ini penjelasan perbandingan isi setiap laporan keuangan 

menurut ketentuan di atas: 

1. Neraca 

Pelaporan keuangan RSUD Saras Husada Purworejo menurut PSAP salah satunya 

terdiri dari neraca sebagaimana juga laporan keuangan menurut PSAK No. 45. Secara 

keseluruhan komponen dan isi dari laporan neraca di RSUD Saras Husada Purworejo 

sudah sesuai dengan PSAK No. 45 yaitu aktiva RSUD Saras Husada Purworejo 

disajikan berdasarkan urutan likuiditas dan pengelompokkan aktiva yang mempunyai 

masa manfaat kurang dari satu tahun kedalam aktiva lancar dan aktiva yang 

mempunyai manfaat lebih dari satu tahun kedalam aktiva tidak lancar. Terkait 

kewajiban, kewajiban RSUD Saras Husada Purworejo disajikan berdasarkan tanggal 

jatuh tempo dan mengelompokkan kewajiban kedalam jangka pendek. Tidak adanya 

kewajiban jangka panjang pada RSUD Saras Husada Purworejo karena RSUD Saras 

Husada Purworejo tidak memiliki kewajiban atau hutang yang jatuh temponya lebih 

dari satu tahun.  

Sementara itu untuk komponen ekuitas RSUD Saras Husada Purworejo menyajikan 

ekuitas dengan mengelompokkan ekuitas dana lancar (Sisa Lebih Pembiayaan 

Anggaran, cadangan untuk piutang, cadangan untuk persediaan, dana yang harus 

disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek) dan ekuitas dana investasi 

(diinvestasikan dalam asset tetap, diinvestasikan dalam asset lainnya) sebagaimana 

diatur menurut PSAP. Sedangkan menurut PSAK No. 45 komponen ekuitas terdiri 

dari ekuitas tidak terikat, ekuitas terikat temporer dan ekuitas terikat permanen. 

Berdasarkan data dan hasil wawancara dengan staff bagian akuntansi dan verifikasi 

RSUD Saras Husada Purworejo hanya memiliki ekuitas tidak terikat yang merupakan 

hasil bersih dari aset dikurangi kewajiban. Hal ini dimungkinkan RSUD Saras Husada 

Purworejo merupakan rumah sakit milik pemerintah daerah yang bertujuan untuk 

pelayanan publik dan tidak terikat dengan permodalan dari pihak tertentu, kecuali dari 

pemerintah daerah Kabupaten Purworejo (APBD).  

2. Laporan aktivitas  

RSUD Saras Husada Purworejo tidak menyajikan laporan aktivitas. Pendapatan dan 

beban disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Pendapatan hanya 

disajikan dari Pendapatan Asli Daerah. Apabila RSUD Saras Husada Purworejo 

hendak membuat laporan aktivitas menurut PSAK No. 45 sangat dimungkinkan 

sebagai berikut: 
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a. Pendapatan  

Untuk menyusun komponen pendapatan, unsur-unsur penyusun komponen 

pendapatan dapat dilihat dalam LRA dan komponen CaLK yang menjelaskan 

secara rinci pos-pos pendapatan terkait. Klasifikasi pendapatan meliputi Jasa 

Pelayanan, Pendapatan APBD I, Pendapatan APBD, Pendapatan Usaha 

Lainnya dan Pendapatan dari Kejadian Luar Biasa.  

b. Beban 

Untuk menyusun komponen beban, unsur penyusun beban dapat dilihat dalam 

LRA dan komponen CaLK yang menjelaskan secara rinci pos-pos beban/biaya 

terkait. Klasifikasi biaya meliputi Biaya Pelayanan, Biaya Umum dan 

Administrasi, Biaya Lainnya dan Biaya dari Kejadian Luar Biasa.  

3. Laporan Arus Kas 

RSUD Saras Husada Purworejo tidak menyajikan Laporan Arus Kas dikarenakan 

belum siapnya sumber daya manusia pada bagian akuntansi dan verifikasi untuk 

menyusun laporan arus kas. Sebaiknya dalam hal ini RSUD Saras Husada Purworejo 

menyajikan Laporan Arus Kas yang diklasifikasikan menurut aktivitas operasi yaitu 

untuk menilai kemampuan rumah sakit dalam memenuhi kewajibannya dan 

kemampuan dalam memelihara kegiatan operasinya, aktivitas investasi yaitu untuk 

mendapatkan penghasilan dari arus kas masa depan yang berasal dari pembelian 

investasi, aktivitas pendanaan yaitu untuk memprediksi klaim para 

penyumbang/donatur terhadap sumber daya yang dimiliki. Klasifikasi menurut 

aktivitas memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan dapat 

memahami dan menilai pengaruh aktivitas terhadap posisi keuangan rumah sakit. 

RSUD Saras Husada Purworejo dapat melihat laporan keuangan teraudited sebagai 

rujukan. Apabila RSUD Saras Husada Purworejo hendak membuat Laporan Arus Kas 

menurut PSAK No. 45 dengan melihat Laporan Keuangan RSUD Saras Husada 

Purworejo (PSAP) adalah sebagai berikut: 

a. Aktivitas operasi 

Komponen penyusun aktivitas operasi diambil dari LRA dan Neraca 

khususnya Aktiva Lancar dan Kewajiban Lancar/Jangka Pendek. 

b. Aktivitas investasi 

Komponen penyusun aktivitas investasi diambil dari Neraca khususnya Aktiva 

tidak lancar. 
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c. Aktivitas pendanaan 

Komponen  penyusun aktivitas pendanaan diambil dari Neraca khususnya 

Ekuitas (APBD). 

Selain itu penjelasan atas aktivitas-aktivitas tersebut secara cash atau accrual based 

dibutuhkan juga.  

4. Catatan atas Laporan Keuangan  

Catatan atas Laporan Keuangan RSUD Saras Husada Purworejo disajikan secara 

sistematis. Setiap pos dalam laporan posisi keuangan, laporan realisasi anggaran telah 

dijelaskan dan direferensikan dengan informasi yang ada dalam catatan atas laporan 

keuangan.  

Catatan atas Laporan Keuangan berdasarkan PSAK No. 45 merupakan baian yang 

tidak terpisahkan dari laporan keuangan dan mengungkapkan informasi yang tidak 

ada di dalam laporan posisi keuangan, laporan aktivitas dan laporan arus kas. 

Beberapa informasi yang harus disediakan dalam catatan atas laporan keuangan 

RSUD Saras Husada Purworejo apabila menerapkan CaLK sesuai PSAK No. 45 

tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba yaitu gambaran umum RSUD Saras 

Husada Purworejo, ikhtisar kebijakan akuntansi, penjelasan atas pos-pos yang 

dianggap penting yang terdapat dalam setiap komponen laporan keuangan khususnya 

laporan arus kas, rasio-rasio keuangan, dan pengungkapan hal-hal penting lainnya 

yang berguna untuk pengambilan keputusan.  

 

SIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pelaporan keuangan RSUD Saras Husada Purworejo mengacu pada PSAP. Namun 

RSUD Saras Husada Purworejo tidak membuat laporan perubahan ekuitas 

dikarenakan berdasarkan data dan hasil wawancara dengan staff bagian akuntansi dan 

verifikasi RSUD Saras Husada Purworejo hanya memiliki ekuitas tidak terikat yang 

merupakan hasil bersih dari aset dikurangi kewajiban sehingga RSUD Saras Husada 

Purworejo tidak perlu membuat laporan perubahan ekuitas. RSUD Saras Husada 

Purworejo juga tidak membuat laporan arus kas dikarenakan belum siapnya sumber 

daya manusia pada bagian akuntansi dan verifikasi untuk menyusun laporan arus kas. 
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2. Penerapan PSAK No. 45 dalam pelaporan keuangan RSUD Saras Husada Purworejo 

sangat dimungkinkan dengan melihat pos-pos laporan keuangan yang dibuat oleh 

RSUD Saras Husada (PSAP) dan laporan keuangan RSUD Saras Husada Purworejo 

yang dibuat oleh auditor independen sudah sesuai dengan PSAK No. 45 tentang 

organisasi nirlaba yang bisa digunakan sebagai rujukan.  

Oleh karena itu saran bagi RSUD Saras Husada Purworejo khususnya bagian 

akuntansi dan verifikasi yaitu dengan mengadakan  pelatihan sumber daya manusia agar lebih 

kompeten dalam penyusunan laporan keuangan RSUD Saras Husada Purworejo yang 

mengacu pada PSAK No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. Bagi 

pemerintah pusat (Mendagri) yaitu perlunya penyusunan peraturan yang jelas bahwa Rumah 

Sakit berstatus Badan Layanan Umum wajib mengacu pada PSAK no. 45 tentang pelaporan 

keuangan organisasi nirlaba. 

Keterbatasan penelitian ini adalah data yang diperoleh hanya berdasarkan data laporan 

keuangan RSUD Saras Husada Purworejo dan wawancara, tanpa mengikuti praktek secara 

langsung dalam proses penyusunan laporan keuangan. Sehingga disarankan penelitian 

selanjutnya tidak hanya berdasarkan laporan keuanganyang telah dibuat saja, tetapi dengan 

mengikuti praktek secara langsung dalam proses penyusunan laporan keuangan, agar proses 

penyusunan pelaporan keuangan dapat dijabarkan lebih rinci.  
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