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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pelaporan keuangan pada organisasi nirlaba tidak hanya diperlukan untuk 

pengambilan keputusan saja, tetapi sebagai perwujudan pertanggung jawaban 

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 kebutuhan yang sangat dibutuhkan 

semua lapisan masyarakat. Namun, tidak sedikit keluhan selama ini diarahkan 

pada kualitas kinerja pelayanan rumah sakit yang dinilai masih rendah. Ini 

terutama pada rumah sakit daerah atau rumah sakit milik pemerintah. Hal ini 

disebabkan karena keterbatasan sumber daya baik sumberdaya financial maupun 

nonfinancial 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 
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kurang memumpuni.  

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 yang  menyatakan bahwa: Akuntansi dan laporan keuangan BLU 

diselenggarakan sesuai 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.  

Objek dalam penelitian ini adalah rumah sakit umum daerah Provinsi 

Kalimantan utara yang sebelumnnya di miliki provinsi Kalimantan timur lalu di 

ambil alih pemprov Kalimantan Utara. Hal tersebut merupakan perintah UU 

Nomor 20 tahun 2012 tentang pembentukan Kalimantan utara, yang 

mengamanatkan untuk menyerahkan personel, maupun menyerahkan asset 

seperti rumah sakit yang berada di daerah kawasan Kalimantan utara. Sehingga 
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RSUD Provinsi Kaltara menjadi pusat rujukan wilayah Kalimantan utara. 

 Sebagai entitas nirlaba maka sudah seharusnya pelaporan rumah sakit 

daerah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku, 

dalam hal ini adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45 

(revisi 2011) tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba. Pernyataan tersebut 

dibuat dengan tujuan agar laporan keuangan entitas nirlaba dapat lebih mudah 

dipahami, memiliki relevansi dan memiliki daya banding yang tinggi. 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. 

B. Perumusan Masalah 

Dalam penelitian ini rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana penyusunan Laporan Keuangan di RSUD Tarakan Provinsi 

Kalimantan utara? 

2. Apakah penyusunan laporan keuangan RSUD Tarakan Provinsi Kalimantan 

Utara sesuai dengan PSAK No. 45? 

C. Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini pembahasannya diarahkan untuk dapat menjawab 

permasalahan yang ada, yaitu: 

1. Menjelaskan penyusunan laporan keuangan RSUD Tarakan Provinsi Kaltara 

dengan mengacu pada ketentuan PSAK No. 45 dan ketentuan mengenai 

Badan Layanan Umum. 
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2. Menilai kesesuaian Penyusunan laporan keuangan RSUD Tarakan Provinsi 

Kalimantan Utara dengan PSAK No. 45.  

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Praktisi 

a. RSUD Tarakan Provinsi Kaltara berstatus Badan Layanan Umum: 

1) Sebagai dasar penyusunan laporan keuangan yang sesuai 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dan 

PSAK No. 45. 

2) Sebagai sarana dalam mewujudkan tujuan Badan Layanan 

Umum yaitu berorientasi pada hasil, profesionalitas serta 

akuntabilitas dan transparan. 

b. Pemerintah: 

1) Sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun peraturan-

peraturan dalam mencapai transparansi dan akuntabilitas 

pengelolaan Badan Layanan Umum. 

2. Manfaat Teoritis : 

a. Sebagai sumber informasi mengenai aktivitas internal dan ekstemal 

yang dilakukan oleh rumah sakit. 

b. Menambah pengetahuan mengenai akuntansi untuk organisasi nirlaba, 

khususnya rumah sakit. 

 

 

 


