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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah sakit adalah sebuah institusi perawatan kesehatan profesional yang

pelayanannya disediakan oleh dokter, perawat, dan tenaga ahli kesehatan lainnya.

Tujuan utama rumah sakit bukan untuk mencari laba tapi mementingkan fungsi sosial

dengan memberikan pelayanan dalam bentuk pelayanan medis, penyuluhan kesehatan,

pelayanan rawat jalan dan rawat inap, melaksanakan pendidikan para medis umum

maupun spesialis, membantu penelitian dan pengembangan kesehatan, memberikan

pelayanan rujukan kesehatan serta pelayanan – pelayanan kesehatan yang lain.

 Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan teknologi, sekarang ini rumah

sakit pun mengalami kemajuan yang pesat, yaitu ditandai dengan adanya sarana dan

prasarana yang memadai, seperti peralatan medis yang menggunakan teknologi canggih.

Selain itu juga, rumah sakit memiliki tenaga profesional yang telah mengeyam

pendidikan formal yang mampu bekerja sesuai kemampuan di bidangnya masing –

masing.

 Dengan perkembangan rumah sakit yang sedemikian rupa, kiranya sudah cukup

disadari bahwa rumah sakit merupakan suatu usaha pelayanan kesehatan yang perlu

dikelola secara profesional karena menyerap banyak tenaga kerja, dana dan sarana.

Seiring dengan hal tersebut maka disadari pula bahwa akuntansi merupakan alat yang

efektif untuk membantu pimpinan rumah sakit dalam melaksanakan tugas sehari-hari.

Untuk memimpin suatu rumah sakit dengan baik, pimpinan pada masing-masing bagian

membutuhkan informasi yang dapat dipercaya sebagai dasar untuk membuat keputusan-

keputusan, baik mengenai persoalan operasional rutin di tingkat bawah maupun

mengenai persoalan-persoalan kebijakan di tingkat atas. Salah satu sumber yang penting

untuk mendapatkan informasi tersebut adalah laporan - laporan yang disediakan oleh

bagian akuntansi.

Namun, dikarenakan tidak ada standar khusus untuk akuntansi rumah sakit

sehingga standarnya mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan secara umum,

diantaranya adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 45 tentang Organisasi
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Nirlaba.

Ikatan Akuntan Indonesia bersama institusi terkait telah menyusun pedoman

yang dapat menjadi panduan akuntansi bagi rumah sakit. Pedoman tersebut adalah

PARS atau Pedoman Akuntansi Rumah Sakit. PARS merupakan pedoman akuntansi

yang dirujuk oleh rumah sakit-rumah sakit di Indonesia, baik rumah sakit pemerintah

maupun non pemerintah.

Berdasarkan PSAK No 45 dan PARS, pada umumnya laporan keuangan yang

dihasilkan rumah sakit meliputi laporan posisi keuangan pada akhir periode laporan atau

yang disebut neraca, laporan aktivitas sebagai pengganti laporan laba rugi, laporan arus

kas dan laporan perubahan ekuitas untuk suatu periode pelaporan, dan catatan atas

laporan keuangan.

Salah satu pos yang tercantum pada laporan aktivitas adalah pendapatan. Pos ini

menjadi ukuran keberhasilan kegiatan operasional perusahaan yang dilakukan selama

satu periode. Perlakuan akuntansi yang tepat sangat diperlukan dalam mengakui

pendapatan tersebut agar besaran pendapatan disajikan secara benar. Pendapatan yang

disajikan secara benar membantu pengukuran kinerja operasional yang tepat karena

pengukuran dilakukan dengan informasi keuangan yang dapat dipercaya.

Penetapan metode pengakuan pendapatan yang akan diterapkan secara konsisten

merupakan dasar dihasilkannya informasi keuangan yang dapat dipercaya sebagai bahan

pertimbangan pengambilan keputusan oleh pimpinan Oleh karena itu, organisasi sangat

perlu menetapkan kebijakan akuntansi yang tepat dalam mengakui pendapatan usaha

sesuai karakteristik organisasi dan standar keuangan akuntansi sehingga menghasilkan

penetapan pendapatan yang akurat.

Permasalahan utama dalam akuntansi untuk pendapatan adalah menentukan saat

pengakuan atau waktu yang tepat dalam mengakui pendapatan dan beban. Dapat

dikatakan bahwa penerapan suatu metode pengakuan pendapatan akan mencerminkan

hasil dari kegiatan usaha perusahaan untuk suatu periode tertentu. Pengakuan

pendapatan ini secara khusus telah mempunyai standar, yaitu Pernyataan Standar

Akuntansi Keuangan nomor  23 mengenai  pendapatan.

Secara khusus pada rumah sakit, pengakuan pendapatan dilakukan berdasarkan

basis akrual, sesuai dengan pedoman akuntansi rumah sakit yang dikeluarkan
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Departemen Kesehatan. Namun masih ada rumah sakit yang menerapkan basis kas

untuk pengakuan pendapatan. Pendapatan diakui hanya pada saat pasien pulang dan

membayar biaya perawatan, sehingga pencatatannya didasarkan hanya pada semua uang

kas yang masuk saja yang merupakan ciri pencatatan dengan basis kas.

Dalam jurnal yang berjudul Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan

Menurut PSAK No. 23 pada RSU Sari Mutiara Medan yang disusun oleh Junita

Indriani Tambunan (2008)  terungkap bahwa pengakuan dan pengukuran pendapatan

RSU Sari Mutiara  menggunakan basis kas. Penerapan PSAK No. 23 atas pengakuan

dan pengukuran pendapatannya belum diterapkan secara keseluruhan. Hal ini terlihat

pada pendapatan yang berasal dari unit rawat inap tidak dilaporkan ke bagian akuntansi

tetapi hanya ke bagian keperawatan saja, terkecuali bila pasien telah keluar dari rumah

sakit dan membayar keseluruhan jasa yang telah diberikan. Hal ini mengakibatkan tidak

dilakukannya pengukuran jumlah pendapatan yang tepat.

Begitu pula dengan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah

yang disampaikan oleh rumah sakit umum masih ada yang menggunakan pencatatan

basis kas. Hal ini dikarenakan masih ada beberapa kendala dalam memberlakukan basis

akrual, sehingga rumah sakit menggunakan dua sistem akuntansi. Hal ini terungkap

berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Desiriana Dinardianti (2001) dalam

tesisnya yang berjudul Evaluasi Penatalaksanaan Sistem Akuntansi Pendapatan dan

Biaya di Rumah Sakit Umum Daerah Tangerang.

Berdasarkan uraian diatas penulis bermaksud mempelajari dan menganalisis

penerapan PSAK No 23 pada organisasi nirlaba, dalam hal ini khususnya pada unit

rawat rumah sakit. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membuat skripsi dengan judul

”Analisis Penerapan PSAK 23 tentang Pengakuan Pendapatan pada Organisasi

Nirlaba”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, masalah yang akan dibahas penulis

dalam skripsi adalah :

1. Bagaimana penerapan metode pengakuan pendapatan pada rumah sakit,

khususnya unit rawat inap.
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2. Apakah rumah sakit telah menerapkan metode pengakuan pendapatan yang

sesuai dengan PSAK 23 pada unit rawat inapnya.

3. Apakah rumah sakit telah menerapkan metode pengakuan pendapatan secara

konsisten.

4. Kendala-kendala penerapan PSAK no 23 secara benar pada pengakuan

pendapatan unit rawat inap  rumah sakit.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian di atas, permasalahan yang

diangkat dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan metode pengakuan

pendapatan pada organisasi nirlaba, khususnya pada unit rawat inap rumah sakit.

 Sedangkan tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan metode pengakuan pendapatan

pada rumah sakit, khususnya unit rawat inap.

2. Untuk mengetahui kesesuaian metode pengakuan pendapatan yang

diterapkan rumah sakit pada unit rawat inapnya dengan PSAK No 23.

3. Untuk mengetahui kekonsistensian penerapan pengakuan pendapatan yang

dilakukan oleh rumah sakit.

4. Untuk mengetahui kendala penerapan PSAK no 23 pada pengakuan

pendapatan unit rawat inap rumah sakit.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini di harapkan akan diperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Penulis

Mendukung pengembangan wawasan dan sebagai pemahaman lebih lanjut

terhadap teori yang diperoleh penulis selama perkuliahan dengan keadaan

sebenarnya tentang metode pengakuan pendapatan serta sebagai salah satu syarat

dalam menempuh ujian sidang akhir di Fakultas Ekonomi Program Studi

Akuntansi Universitas Widyatama.

2. Rumah Sakit
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Mendapatkan masukan berupa sumbangan pemikiran terkait sejauh mana

penggunaan metode pengakuan pendapatan diterapkan dalam lingkungan

perusahaan serta saran apabila terdapat hal – hal yang perlu diperbaiki dalam

hubungannya dengan pengakuan pendapatan yang diterapkan rumah sakit.

3. Pihak lain

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai pengetahuan yang dapat menambah

wawasan dan menjadi sumber referensi.

1.5 Kerangka Pemikiran

Masalah waktu yang tepat untuk mengakui pendapatan telah mendapat perhatian

yang besar selama beberapa tahun terakhir. Serangkaian kasus yang dipublikasikan

secara luas mengenai perusahaan yang mengakui pendapatan secara prematur telah

mengakibatkan perusahaan harus melakukan penyesuaian yang signifikan atas laporan

keuangan yang diterbitkan sebelumnya.

Pendapatan secara umum dapat didefinisikan sebagai hasil dari suatu

perusahaan. Hal itu biasanya diukur dalam satuan harga pertukaran yang berlaku. Dalam

praktik biasanya pendapatan diakui pada saat penjualan atau pada saat pemberian jasa

PSAK No 23 tentang pendapatan menerapkan keharusan penerapan standar

dalam akuntansi untuk pendapatan yang timbul dari transaksi dan peristiwa penjualan

barang, penjualan jasa dan penggunaan aset perusahaan oleh pihak-pihak lain yang

menghasilkan bunga, royalti dan deviden.

Pengertian pendapatan menurut Standar Akuntansi Keuangan  (2007:23.6)

adalah sebagai berikut :

”Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari
aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk itu
mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanam
modal.”

Menurut Epstein (2007:317) yang mengacu pada GAAP mengenai pengakuan

pendapatan, pendapatan pada umumnya diakui ketika :

“1.   It is realized or realizable

2. It has been earned”
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Maksudnya adalah pendapatan diakui pada saat barang ataupun jasa telah

ditukar dengan kas atau piutang dan diakui pada saat aktiva yang diterima dalam

pertukaran barang ataupun jasa dapat dengan segera dikonversi menjadi kas atau

piutang.

Menurut Hendriksen yang dialih bahasakan oleh Herman Wibowo (2000:386),

metode pengakuan pendapatan dibagi empat, yaitu :

“1. Selama produksi
Banyak kasus dimana pendapatan diakui selama produksi, umumnya mencakup
jasa-jasa di mana pengakuan selama produksi merupakan praktik umum. Jasa
biasanya dilaksanakan berdasarkan waktu dan pelaksanaan jasa dapat
diasumsikan merupakan kejadian penting sekali. Jumlah pendapatannya telah
ditetapkan menurut kontrak atau perjanjian sebelumnya.

2. Pada penyelesaian produksi
Apabila suatu produk diselesaikan, salah satu dari ketidak pastian sebelumnya,
yaitu biaya produksi, sekarang dapat dihitung dengan tingkat akurasi yang layak.
Harga pasar dan biaya penjualan serta pengiriman tambahan mungkin tetap tidak
pasti. Tetapi apabila dapat diestimasikan dengan andal, ada pertimbangan yang
baik untuk melaporkan pendapatan pada waktu ini.

3. Pada waktu penjualan
Pada saat produk atau barang dagangan atau jasa diberikan pada pelanggan,
maka kedua syarat pengakuan pendapatan (direalisasi atau dapat direalisasi dan
dihasilkan) telah terpenuhi.

4. Pada waktu kas diterima
Penangguhan pelaporan pendapatan setelah penjualan terjadi atas barang
ataupun jasa dapat dibenarkan bila tidak mungkin mengukur aktiva yang
diterima dalam pertukaran dengan tingkat ketepatan yang wajar dan bila beban
tambahan yang material secara langsung berhubung dengan transaksi dan jika
hal itu tidak dapat diestimasikan dengan tingkat ketepatan yang wajar”

Bagi kebanyakan perusahaan, jumlah rupiah yang disepakati pelanggan

merupakan pengukur pendapatan yang telah terealisasi dan yang paling obyektif.

Penjualan adalah produk akhir kegiatan operasi, oleh karena itu sebagai ketentuan

umum, penyerahan produk kepada konsumen sekaligus dianggap sebagai kegiatan yang

menandai pemindahan hak milik. Dengan terjadinya penjualan berarti biaya produk atau

jasa telah berubah bentuk menjadi aktiva baru yang sudah pasti jumlah rupiahnya

berupa kas atau piutang.

Pengukuran pendapatan yang paling baik adalah dengan melihat kedalam nilai

tukar produk atau jasa perusahaan yang paling baik adalah melihat kedalam nilai tukar
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produk/ jasa perusahaan. Nilai tukar menggambarkan ekuivalen kas atau nilai sekarang

yang dinilai kembali dari jumlah uang yang pada akhirnya akan diterima dari transaksi-

transaksi tersebut.

Menurut SAK (2007:23.8) pendapatan diukur dengan cara berikut :

”Pendapatan harus diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang

dapat diterima.”

Dari pengertian di atas yang dimaksud dengan nilai wajar adalah suatu jumlah

untuk itu suatu aktiva mungkin ditukar atau suatu kewajiban diselesaikan antara pihak

yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Jumlah pendapatan

yang timbul dari suatu transaksi biasanya ditentukan oleh persetujuan antara perusahaan

dan pembeli atau pemakai aktiva tersebut. Jumlah tersebut diukur dengan nilai wajar

imbalan yang diterima atau yang dapat diperbolehkan oleh perusahaan dikurangi jumlah

diskon dagang dan rabat volume yang diperbolehkan oleh perusahaan.

Khususnya pada rumah sakit sebagai obyek penelitian penulis tidak ada

perlakuan khusus untuk akuntansi rumah sakit sehingga standar akuntansinya mengacu

pada Standar Akuntansi Keuangan umum. Dalam hal ini Ikatan Akuntan Indonesia telah

menyusun pedoman akuntansi rumah sakit dengan institusi terkait. PARS atau Pedoman

Akuntansi Rumah Sakit merupakan pedoman akuntansi yang dirujuk oleh rumah sakit-

rumah sakit (RS) di Indonesia, baik rumah sakit pemerintah maupun non pemerintah.

Untuk rumah sakit pemerintah, yang terdiri dari RS Perusahaan Jawatan (Perjan)

dan RS Pemerintah Nirlaba, rujukan PARS-nya adalah Surat Keputusan Menteri

Kesehatan No. No. 156/Menkes/SK/I/2003. Selain itu, RS Pemerintah juga mengacu

pada Ketentuan Pelaporan Keuangan Pemerintah atau Standar Akuntansi Keuangan

Sektor Publik.

Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Rumah Sakit Pemerintah yang

dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan, pengakuan pendapatan pasien rawat inap

diakui pada saat pelayanan diberikan atau paket pelayanan/perawatan dilakukan, dan

pencatatannya didasarkan pada saat timbulnya hak dan kewajiban, ini merupakan ciri

dari sistem pencatatan akrual.

Untuk Rumah Sakit Non Pemerintah, PARS-nya merujuk pada Pedoman
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Akuntansi Rumah Sakit Non Pemerintah yang disusun bersama oleh PERSI (Persatuan

Rumah Sakit Seluruh Indonesia) dan IAI (Ikatan Akuntan Indonesia). PARS Non

Pemerintah ini menjadi acuan bagi RS Nirlaba non pemerintah dan RS yang memiliki

Ekuitas Pemilik.

Pembagian jenis rumah sakit dan pedoman yang diikuti dapat dilihat pada

gambar berikut :

Gambar 1.1 Pembagian Jenis Dan Pedoman Rumah Sakit
Sumber : Makalah Akuntansi Rumah Sakit

Pengakuan pendapatan yang disusun IAI dalam PARS mengacu pada standar

keuangan yang berhubungan, yaitu PSAK No 23 tentang pendapatan. Selain PSAK

No 23, PARS juga menekankan pelaksanaan PSAK No 1 yang intinya adalah rumah

sakit mengakui pendapatan dengan basis akrual. PSAK No 23 yang termasuk dalam

PARS diantaranya adalah paragraf 37 yang mengemukakan bahwa pendapatan harus

diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima, paragraf 38

yang mengatur tentang pengakuan pendapatan dari penjualan barang dan paragraf 39

yang mengatur tentang pengakuan pendapatan dari penjualan jasa yang dapat diukur

dengan andal.

Penelitian mengenai pendapatan sebelumnya pernah diteliti oleh :

1. Santi Linawati (2006, Universitas Widyatama) dengan judul skripsi

“Analisis Penerapan Metode Pengakuan Pendapatan (PSAK 23) pada

Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bandung”. Dari hasil penelitian

tersebut dapat disimpulkan bahwa metode pengakuan pendapatanyang

diterapkan oleh PDAM sesuai dengan PSAK 23. Metode pengakuan

pendapatan pada PDAM sendiri telah dituangkan dalam pokok-pokok
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RS Non Pemerintah RS Pemerintah
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Vertikal

RS Berekuitas
Pemilik

Pedoman Akuntansi RS
(PARS) Non Pemerintah

versi PERSI
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(almarhum)

Kep. Menkes No.156/MENKES/SK/I/
2003 tentang Pedoman Akuntansi

Rumah Sakit
???

RS
NirlabaRSD
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Keputusan Mentri Negara Otonomi Daerah No. 8 Tahun 2000 tanggal 10

Agustus 2000 tentang Pedoman Akuntansi PDAM yang didalamnya

mengatur tentang kebijakan pengakuan pendapatan dan mengacu pada

PSAK.

2. Ronald Gunawan (2006, Universitas Widyatama) dengan judul skripsi

“Manfaat Metode Pengakuan Pendapatan Terhadap Laba Perusahaan

(Studi Kasus pada Perusahaan Sigma Steel Manufacturing di

Bandung)” yang berkesimpulan bahwa metode pengakuan pendapatan yang

diterapkan perusahaan telah sesuai dengan kondisi syarat pengakuan

pendapatan pada PSAK 23 serta diperlukan evaluasi dan perbaikan untuk

meningkatkan laba perusahaan dengan meningkatkan pelayanan pada

konsumen, meningkatkan pemasaran dan diferensiasi produk.

Sedangkan penulis melakukan penelitian dengan judul ”Analisis Penerapan

PSAK 23 tentang Pengakuan Pendapatan pada Organisasi Nirlaba”. Perbedaan

penelitian yang peneliti ajukan dengan penelitian – penelitian sebelumnya adalah

penelitian terdahulu dilakukan terhadap organisasi milik pemerintah, sedangkan peneliti

melakukan penelitian terhadap organisasi milik swasta, yaitu rumah sakit swasta.

1.6  Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan survei, sedangkan

metodologi penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu metode yang

bertujuan mengumpulkan, menyajikan, menganalisis dan menarik kesimpulan tentang

keadaan obyek yang diteliti berdasarkan fakta yang terdapat dalam rumah sakit.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu :

1. Penelitian lapangan (field research) yaitu mengadakan peninjauan

langsung pada rumah sakit yang dipilih menjadi objek penelitian dengan

maksud untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan hal yang akan

diteliti agar lebih meyakinkan dan lebih akurat.

2. Penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian sebagai usaha

untuk memperoleh keterangan dan data dengan membaca dan mempelajari

bahan-bahan teori dari buku-buku literatur, catatan-catatan kuliah serta
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sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti,

agar diperoleh suatu pemahaman yang mendalam serta menunjang proses

pembahasan mengenai masalah-masalah yang diidentifikasi.

1.7  Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis melakukan penelitian pada tiga rumah

sakit. Penelitian dilaksanakan mulai bulan Oktober sampai dengan selesai.


