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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul

Berbagai aktivitas dan bentuk organisasi sektor publik dapat kita jumpai

dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Organisasi sektor publik pada

umumnya didominasi oleh pemerintah, dimana organisasi ini memberikan

berbagai bentuk pelayanan kepada publik, sehingga dapat dikatakan selalu

menyentuh kehidupan publik. Oleh karena itu organisasi sektor publik dituntut

harus lebih transparan dan dapat memberikan akuntabilitas kepada publik.

Dalam rangka memberikan pelayanan publik dan menyejahterakan rakyat

selain melalui pembentukan perusahaan milik negara, pemerintah juga dapat

membentuk suatu Badan Layanan Umum. Badan Layanan Umum adalah instansi

di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada

masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa

mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya

didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. (Mahmudi, Akuntansi Sektor

Publik, 2011:201)

Pelayanan publik di negara kita masih sering diidentikkan dengan

ketidakpastian baik dalam hal biaya, waktu dan prosedur. Masyakarat sebagai

warga pengguna pelayanan seringkali mengeluhkan buruknya pelayanan para

birokrat diorganisasi-organisasi penyelenggara pelayanan. Para pengguna layanan

jarang sekali diperlakukan sebagai warga negara yang memiliki kedaulatan atas

pemerintah dan birokrasinya atau sebagai pelanggan yang dapat menentukan

nasib penyelenggara layanan (Dwiyanto, Pelayanan Publik :Peduli, Inklusif dan

Kolaboratif ,2010: 68)
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BLU dalam hubungannya dengan akuntansi pemerintahan dikategorikan

sebagai entitas pelaporan sehingga harus membuat laporan keuangan BLU secara

terpisah. BLU memiliki karakteristik khusus meskipun merupakan bagian dari

pemerintah yang dimaksudkan untuk penyediaan pelayanan umum tetapi

operasionalnya dilaksanakan seperti organisasi bisnis. Sehingga BLU memiliki

fleksibilitas dalam mengembangkan kebijakan, sistem dan prosedur akuntansi

untuk pengelolaan keuangan. Dalam mengembangkan sistem akuntansinya, BLU

mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku sesuai jenis

layanan atau mengembangkan kebijakan akuntansi, jika belum ada SAK yang

sesuai jenis industrinya dapat ditetapkan oleh menteri/pimpinan

lembaga/gubernur/bupati/walikota sesuai kewenangannya. Sementara itu untuk

kepentingan pengkonsolidasian laporan keuangan BLU terhadap organisasi yang

membawahinya harus menyesuaikan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan

(SAP). Hal ini sebagaimana diatur dalam PSAP No.11 tentang Laporan Keuangan

Konsolidasian sebagai berikut:

Selaku satuan kerja pelayanan berupa badan, walaupun bukan berbentuk hukum

yang mengelola kekayaan negara yang dipisahkan, BLU adalah entitas pelaporan

(paragraf 20).

Konsolidasi laporan keuangan BLU pada kementrian/lembaga/pemerintah

daerah yang secara organisatoris membawahinya dilaksanakan setelah laporan

keuangan BLU disusun menggunakan standar akuntansi yang sama dengan

standar  akuntansi yang dipakai oleh organisasi yang membawahinya

(paragraf21). (mahmudi, akuntansi sektor publik, 2011:205-206)

Rumah sakit sebagai salah satu institusi pelayanan publik memegang

peranan penting bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Rumah sakit

dituntut untuk dapat melayani masyarakat, dapat berkembang dan mandiri serta

harus mampu bersaing dan memberikan pelayanan yang bermutu dan terjangkau

bagi masyarakat. Dengan semakin tingginya tuntutan bagi rumah sakit untuk

meningkatkan pelayanannya, banyak permasalahan yang muncul terkait dengan
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terbatasnya anggaran yang tersedia bagi operasional rumah sakit, alur birokrasi

yang terlalu panjang dalam proses pencairan dana, aturan pengelolaan keuangan

yang menghambat kelancaran pelayanan dan sulitnya untuk mengukur kinerja,

sementara rumah sakit memerlukan dukungan SDM, teknologi, dan modal yang

sangat besar. Melalui konsep pola pengelolaan keuangan BLU ini, rumah sakit

diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme, mendorong enterpreneureship,

transparansi, dan akuntabilitas dalam rangka pelayanan publik,sesuai dengan tiga

pilar yang diharapkan dari pelaksanaan PPK-BLU ini, yaitu mempromosikan

peningkatan kinerja pelayanan publik, fleksibilitas pengelolaan keuangan dan tata

kelola yang baik (Sri Mulyani, 2007).

Rumah sakit berdasarkan fungsinya memberikan pelayanan kesehatan

kepada masyarakat sehingga sebagian besar dikelompokkan dalam organisasi

sektor publik yang tidak berorientasi mencari keuntungan. Berdasarkan

kepemilikannya, rumah sakit di Indonesia dibedakan menjadi rumah sakit

pemerintah, rumah sakit berbentuk badan layanan umum, dan rumah sakit swasta.

Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung dikenal sebagai salah satu rumah

sakit pemerintah, namun pihak Rumah Sakit Hasan Sadikin dalam pengelolaannya

juga melibatkan pihak swasta termasuk hal pengelolaan keuangan rumah sakit.

Karena adanya keterlibatan pihak swasta tersebut, maka RSHS perlu

menggunakan pedoman akuntansi BLU untuk pengelolaan keuangannya.

Untuk itu penulis mencoba menyusun tugas akhir dengan judul “Tinjauan

Atas Penerapan Akuntansi Pedoman Badan Layanan Umum Pada RSUP

Hasan Sadikin Bandung”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat mengajukan

rumusan masalah mengenai :

1. Bagaimana penerapan pedoman akuntansi BLU pada RSUP Hasan

Sadikin Bandung.
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2. Bagaimana pengelolaan dana BLU terhadap kinerja pelayanan

publik pada RSUP Hasan Sadikin Bandung.

1.3 Maksud dan Tujuan Laporan Tugas Akhir

Maksud penelitian ini adalah untuk mengetahui pedoman akuntansi badan

layanan umum dan pengelolaan dana BLU pada RSUP Hasan Sadikin

Bandung dan memperoleh data yang dapat membantu penulis dalam

menyusun laporan tugas akhir ini.

Adapun tujuan laporan tugas akhir ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan pedoman akuntansi badan layanan

umum terhadap laporan keuangan pada RSUP Hasan Sadikin

Bandung.

2. Untuk mengetahui pengelolaan dana BLU terhadap kinerja

pelayanan publik pada RSUP Hasan Sadikin Bandung

1.4 Kegunaan Laporan Tugas Akhir

Dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh penulis, diharapkan dapat

memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung pada

pihak yang berkepentingan, seperti berikut :

1. Bagi penulis, sebagai alat pembanding teori yang diperoleh di

dalam perkuliahaan dengan praktik yang terdapat di dalam suatu

perusahaan dan juga sebagai alat untuk memperoleh pengetahuan

yang lebih mendalam mengenai laporan keuangan dan pengelolaan

dana dalam praktiknya secara langsung.

2. Pihak perusahaan, sebagai masukan dan pertimbangan bagi

pemecahan masalah mengenai penyajian laporan keuangan dan

pengelolaan dana sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam

melaksanakannya.

3. Pihak lain, diharapkan dapat memberikan masukan dan tambahan

referensi yang bermanfaat mengenai penyajian laporan keuangan
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dan pengelolaan dana bagi rekan-rekan yang memerlukan sumber

data dalam menyusun Laporan Tugas Akhir.

1.5 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik

Dalam melakukan penelitian ini, penulis memilih RSUP Hasan Sadikin

Bandung untuk memperoleh data yang sebenarnya yang terletak di Jalan

Pasteur No.38 Bandung. Adapun waktu kerja praktik dilaksanakan pada

tanggal 19 Januari 2015 sampai dengan 19 Februari 2015.


