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BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Dari hasil tinjauan mengenai penerapan akuntansi pedoman Badan

Layanan Umum pada RSUP Hasan Sadikin Bandung dapat disimpulkan bahwa

RSUP Hasan Sadikin Bandung telah menerapkan pedoman akuntansi Badan

Layanan Umum tahun 2012. Penerapan pengelolaan keuangan BLU pada RSUP

Hasan Sadikin terlihat dari beberapa kebijakan akuntansi RSUP Hasan Sadikin,

yaitu meliputi dasar penyusunan laporan keuangan, pengakuan pendapatan dan

bisnis, piutang, persediaan, investasi, aset tetap, sewa, aset tidak berwujud,

penurunan nilai aset, kerjasama operasi, program pensiun, dan transaksi dalam

mata uang asing.

Dalam hal laporan keuangan, RSUP Hasan Sadikin memiliki ketentuan

umum, yaitu meliputi tujuan laporan keuangan, komponen laporan keuangan,

tanggung jawab atas laporan keuangan, bahasa laporan kauangan, mata uang

laporan, kebijakan akuntansi, penyajian, konsistensi penyajian, materialitas dan

agregasi, saling hapus, periode pelaporan, informasi komparatif, dan laporan

keuangan interim.

Pengelolaan Keuangan BLU pada RSUP Hasan Sadikin Bandung telah

memberikan manfaat bagi kelancaran pemberian layanan pada pasien, antara lain:

1. PPK-BLU memberikan fleksibilitas penggunaan data, dimana rumah

sakit dapat mengunakan dana yang diperoleh dari operasionalnya tanpa

harus disetor dulu ke kas negara dan melalui prosedur birokrasi pencairan

yang panjang dan memakan waktu cukup lama, yang pada akhirnya

mengganggu operasional rumah sakit karena kehabisan dana

2. PPK-BLU mempermudah proses pengadaan barang dan jasa, terutama

obat-obatan dan bahan habis pakai yang secara rutin harus tersedia

dengan cepat karena rumah sakit dapat melakukan pembelian secara

langsung ke distributor, sehingga bisa mendapatkan harga yang lebih
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murah serta adanya diskon secara resmi di faktur (discount on factur)

menyebabkan harga jual obat yang dibebankan kepada pasien menjadi

lebih murah

3. PPK-BLU memberikan fleksibilitas rumah sakit untuk melakukan kerja

sama dalam bentuk KSO (kerja sama operasi) dengan pihak ketiga.

Dengan KSO proses mendapatkan alat menjadi lebih mudah, tidak

membutuhkan birokrasi yang panjang dan apabila terjadi kerusakan /

gangguan pada alat tersebut, maka perusahaan akan segara memperbaiki /

menggantikannya sehingga tidak mengganggu kelancaran pelayanan pada

pasien

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 119 tahun 2000,

dalam pasal 8, RSUP Hasan Sadikin telah menyelenggarakan kegiatan :

1. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat baik upaya promotif, preventif,

kuratif maupun rehabilitatif secara paripurna

2. Pengembangan pelayanan bidang infeksi onkologi, reproduksi, maternal

parinatal, kardiovaskuler, kedokteran nuklir serta pelayanan

penunjangnya

3. Pelayanan kesehatan lainnya

4. Pendidikan, penelitian dan uasaha lainnya di bidang kesehatan

5.2 Saran

Berikut beberapa saran dari penulis yang dapat diberikan kepada RSUP

Hasan Sadikin Bandung :

1. RSUP Hasan Sadikin Bandung harus lebih mempermudah dalam

pelayanan terhadap pasien.

2. RSUP Hasan Sadikin Bandung dapat mempertahankan pengelolaan

kinerja yang baik terhadap pasiennya.


