
BABI 

PENDAHULUAN 

1.1. LA TAR BELAKANG MASALAH 

Organisasi Nirlaba merupakan suatu organisasi yang tidak bisa 

dipisahkan dari kehidupan manusia sejak lahir sampai meninggal. Mereka 

lahir dirumah sakit kemudian sekolah masuk SD, SMP, SMU, Perguruan 

Tinggi, sering juga mengikuti kursus-kursus, aktif dalam organisasi sosial 

politik, keagamaan, setelah tua masuk rumah jompo dan waktu meninggal 

memerlukan perkumpulan kematian. 

Organisasi nirlaba berbeda dengan organisasi bisnis(pencari 

laba), perbedaan utama yang mendasar terletak pada cara orang 

memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai 

aktifitas operasinya. Organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dari 

sumbangan para anggota dan para penyumbang lain yang tidak 

mengharapkan imbalan apapun dari organisasi tersebut, sedangkan 

organisasi bisnis jarang atau tidak ada transaksi misalnya: penerimaan 

sumbangan. Dalam praktiknya organisasi nirlaba sering tampil dalam 

berbagai bentuk sehingga kadang-kadang sulit dibedakan dengan 

organisasi bisnis. Organisasi nirlaba tidak ada kepemilikan seperti dalam 

organisasi bisnis, kepemilikan dalam organisasi nirlaba tidak dapat dijual 

dan dialihkan. Sering juga ditemukan organisasi nirlaba yang mendanai 

kebutuhan modalnya dari utang dan kebutuhan operasinya dari 
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pendapatan atas jasa yang diberikan pada publik. Akibatnya pengukuran 

jumlah, saat, dan kepastian aliran pemasukan kas menjadi ukuran kineija 

penting bagi para pengguna laporan keuangan organisasi tersebut, seperti 

kreditur dan pemasok dana lainnya. Pelaporan organisasi nirlaba 

semacam itu hampir memiliki karakteristik yang sama dengan organisasi 

bisnis. 

Karakteristik dari organisasi nirlaba antara lain : 1 

1. Kecenderungan mereka sebagai organisasi jasa. 

2. Didominasi oleh para profesional. 

3. Tidak adanya pengukur laba. 

4. Perbedaan pada manajemen puncak. 

5. Kecenderungan mereka manajemen organisasi politik. 

6. Kurang tergantung pada klien dalam hal dukungan keuangan. 

Menurut IAI, para pengguna laporan keuangan organisasi nirlaba 

memiliki kepentingan bersama yang tidak berbeda dengan organisasi 

bisnis yaitu untuk menilai : 

a. Jasa yang diberikan oleh organisasi nirlaba dan kemampuannya untuk 

terns memberikan jasa terse but, yang dikomunikasikan melalui laporan 

posisi keuangan yang menyediakan informasi mengenai aktiva, 

kewajiban, aktiva bersih dan infonnasi yang hubungan diantara unsur-

unsur tersebut. 

1 Anthony,Daerden,Bedford, Sistem Pengendalian Manajemen Edisi ke- lima,Terjemahan Agus 
Maulana,Penerbit Erlangga, 1989 
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b. Cara manajer melak:sanakan tanggung jawabnya dan aspek kinerja 

manajer yang disajikan melalui laporan aktivitas dan laporan arus kas. 

Sedangkan karakteristik dari organisasi nirlaba menurut IAI 

adalah sebagai berikut : 

a) Sumber daya entitas berasal dari para penyumbang yang tidak 

mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang 

sebanding dengan j umlah sumber daya yang diberikan. 

b) Menghasilkan barang dan/atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba, 

dan kalau suatu entitas menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak 

pemah dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas tersebut. 

c) Tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada orgamsas1 

bisnis,dalam arti bahwa kepemilikan dalam organisasi nirlaba tidak: 

dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan 

tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian 

sumber daya entitas pada saat likuidasi atau pembubaran entitas. 

Salah satu organisasi nirlaba yaitu Rumah Sakit. Rumah sakit 

adalah badan usaha yang memberikan jasa di bidang pelayanan 

kesehatan. Standar Pelaporan keuangan dan Pencatatan yang digunakan 

rumah sakit sekarang ini masih ada yang sama dengan organisasi bisnis, 

karena rumah sak:it sebagai organisasi nirlaba berbeda dengan organisasi 

bisnis maka diperlukan standar pelaporan khusus bagi organisasi nirlaba 

yang terdapat dalam PSAK No 45. Sebenamya dalam penyusunan dan 

penyajian pelaporan keuangan, rumah sakit sudah bisa menerapkan 
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PSAK No 45 sebelum tanggal 1 Januari 2000 karena penerapannya 

lebih dini sangat dianjurkan. Dengan penerapan yang lebih diP.i dalam 

penyusanan dan penyajian laporan keuangan rumah sakit menurut PSi\K. 

no 45 akan memberikan informasi yang relevan dan mudah dipahami 

dari sudut pandang penyumbang, kreditur dan pemakai lain laporan 

keuangan diluar organisasi. 

Berlatar belakang dari hal-hal tersebut diatas maka penulis tertarik untuk 

menyusun skipsi yang berjudul: 

"EVALUASI PENCATATAN dan PELAPORAN KEUANGAN 

ORGANISASI NIRLABA." 

1.2. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana pencatatan dan pelaporan keuangan di rumah sakit ? 

2. Apakah pencatatan dan pelaporan keuangan di rumah sakit sesuai 

dengan PSAK? 

1.3. BATASAN MASALAH 

Dalam penelitian penulis hanya membatasi pada penerapan PSAK 

No 45 jika digunakan sebagai alat analisis sebelum tanggal 1 Januari 

2000. 
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1.4. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 
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1. Untuk mengevaluasi pencatatan dan pelaporan keuangan yang 

digunakan oleh rumah sakit. 

2. Untuk membandingkan pelaporan keuangan rumahsakit dengan 

pelaporan keuangan organisasi nirlaba menurut PSAK No 45 sehingga 

penggunaannya akan lebih menguntungkan dan efektif bagi Rumah 

sakit. 

1.5. MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat yang dapat diambil bagi penelitian adalah: 

1. Bagi penulis : 

Dapat menambah pengetahuan dan melatih berpikir kreatif dengan 

jalan mencoba untuk membahas dan menganalisa data yang ada. 

2. Bagi rumah sakit: 

Dapat dijadikan bahan masukan dan mengetahui keuntungan serta 

kelebihan pelaporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 45 sehingga 

dapat dijadikan pertimbangan dalam membuat laporan keuangan yang 

efektif. 

3. Bagi pihak lain: 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

perbandingan untuk menambah pengetahuan khususnya bagi pihak

pihak yang tertarik dalam bidang ini. 
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1.6. METODE PENELITIAN 

1.6.1. Data yang diperlukan 

• Sejarah dan perkembangan Rumah sakit 

• Struktur Organisasi Rumah sakit 

• Pencatatan yang berupa : jurnal-jurnal yang digunakan 

rumah sakit 

• Laporan keuangan 

1.6.2. Metode Pengumpulan Data 

• Study Pustaka 

Mengumpulkan dan mempelajari literatur serta materi 

perkuliahan yang berhubungan dengan masalah yang 

diteliti. Study pustaka ini bertujuan untuk memperoleh 

dasar-dasar teoritis dari literatur-literatur yang 

dibandingkan dengan pencatatan dan pelaporan keuangan 

rumah sakit. 

• Observasi 

Melakukan pengamatan langsung yang berlandaskan pada 

tujuan penelitian dengan obyek yang diteliti untuk 

memperoleh data yang lebih lengkap sebagai bahan analisis 

dalam penelitian. Dalam hal ini penulis melakukan 

pengamatan langsung terhadap kegiatan rumah sakit yang 

berupa prosedur pencatatan dan laporan keuangan sehingga 
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dapat mengetahui keadaan yang sesungguhnya terhadap 

obyek yang diteliti. 

• Wawancara 

Mengadakan tanyajawab dengan pihak-pihak yang langsung 

berkompeten untuk mencapai tujuan penelitian yang 

direncanakan. Penulis mengadakan wawancara dengan 

petugas rumah sakit bertujuan untuk memperoleh data-data 

yang diperlukan yang berupa pencatatan dan laporan 

keuangan. 

1.6.3. Metode Analisis 

Untuk memecahkan masalah yang ada didalam rumah sakit 

sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, Penulis 

menggunakan metode Deskriptif Komparatif. Oleh karena itu 

untuk menganalisis secara kualitatif metode tersebut dilakukan 

tanpa menggunakan angka-angka maupun perhitungan untuk 

menganalisa masalah yang ada hubungannya dengan pencatatan 

dan pelaporan keuangan rumah sakit yang dibandingkan dengan 

pelaporan keuangan organisasi nirlaba PSAK No 45 yang 

berlaku 1 januari 2000. 

1. 7. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Didalam pembahasan makalah ini dibagi menjadi lima bab yaitu : 

• Bab I : Pendahuluan 
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Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan 

sistematika pembahasan. 

• Bab II : Landasan teori 

Bab ini berisikan landasan teori yang meliputi pengertian 

pelaporan standar akuntansi organisasi nirlaba. 

• Bab III : Metode Penelitian 

Bab ini menjelaskan gambaran rumah sakit secara umum, serta 

berisi data dari rumah sakit yang diolah dalam bab empat. 

• Bab IV : Analisis data 

Dari data yang dirumuskan pada bab tiga diatas dilakukan analisis 

data. Pendekatan yang dipilih sesuai dengan disain penelitian awal 

yang telah dituliskan pada proposal penelitian yang telah disetujui 

oleh dosen pembimbing. lsi analisis yang utama menguraikan 

usaha dan langkah-langkah memecahkan masalah penelitian 

pembuktian yang diajukan sebagai kegiatan arah penelitian. 

• Bab V : Kesimpulan dan Saran 

Berisi pokok-pokok basil analisis masalah yang diteliti, 

interpretasi gambaran tujuan yang diinginkan dari penelitian serta 
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saran-saran atas hasil penelitian. Materi yang dirumuskan pada bab 

kesimpulan adalah apa yang telah dihasilkan pada bab empat. 




