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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 
2.1.1 Akuntansi

1. Pengertian Akuntansi 

Terdapat beberapa pengertian dan definisi akuntansi dari beberapa sudut 

pandang yang berbeda berasal dari beberapa lembaga. Abdul Halim dan 

Muhammad Syam Kusufi (2014) mengutip pengertian akuntansi menurut 

American Accounting Association (1996), akunansi adalah suatu proses 

pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi 

(keuangan) dari suatu entitas atau organisasi yang digunakan oleh pihak-pihak 

yang memerlukannya sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan 

ekonomi.  

Menurut Accounting Principles Board (1970) seperti yang dikutip juga 

oleh Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi (2014), yang menjelaskan bahwa 

akuntansi merupakan suatu kegiatan jasa yang berfungsi untuk menyediakan 

informasi kuantitatif, terutama dalam pengambilan keputusan ekonomi yang 

sifatnya tentang keuangan entitas ekonomi tersebut agar dalam membuat pilihan-

pilihan yang nalar diantara berbagai alternatif arah tindakan. Sedangkan dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menjelaskan bahwa Akuntansi 

adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, 

pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta 

penginterpretasian atas hasilnya. Dari beberapa definisi diatas penulis dapat 

menyimpulkan bahwa, akuntansi merupakan suatu proses identifikasi, 
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pengukuran, pencatatan, penggolongan, dan peringkaan transaksi ekonomi dari 

suatu instansi atau organisasi serta kemudian dilakukan penyajian dan pelaporan 

kepada pihak-pihak yang membutuhkannya untuk menyediakan informasi dalam 

pengambilan keputusan. 

2. Tujuan dan Fungsi Akuntansi 

Menurut Suhayati dan Anggadini, tujuan dari akuntansi yaitu memberikan 

informasi ekonomi dari suatu perusahaan atau kesatuan ekonomi kepada pihak-

pihak yang memiliki kepentingan, baik pihak yang berhubungan langsung di 

dalam instansi maupun pihak di luar instansi. Akuntansi juga memiliki beberapa 

fungsi diantaranya yaitu sebagai berikut (Hery, 2011): 

a. Menghitung laba yang telah diperoleh oleh perusahaan pada periode 

tertentu, kemudian digunakan untuk menilai apakah apakan pimpinan 

perusahaan telah melaksanakan tugas dan kewajiban yang telah diberikan 

oleh para pemilik sesuaidengan tujuan yang ingin dicapai. 

b. Membantu mengawasi dan mengamankan semua yang berkaitan dengan 

hak dan kewajiban perusahaan khususnya dari segi keuangan. 

2.1.2 Basis Akuntansi 
Basis akuntansi merupakan salah satu prinsip dalam akuntansi yang 

berfungsi untuk menentukan periode pengukuran dan pengakuan suatu transaksi 

ekonomi dalam laporan keuangan (Mu’am, 2015). Menurut Erlin, dkk (2017), 

Pemerintah Indonesia mengalami beberapa perubahan dalam penggunaan basis 

akuntansi. Perkembangan basis akuntansi tersebut dimulai dengan akuntansi 
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berbasis kas, dilanjutkan dengan akuntansi berbasis kas menuju akrual, dan basis 

akuntansi berbasis akrual.

1. Akuntansi berbasis kas (cash based accounting)

Akuntansi berbsis kas adalah basis akuntansi yang pengakuan transaksi 

dan peristiwa lainnya dipengaruhi pada saat diterima atau dibayarkannya 

kas atau setara kas terjadi (PSAP No. 1 Paragraf 8). Pengukuran akuntansi 

berbasis kas difokuskan pada saldo kas dan perubahan saldo kas dilakukan 

dengan membedakan antara kas yang diterima dengan kas yang 

dikeluarkan. Akuntansi berbasis kas ini mencakup ruang lingkup meliputi 

saldo kas, penerimaan kas, dan pengeluaran kas. Keterbatasan dalam 

penggunaan sistem akuntansi berbasis kas yaitu informasi yang dihasilkan 

masih terbatas karena tidak menjelaskan informasi tentang 

pertanggungjawaban manajemen atas aset dan kewajiban, tetapi hanya 

terbatas pada pertanggungjawaban terhadap kas saja. 

2. Akuntansi Berbasis Kas menuju Akrual (Cash Toward Accrual Based 

Accounting)

Akuntansi berbais kas menuju akrual merupakan suatu proses transisi dari 

akuntansi berbasis kas menuju akuntansi berbasis akrual. Dengan 

akuntansi berbasis kas menuju akrual ini, pendapatan, belanja, dan 

pembiayaan pencatatannya dilakukan berdasarkan  akuntansi berbasis kas, 

sedangkan aset, utang, dan ekuitas dana pencatatannya dilakukan sesuai 

dengan akuntansi berbasis akrual (PP No.24 Tahun 2005). 
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3. Akuntansi Berbasis Akrual (Accrual Based Accounting)

Akuntansi berbasis akrual adalah basis akuntansi yang pengakuan 

transaksi dan peristiwa lainnya dilakukan pada saat transaksi dan peristiwa 

tersebut terjadi, tanpa mempertimbangkan pada saat kas atau setara kas 

diterima atau dibayarkan (PSAP No. 1 Paragraf 8). Sistem akuntansi ini 

menfokuskan pada perubahan daya dan sumber daya ekonomis pada suatu 

entitas. Peraturan Pemerintah No. 71tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan, telah mewajibkan Laporan keuangan pemerintah dilaporkan 

berdasarkan akuntansi basis akrual, sedangkan PP No. 24 tahun 2005 

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan laporan keuangan pemerintah 

masih dilaporakan berdasarkan akuntansi berbasis kas menuju akrual. 

2.1.3 Kedudukan Akuntansi Puskesmas 
Menurut Sugijianto, dkk. (1995) yang dikutip oleh Abdul Halim dan 

Muhammad Syam Kusufi (2014) dalam Akuntansi Sektor Pablik, akuntansi 

terbagi menjadi 3 (tiga) bidang utama yaitu : 

1. Akuntansi Komersial atau Perusahaan (Commercial Accounting)

Data akuntansi didalam akuntansi komersial berfungsi sebagai informasi 

keuangan yang diberikan kepada manajemen, pemilik modal, penanam 

modal, kreditur, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan 

perusahaan tersebut, seperti pemerintah digunakan dalam kepentingan 

penetapan pajak. Akuntansi komersial adalah akuntansi yang berfungsi 

untuk pencatatan peristiwa ekonomi pada entitas bisnis (perusahaan) 

dengan tujuan mencari keuntungan atau laba. Dalam akuntansi komersial, 
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terdiri dari proses pencatatan harian, penjurnalan, posting ke buku besar, 

pembuatan neraca saldo pembuatan neraca lajur, dan pembuatan laporan 

keuangan. Laporan keuangan yang terdapat didalam akuntansi komersial 

yaitu neraca (laporan posisi keuangan), laporan laba rugi, laporan arus kas, 

laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. 

2. Akuntansi Sektor Publik  

Akutansi sektor pulik adalah akuntansi pada organisasi non profit atau 

nirlaba yang berfungsi untuk mencatat peristiwa ekonomi.  Secara 

sederhana, akuntansi sektor publik ini banyak digunakan oleh organisasi 

sektor publik, seperti partiai polotik, masjid, puskesmas, rumah sakit, 

sekolah atau universitas, lembaga swadaya masyarakat, dan pemerintah 

pusat. Dalam praktik penerapan akuntansi sektor publik, diperlukan 

pengelola entitas ekonomi yang memiliki keahlian dalam bidang akuntansi 

sektor publik atau yang biasa dikenal dengan Standar Akuntansi 

Pemeritahan  agar laporan yang disajikan sesuai dengan standar akuntansi 

keuangan sektor publik. Akuntansi sektor publik dibagi menjadi 2 yaitu: 

Akuntansi Pemerintah dan Akuntansi Sosial.  

a. Akuntansi Pemerintah (Governmental Accounting)

Data akuntansi dalam akuntansi pemeritahan berfungsi sebagai 

informasi tentang transaksi ekonomi dan keuangan pemerintah yang 

diberikan kepada pihak eksekutif, legislatif, yudikatif, dan masyarakat. 

Akuntansi pemerintahan terbagi menjadi akuntansi pemerintah pusat 

dan akuntansi pemerintah daerah atau akuntansi keuangan daerah. 
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Akuntansi pemerintah daerah tersusun dari akuntansi pemerintah 

kabupaten dan akuntansi pemerintah kota. Akuntansi keuangan daerah 

merupakan akuntansi pada entitas ekonomi dilingkungan pemerintah 

desa yang difungsikan untuk mencatat peristiwa ekonomi. Akuntansi 

keuangan daerah harus mengelola keuangan daerah secara terpisah dari 

pemerintah pusat dan melakukan pelaporan hasil yang diperoleh 

kepada masyarakat secara transparan dengan diimbangi semangat 

otonomi daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, standar akuntansi 

pemerintahan daerah perlu diatur oleh pemerintah agar dapat 

digunakan di seluruh pemerintah daerah secara bersama. 

b. Akuntansi Sosial (Social Accounting)

Akuntansi sosial merupakan bidang akuntansi khusus yang diterapkan 

pada lembaga yang memberikan pelayanan pada perekonomian 

nasional. Akuntansi sosial adalah akuntansi yang digunakan oleh 

organisasi nonprofit atau nirlaba dalam melakukan pencatatan 

peristiwa ekonomi. Secara sederhana, akuntansi sosial banyak 

diterapkan oleh organisasi sektor publik, seperti puskesmas, rumah 

sakit, masjid, sekolah atau universitas, partai politik, dan lembaga 

swadaya masyarakat. Gambaran kududukan akuntansi puskesmas 

dapat dilihat didalam gambar 2 berikut ini: 
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Gambar 2.1 
Kedudukan Akuntansi Puskesmas 

Sumber : Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah, 2013 

2.1.4 BLUD Puskesmas 
1. Pengertian BLUD Puskesmas 

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2008, dan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007, serta Peraturan Presiden 

Nomor 32 tahun 2014 Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 

BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit kerja pada SKPD di 

lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan 

kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan  atau jasa yang dijual tanpa 

mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya 

berdasarkan prinsip efisiensi dan produktivitas. Salah satu SKPD yang melakukan 

pelayanan terhadap masyarakat tanpa mencari keuntungan yaitu Puskesmas. Pusat 

Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat  Puskesmas adalah sarana 

Akuntansi Sektor Publik 

Kota Kabupaten

DaerahPusat

Pemerintah Sosial

Akuntansi Perusahaan 

Akuntansi

Puskesmas 
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pelayanan kesehatan fungsional yang merupakan Unit PelaksanaTenik Dinas 

Kesehatan yang memberikan pelayanan serta menyeluruh dan terpadu kepada 

masyarakat (Peraturan Bupati Jepara Nomor 9 Tahun 2017).  

Bertepatan dengan ditetapkan Berdasarkan Keputusan Bupati Jepara 

Nomor 445-265 Tahun 2015 tentang Penerapan Puskesmas Sebagai Unit 

Pelaksanaan Teknis Dinas Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum Daerah, seluruh Puskesmas di Kabupaten Jepara berubah menjadi 

Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang disingkat 

dengan BLUD Puskesmas. BLUD Puskesmas merupakan Puskesmas yang 

menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-

BLUD). 

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan BLUD yang dimaksud dengan Pola Pengelolaan 

Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan 

keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan 

praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada 

masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan 

kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan 

Daerah pada umumnya. PKK-BLUD bertujuan untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan kepada masyarakat unutk mewujudkan penyelenggaraan tugas-tugas 

pemerintah daerah dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan 

kehidupan bangsa.
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PPK-BLUD yang diterapkan oleh BLUD yaitu akuntansi berbasis akrual. 

Jadi setiap unit kerja yang berubah menjadi BLUD Menyelenggarakan Akuntansi 

Dan Pelaporan Keuangan Berdasarkan Akuntansi Berbasis Akrual. Selain itu 

BLUD juga harus menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan, 

biaya, aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Dalam rangka penyelenggaraan 

akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual, pemimpin BLUD harus 

menyusun kebijakan akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi sesuai 

jenis layanannya.

2. Standar Akuntansi BLUD Puskesmas 

BLUD Puskesmas menerapkan sistem informasi manajemen keuangan 

sesuai dengan kebutuhan praktek bisnis yang sehat (Peraturan Pemerintah Dalam 

Negeri Nomor 61 Tahun 2007). Dalam penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan 

keuangan. Setiap transaksi keuangan dicatat dalam dokumen pendukung yang 

dikelola secara tertib. BLUD menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan 

sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi 

akuntansi Indonesia untuk manajemen bisnis yang sehat.  

BLUD mengembangkan dan menetapkan sistem akuntansi dengan 

berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku untuk BLUD yang bersangkutan 

dan ditetapkan oleh kepala daerah. Dengan ditetapkannya Berdasarkan Keputusan 

Bupati Jepara Nomor 445-265 Tahun 2015 tentang Penerapan Puskesmas Sebagai 

Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan 

Badan Layanan Umum Daerah, akuntansi dan laporan keuangan BLUD 
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Puskesmas dilaksanakan sesuai dengan akutansi pemerintah menggunakan basis 

akrual. 

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan 

peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa 

memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Menurut  Khan dan 

Mayes (2009), akuntansi berbasis akrual adalah salah dasar akuntansi yang tidak 

terikat berdasarkan waktu penerimaan dan pengeluarankas yang dilakukan, tetapi 

pengakuan terhadap transaksi sebagai peeristiwa yang mendasarinya terjadi. 

Menurut IFAC, (2003) International Federation of Accountants (IFAC) 

didalam Public Committee Study Nomor 14 tentang Transition to The Accrual 

Basis of Accounting: Guidance for Governments and Goverments Entities 

(second edition) didalam penerapan basis akrual pada akuntansi sektor publik 

memiliki beberapa kelebihan dan kerukarangan. Adapun kebelihan dan 

kekurangan tersebut adalah sebagai berikut: 

Kelebihan dalam penerapan basis akurual yaitu: 

a. Memberikan gambaran mengenai bagaimana pemerintah mampu 

memenuhi kebutuhan pendanaannya dan mendanai aktivitas-aktivitasnya. 

b. Memungkinkan pemakai laporan keuangan untuk melakukan evaluasi 

terhadap kemampuan pemerintah saat ini untuk mendanai aktivitas-

aktivitasnya dan untuk memenuhi segala kewajiban dan komitmen-

komitmen yang ada. 

c. Mampu memperlihatkan posisi keuangan pemerintah atau instansi dan 

posisi keuangannya. 
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d. Memberikan peluang bagi pemerintah untuk memperlihatkan keberhasilan 

dalam pengelolaan sumber daya yang dikelolannya. 

e. Memberikan keuntungan untuk melakukan evaluasi kinerja pemerintah 

dalam efisien, efektivitas, dan pencapaian hasil akhir penggunaan sumber 

daya yang dikelolanya. 

Kelebihan dalam penerapan basis akurual yaitu: 

a. Menyiapkan biaya-biaya yang cukup besar untuk meenangani beberapa 

hal sebagai berikut: 

1) Biaya yang digunakan untuk pemeliharaan aset. 

2) Biaya yang digunakan untuk penyiapan kebijakan akuntansi. 

3) Biaya yang digunakan untuk membangun sistem akuntansi termasuk 

membeli sarana dan prasana agar mampu mendukung penerapan sistem 

tersebut. 

4) Biaya yang digunakan untuk menyiapkaan sumber daya yang kompeten 

agar mampu menangani masalah dalam penerapan akuntansi berbasis 

akrual. 

b. Pada dasarnya akuntansi berbasis akrual adalah desain yang berfungsi 

untuk mengukur laba sehingga penerapan basis akrual  pada sektor publik 

atau pemerintah kurang memberikan arti penting baginya. 

c. Akuntansi berbasis akrual lebih rumit dan kompleks dibandingkan dengan 

akuntansi berbasis kas sehigga mengakibatkan kurangnya akuntabilitas 

dalam pelaporan keuangannya karena kemungkinan terdapat badan 
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legistatif (DPR/DPD) kurang memberikan atensi dalam menelaah laporan 

keuangan.

d. Penyedia laporan keuangan (entitas pelaporan atau entitas akuntansi) 

maupun aunditor pemerintah diberikan ruang yang lebih luas dalam hal 

profetional judgements.

Implemetasi peneratan akuntansi berbasis akrual dianggap bukannlah hal 

yang mudah bagi entitas pemerintahan. Penerapan akuntansi berbasis akrual  

masih memiliki banyak pro dan kontra dari kelebihan dan kekurangan basis 

tersebut. Untuk itu entitas pemerintah perlu mempersiapkan dan kebutuhan yang 

harus dipenuhi dalam menjalankan amanat dari undang-undang.  

Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat dalam perubahan 

pengelolaan keuangan seiring demi terwujudnya transparansi dan  akuntabilitas 

pengelolaan laporan keuangan pusat maupun daerah dengan adanya tuntutan akan 

peningkatan kualitas laporan keuangan. Pelaporan keuangan di pemerintah 

semakin dikukuhkan dengan diterbitkannya Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) 

yang dianggap memiliki peran penting pada bidang akuntansinya. Dengan 

ditetapkannya Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 2005, menandai bahwa pelaporan keuangan Pemerintah 

Indonesia memulai babak baru. Peraturan pemerintah tersebut masih bersifat 

sementara karena sebelumnya telah diamanatkan dalam pasal 36 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa 

selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum 

dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. 
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Pemerintah selanjutnya mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

2005 dengan mengeluarkan  Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan. Lingkup Peraturan Pemerintah ini meliputi SAP 

Berbasis Kas Menuju Akrual dan SAP Berbasis Akrual. SAP Berbasis Kas 

Menuju Akrual pada Lampiran II berlaku selama transisi bagi entitas yang belum 

siap untuk menerapkan SAP Berbasis Akrual. SAP Berbasis Akrual terdapat pada 

lampiran I berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan oleh 

setiap entitas.  

3. Pelaporan dan Pertanggungjawaban BLUD Puskesmas 

Menurut Erlin, dkk (2015) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 

membuat laporan keuangan dilakukan oleh masing-masing SKPD. Laporan 

Keuangan nantinya akan dikonsolidasikan oleh entitas pelaporan dalam hal ini 

disebut sebagai Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) menjadi 

Laporan Keuangan Pemerintah  Provinsi/kota/kabupaten. 

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan dikeluarkan sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 2005. Walaupun didalam Peraturan Pemerintah ini telah diharuskan 

penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual murni, namun masih 

diperkenankan penerapan basis kas menuju akrual sampai dengan tahun 2015 

(Hariyanto, 2012). Perbedaan antara PP 71 dengan PP 24 tahun 2005, perbedaan 

pokok antara kedua peraturan pemerintah ini terkait dengan komponen laporan 

keuangan, sebagai berikut : 
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Tabel 2.1 
Perbedaan Komponen Laporan keuangan 

PP No 24 Tahun 2005 
(Basis Kas menuju Akrual) 

PP No 71 Tahun 2010 
(Basis Akrual) 

1. Laporan Realisasi Anggaran 
(LRA)

2. Neraca
3. Laporan Arus Kas 
4. Catatan atas Laporan keuangan

1. Laporan Realisasi Anggaran 
(LRA)

2. Laporan Perubahan Saldo 
Anggaran Lebih 

3. Neraca
4. Laporan Arus kas 
5. Laporan Operasional 
6. Laporan Perubahan Ekuitas 
7. Catatan Atas Laporan 

Keuangan
Sumber : (Hariyanto, 2012) 

Berdasarkan Peraturan Bupati Jepara Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pola 

Tatan Kelola Badan Layanan Umum daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, 

Laporan Keuangan BLUD Puskesmas terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi 

Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, 

dan CatatanAtas Laporan Keuangan disertasi dengan Laporan Kinerja. Dalam 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan, Unsur Laporan keuangan pemerintah terdiri dari laporan 

pelaksanaan anggaran (budgetary reports), laporan finansial, dan CaLK. Laporan 

pelaksanaan anggaran terdiri dari LRA dan Laporan Perubahan SAL. Laporan 

finansial terdiri dari Neraca, LO, LPE, dan LAK. CaLK merupakan laporan yang 

merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran 

maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari 

laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial.  
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1. Laporan Realisasi Anggaran  

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang memberikan gambaran 

tentang selisih  antara jumlah anggaran diawal periode dengan jumlah 

yang telah direalisasi di akhir periode (Bastian, 2006). Laporan Realisasi 

Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber 

daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang 

menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam 

satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan 

Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan 

pembiayaan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 

2010). Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut : 

a. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum 

Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah 

lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode 

tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, 

dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.  

b. Belanja terdiri dari unsur  biaya yang sesuai dengan struktur biaya 

yang dituangkan dalam RBA definitif. Seluruh belanja BLUD 

Puskesmas dilaporkan kepada Kepala Dinas setiap bulannya. 

BLUD Puskesmas diberikan fleksibilitas untuk belanja dengan 

mempertimbangkan volume kegiatan palayanan (Peraturan Bupati 

Jepara No. 9 Tahun 2017).
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c. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu 

entitas  pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana 

perimbangan dan dana bagi hasil. 

d. Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan/pengeluaran 

yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu 

dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun 

anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, 

yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk 

menutup defisit atau  memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan 

pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil 

divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk 

pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada 

entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah. 

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan 

atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan 

dengan tahun sebelumnya (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 71 Tahun 2010). 

3. Neraca

Neraca adalah potret yang menjelaskan tetang posisi keuangan pada suatu 

entitas dalam periode tertentu (Bastian, 2006). Neraca menggambarkan 

posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan 

ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari 
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aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur dapat dijelaskan 

sebagai berikut (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 

Tahun 2010) : 

a. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki 

oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana 

manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat 

diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat 

diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang 

diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-

sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. 

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi 

aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun 

tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah, berupa aliran 

pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. 

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar. Suatu 

aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk 

dapat  direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam 

waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak 

dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset 

nonlancar (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 

2010).
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1) Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, 

piutang, dan persediaan. Sedangkan aset nonlancar mencakup aset 

yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang 

digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan 

pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum.  

2) Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, 

aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya. Investasi jangka 

panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk 

mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka 

waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang 

meliputi investasi nonpermanen dan permanen. Investasi 

nonpermanen antara lain yaitu investasi dalam Surat Utang Negara, 

penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan investasi 

nonpermanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan 

modal pemerintah dan investasi permanen lainnya. 

b. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang 

penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi 

pemerintah. Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah 

mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya 

mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan 

datang. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan 

tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu.  
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Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena 

penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga 

keuangan, entitas pemerintah lain, atau lembaga internasional. 

Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai 

yang bekerja pada pemerintah atau dengan pemberi jasa lainnya. 

Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai 

konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-

undangan.

Kewajiban dikelompokkan kedalam kewajiban jangka pendek dan 

kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan 

kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua 

belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang 

adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 

12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. 

c. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih 

antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo 

ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan 

Perubahan Ekuitas. 

4. Laporan Operasional 

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang 

menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah 

pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu 
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periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan 

Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar 

biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut (Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010): 

a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai 

penambah nilai kekayaan bersih. 

b. Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai 

pengurang nilai kekayaan bersih. 

c. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang 

dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, 

termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. 

d. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa 

yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan 

operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada 

di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

5. Laporan Arus Kas 

Laporan Arus Kas adalah laporan yang didalamnya menggambarkan 

perubahan posisi kas dalam titik waktu tertentu (Bastian, 2006). Laporan 

Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, 

investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, 

penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah 

selama periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas 

terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing dapat 
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dijelaskan sebagai berikut (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 71 Tahun 2010) : 

a. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara 

Umum Negara/Daerah. 

b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari 

Bendahara Umum Negara/Daerah. 

6. Laporan Perubahan Ekuitas 

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau 

penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 

2010).

7. Catatan atas Laporan Keuangan 

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian 

dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan 

Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, 

Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga 

mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh 

entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk 

diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-

ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan 

keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan 

atau menyajikan atau menyediakan hal-hal sebagai berikut (Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010): 
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a. Mengungkapkan informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan 

Entitas Akuntansi. 

b. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan 

ekonomi makro. 

c. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun 

pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam 

pencapaian target. 

d. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan 

dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan 

atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya. 

e. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang 

disajikan pada lembar muka laporan keuangan. 

f. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan 

Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam 

lembar muka laporan keuangan. 

g. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian 

yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan 

keuangan.

Berdasarkan Peraturan Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah 

Pusat Kesehatan Puskesmas dalam Peraturan Buapati Nomor 9 Tahun 

2017, Laporan Keuangan yang sudah dibuat oleh BLUD nantinya akan 

diperiksa oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan perundang-

undangan. Setiap 3 (tiga) bulan sekali pimpinan BLUD Puskesmas 



33
�

�
�

menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus 

kas kepada PPKD, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode 

pelaporan berakhir. Laporan operasional dan laporan arus kas 

disampaikan kepada PPKD melalui Kepala Dinas.  

Setiap 6 (enam) bulan dan 1 (satu) tahun anggaran, pimpinan 

BLUD Puskesmas wajib menyusun dan menyampaikan laporan 

keuangan secara lengkap kepada PPKD untuk dikonsolidasikan 

kedalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. Laporan keuangan secara lengkap 

disampaikan kepada PPKD melalui Kepala Dinas. 

4. Pengguna Laporan Keuangan 

Laporan keuangan pemeritah daerah digunakan oleh beberapa kelompok 

utama, namun tidak terlepas pada (Tanjung, 2012): 

a. Masyarakat; 

b. Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa; 

c. Pihak yang berperan atau memberi dalam proses donasi, pinjaman, 

investasi; dan 

d. Pemerintah. 

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan berfungsi untuk 

memberikan informasi sesuai kebutuhan dari semua pihak kelompok pengguna 

laporan keuangan. Oleh karena itu, laporan keuangan tidak disusun untuk 

memenuhi tujuan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. Namun 

demikian, untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan diperlukan 
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laporan keuangan pemerintah, maka laporan keuangan harus disajikan sesuai 

dengan perundang-undanganan mencakup jenis laporan dan elemen informasi. 

Disamping itu, perlu adanya perhatian tentang kebutuhan informasi bagi para 

pembayar pajak. 

5. Peran dan Tujuan Laporan Keuangan 

Menurut Abdul Hafiz Tanjung (2012) terdapat beberapa peran dan tujuan 

disusunnya laporan keuangan: 

a. Peran pelaporan keuangan 

Laporan keuangan disusun untuk memberikan informasi yang 

relevan selama satu periode pelaporan mengenai seluruh transaksi dan 

posisi keuangan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan terutama 

difungsikan untuk mengetahui nilai pemanfaatan sumber daya ekonomi 

dalam melaksanakan kegiatan operasional pemerintah, melakukan 

penilaian kodisi keuangan, megevaluasi efisiensi dan efektivitas suatu 

entitas palaporan, dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan 

perundang-undangan.

Kewajiban yang dimiliki setiap entitas pelaporan yaitu melaporkan 

upaya-upaya yang dilakukan serta keberhasilan yang telah dicapai dalam 

pelaksanaan kegiatan secara terstruktur dan sistematis pada suatau periode 

pelaporan keuangan untuk kepentingan (Tanjung, 2012): 
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1) Akuntabilitas

Pencapaian tujuan yang telah ditetapkan secara periodik perlu adanya 

pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya serta melaksanakan 

kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan.

2) Manajemen 

Membantu pengguna laporan keuangan dalam melakukan 

pengevaluasian selama periode pelaporan terkait dengan pelaksanaan 

suatu entitas pelaporan tersebut sehingga bagi kepentingan masyarakat 

dapat memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan 

pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah. 

3) Transparansi 

Menyajikan informasi keuangan kepada masyarakat secara jujur dan 

terbuka berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak 

untuk mengetahui pertanggungjawaban pemerintah secara menyeluruh 

dan terbuka dalam melakukan pengelolaan sumber daya yang 

dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan peundang-

undangan.

4) Keseimbangan Antargenerasi (Intergenerasional Equity)

Membantu para pengguna laporan keuangan selama periode pelaporan 

tertentu dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah untuk 

membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan diasumsikan 

apakah generasi yang akan datang akan ikut menanggung beban 

pengeluaran tersebut. 
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5) Evaluasi kinerja 

Melakukan pengevaluasian terhadap kinerja entitas pelaporan,  dalam 

pencapaian tujuan yang telah direncanakan terutama dalam 

pemanfaatan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah. 

b. Tujuan pelaporan keuangan 

Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya memberikan informasi 

yang bermanfaat bagi para pengguna dalam melakukan penilaian 

akuntabilitas dan membantu keputusan baik keputusan ekonomi, politik, 

maupun sosial dengan (Tanjung, 2012): 

1) Memberikan informasi dalam pemanfaatan sumber, alokasi dan  daya 

keuangan.

2) Memberikan informasi tentang kecukupan pemerimaan periode 

berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran. 

3) Memberikan informasi mengenai pengunaan tentang jumlah sumber 

daya ekonomi dalam kegiatan entitas pelaporan serta keberhasilan 

yang telah dicapai. 

4) Memberikan informasi tentang bagaimana pendanaan oleh entitas 

pelaporan dalam memenuhi seluruh kegiatannya dan mencukupi 

kebutuhan kasnya. 

5) Memberikan informasi tentang konsisi entitas dan posisi keuangan 

berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, termasuk yang 

diperoleh dari pungutan pajak dan pinjaman, baik berjangka wantu 

pendek maupun jangka panjang. 
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6) Memberikan informasi tentang apakah perubahan posisi keuangan 

entitas pelaporan mengalami kenaikan atau penurunan yang dianggap 

sebagai akibat pelaksanaan kegiatan  selama periode pelaporan. 

Dalam rangka mewujudkan tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan suatu 

entitas pelaporan menyediakan informasi tentang sumber dan pemanfaatan 

sumber daya keuangan atau ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih atau 

kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-

Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas. 

2.2 Penelitian Terdahulu 
Sebelum melakukan penelitian mengenai “Studi Kualitatif Pelaksanaan 

Metode Akuntansi Berbasis Akrual Pada Puskesmas Tahunan Setelah 

Menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)”, ada beberapa penelitian 

yang telah melakukan penelitian dengan topik serupa. Berikut adalah hasil 

penelitian terdahulu yang dipaparkan dalam bentuk tabel sebagai berikut: 

Tabel 2.2 
Penelitian Terdahulu 

No. Penulis Judul Pendekatan Objek Informan Hasil 
1. Ida 

Rosnidah
,
Juwenah,
Apri Dwi 
Astuti.
(2016)

Identifikasi
Eksisting
Sistem 
Akuntansi
Badan
Layanan
Umum 
Daerah
pada
Rumah 
Sakit
Umum 
Daerah
Kabupaten
Cirebon

Jenis
Penelitian ini 
adalah
penelitian
kualitatif 
dengan
pendekatan
studi kasus.

Rumah 
Sakit
Umum 
Daerah
Waled 
Kabupa
ten
Cirebon

Data
dalam 
penelitian
diperoleh
melalui 
wawancar
a dan 
observasi
dengan
responden
yang
berasal
dari
instansi 
lingkup

Hasil
penelitian
menunjukkan 
bahwa RSUD 
Waled 
Kabupaten
Cirebon yang 
sudah
menerapkan 
PPK-BLUD
selama ini 
dalam 
menyusun 
laporan
keuangannya
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BLUD
RSUD
Waled 
Kabupate
n Cirebon. 

masih belum 
berbasis
akrual, dan 
masih 
berpedoman 
pada Standar 
Akuntansi
Keuangan
(SAK) belum 
menggunakan 
Standar
Akuntansi
Pemerintahan 
(SAP).

2. Juwenah 
(2015)

Desain
Penyusuna
n Laporan 
Keuangan
Badan
Layanan
Umum 
Daerah
Pada UPT 
Puskesmas 
Dinas
Kesehatan
Pemerintah 
Kota
Yogyakarta

Jenis
penelitian ini 
penelitian
kualitatitif 
deskriptif 
dengan
metode studi 
kasus. Data 
dalam 
penelitian
diperoleh
melalui 
wawancara
dan
observasi
dengan
responden
Wawancara
dilakukan
dengan
metode 
purposive
sampling, 
yakni
dengan
pertimbanga
n tertentu, 
dalam arti 
orang
tersebut 
dianggap
paling ta hu 

UPT
Puskes
mas 
Dinas
Kesehat
an
Pemerin
tah
Kota
Yogyak
arta 

Instansi 
lingkup
UPT
Puskesma
s BLUD 
Dinas
Kesehatan
Pemerinta
h Kota 
Yogyakart
a.

Berdasarkan 
Peraturan
Menteri Dalam 
Negeri RI No 
61. Paragraf 
116 Tahun 
2007 tentang 
Pedoman 
Teknis
Pengelolaan 
Keuangan
Badan
Layanan
Umum Daerah, 
dan PSAP 
No.11
Peraturan
Pemerintah 
Nomor 71 
Tahun 2010, 
BLUD
menyelenggara
kan akuntansi 
dan laporan 
keuangan
menggunakan 
basis akrual. 
Namun 
realitasnya,
kondisi saat ini 
basis akuntansi 
yang
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tentang apa 
yang kita 
harapkan
atau
mungkin dia 
sebagai
penguasa.

digunakan
UPT
Puskesmas 
belum berbasis 
akrual dan 
masih berbasis 
kas menuju 
akrual. 

3. Albertus 
Sunuwat
a
Tripraset
ya,
Laksono
Trisnant
oro, Ni 
Luh Putu 
Eka.
(2014)

Analisis
Kesiapan
Penerapan
Kebijakan
Badan
Layanan
Umum 
Daerah
(BLUD)
Puskesmas 
Di
Kabupaten
Kulon
Progo(Stud
i Kasus di 
Puskesmas 
Wates dan 
Puskesmas 
Girimulyo 
IIKabupate
n Kulon 
Progo)

peneliti
menggunaka
n jenis 
penelitian
kualitatif 
dengan
metode 
analisis
deskriptif 
dengan
rancangan
studi kasus. 
Cara
pengambilan 
data melalui 
wawancara
mendalam, 
observasi
dan
dokumentasi
.

Puskes
mas 
Wates 
dan
Puskes
mas 
Girimul
yo
IIKabup
aten
Kulon
Progo

Stakehold
er di 
Kabupate
n Kulon 
Progo
yang
terlibat 
dalam 
penelitian
ini
sebanyak
sebelas
orang
yaitu
Bupati,
DPRD,
Setda
(Kepala
Bagian
Organisasi
),
Bappeda,
DPPKA,
Kepala
Dinas
Kesehatan
,
Kepala
Bidang
Pengemba
ngan
Kesehatan
Dinkes,
Kepala
Puskesma
s Wates 
dan
koordinat

Penerapan
kebijakan
BLUD
Puskesmas di 
Kabupaten
Kulon Progo 
belum 
sepenuhnya
siap
dilaksanakan.si
stem akutansi 
yang
digunakan
masih berbasis 
kas. Dalam 
kesiapan
Puskesmas 
BLUD sesuai 
aturan
Permendagri 
No. 61/2007 
seharusnya
Pemda Kulon 
Progo sudah 
menyiapkan 
tenaga
pengelola
keuangan yang 
paling tidak 
sudah dilatih 
pengelolaan
keuangan
BLUD. Sistem 
Akutansi pada 
BLUD
sebaiknya
sudah berbasis 
akrual. 
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or tim 
BLUD,
Kepala
Puskesma
s
Girimulyo 
II dan 
koordinat
or
tim 
BLUD.
Kode
responden
dalam 
penelitian 
ini: R1, 
R2, R3, 
R4, R5, 
R6, R7, 
R8, R9, 
R10, R11. 

2.3 Kerangka Pemikiran  
Gambar 2.2 

Kerangka Pemikiran 

Puskesmas Tahunan 

Penerapan Metode Akuntansi 
Berbasis Akrual 

Laporan Keuangan 
BLUD Puskesmas 
Tahunan dengan 

Metode Akuntansi 
Berbasis Akrual 

Kesimpulan 

Penerapan akuntansi 
berbasis akrual 
1. Kekuatan
2. Kelemahan 

Analisis 

Pejabat Pengelolaan 
Keuangan Daerah 

Dinas Kesehatan 
Kabupaten Jepara 



41
�

�
�

Penulis melakukan penelitian untuk menjelaskan gambaran tentang penerapan 

metode akuntansi berbasis akrual pada Puskesmas Tahunan. Penilaian pada 

penelitian ini berpedoman pada standar akuntansi yang diberlakukan oleh 

pemerintah agar mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. 

Standar akuntansi yang diamanatkan dalam mengatur pengelolaan  BLUD 

Puskesmas Tahunan yaitu Peraturan Bupati Jepara Nomor 9 Tahun 2017 

tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan 

Masyarakat. Selanjutnya penulis akan melakukan analisis terhadap kesesuaian 

penerapan metode akuntansi berbasis akrual yang dilakukan oleh Puskesmas 

Tahunan setelah menjadi BLUD. Analisis yang akan dilakukan penulis yaitu 

berfokus pada laporan keuangan BLUD Puskesmas Tahunan serta kekuatan 

dan kelemahan BLUD Puskesmas dalam menerapkan metode akuntansi 

berbasisi akrual. 


