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Ruang Lingkup Organisasi
Kesehatan
 Akuntansi adalah proses pengidentifikasian, 

pengukuran, pencatatan, pelaporan transaksi 
ekonomi dari suatu organisasi yang dijadikan 
sebagai informasi dalam rangka pengambilan 
keputusan ekonomi oleh pihak yang memerlu-
kan. 

 Organisasi kesehatan menggunakan beberapa 
parameter sebagai ukuran keberhasilannya 
antara lain : jumlah orang yang dilayani dan biaya 
overhead yang mampu diminimalisasikan. 



Ruang Lingkup Organisasi
Kesehatan

Akuntansi kesehatan merupakan 
aktivitas yang tidak dapat 
dipisahkan dengan rangkaian 
pengelolaan kegiatan, baik dalam 
bentuk akuntansi yang lengkap 
maupun sederhana. 



Tujuan akuntansi kesehatan dalam orga-
nisasi kesehatan adalah:

a. Memberikan informasi yang diperlu-
kan untuk mengelola organisasi secara
tepat, efisien, dan ekonomis

b. Memberikan informasi yang memung-
kinkan pengelolaan organisasi untuk
melaporkan pelaksanaan tanggung
jawab



Organisasi Pelayanan Kesehatan
 Organisasi pelayanan kesehatan adalah lembaga 

atau institusi yang berbadan hukum yang kegia-
tan operasional nya adalah memberikan layanan 
kesehatan maupun memproduksi obat, 
diantaranya : 

a. Rumah sakit, bagian integral dari suatu 
organisasi sosial dan kesehatan dengan fungsi 
menyediakan pelayanan kesehatan paripurna, 
kuratif, dan prefentif kepada masyarakat, serta 
pelayanan rawat jalan yang diberikannya guna 
menjangkau keluarganya di rumah, serta 
pelayanan rawat jalan.



b. Puskesmas, organisasi kesehatan fungsional 
yang memberikan pelayanan secara menyeluruh 
dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerja-
nya dalam bentuk pelayanan kesehatan dasar dan 
melaksanakan pembinaan peran serta masyarakat 
dan upaya pengembangan kesehatan dalam 
wilayah  kerja tertentu.

c. Poliklinik / praktek dokter bersama, lembaga 
atau organisasi yang terdiri dari beberapa tenaga 
kesehatan yang bekerja dan membuka praktik 
pelayanan kesehatan dalam satu atap, termasuk 
pelayanan pemberian obat, pelayanan konsultasi 
kesehatan, dan pelayanan pemeriksaan kesehatan.



d. Praktek dokter perseorangan, jenis pelayanan 
kesehatan yang terdiri dari seorang dokter 
didampingi beberapa tenaga kesehatan yang 
bekerja dalam pembukaan praktek layanan 
kesehatan yang bertujuan menyelenggarakan 
pelayanan kesehatan bagi masyarakat secara 
luas, yang meliputi: konsultasi kesehatan, 
pemeriksaan kesehatan, pemberian obat, dan 
pemberian rujukan kelanjutan tindakan medis 
bagi pasien yang memerlukan.

e. Apotek, bentuk layanan kesehatan masyarakat 
yang memberikan layanan berupa penjualan 
obat 



Penganggaran
Sebuah organisasi kesehatan pasti 

memerlukan penganggaran. Anggaran 
menampilkan data perkiraan keuangan 
selama periode tertentu mengenai jumlah 
penerimaan dan pengeluaran yang diharap-
kan akan terjadi selama periode yang 
dianggarkan. Dimulai dari :

a. Perencanaan pelayanan kesehatan

 Beberapa faktor untuk perencanaan : 
sasaran, tindakan, sumber daya yang 
diperlukan, dan implementasi.



Penganggaran
b. Jenis-jenis anggaran pelayanan kesehatan

 Anggaran modal (capital budget) adalah anggaran 
yang terdaftar dan tergambar dalam perencanaan 
penambahan modal. 

 Anggaran kas (cash budget) adalah anggaran yang 
telah dicatat dalam rencana penerimaan dan 
pengeluaran kas.

 Anggaran pelaksanaan (operating budget) adalah 
anggaran yang telah tergambar dalam perencanaan 
aktivitas pelaksanaan, terdiri dari tiga komponen yaitu 
: penerimaan, biaya dan pengeluaran, dan pengeluaran 
hasil.



Laporan Keuangan Kesehatan
 Selain penganggaran, organisasi kesehatan juga 

harus melaporkan posisi keungan organisasi.

 Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan 
informasi yang menyangkut posisi keuangan, 
kinerja, serta perubahan posisi keuangan 
perusahaan yang bermanfaat bagi pengguna 
dalam pengambilan keputusan ekonomi. 
Komponen laporan keuangan kesehatan 
meliputi: neraca, laporan laba rugi, laporan 
perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan 
atas laporan keuangan. 



Acuan penyusunan laporan keuangan rumah sakit:

a. Peraturan badan pengawasan pasar modal yang 
berhubungan dengan akuntansi dan laporan
keuangan

b. Kerangka dasar penyususunan dan penyajian
laporan keuangan, PSAK, dan interpretasi
PSAK.

c. Internasional accounting standard, statement of 
financial accounting standard, international 
public sector accounting standard, dan
international financial reporting standard

d. Peratuaran perundangan yang relevan dengan
laporan keuangan



DEFINISI AKUNTANSI

Akuntansi adalah seni pencatatan, 
penggolongan dan peringkasan dengan 
suatu cara yang berarti dan dalam 
bentuk uang atas kejadian-kejadian 
dan transaksi-transaksi yang paling 
sedikit atau sebagian bersifat keuangan 
dan menjelaskan hasilnya.



DEFINISI AKUNTANSI
Akuntansi sering juga disebut sebagai 

bahasa perusahaan (the language of 
business) atau akuntansi menurut AICPA 
adalah suatu aktivitas jasa, fungsinya untuk 
memberi informasi kuantitatif, terutama 
yang mempunyai sifat keuangan dari 
kesatuan usaha ekonomi yang digunakan 
dalam pengambilan keputusan ekonomi 
dalam menetapkan pilihan alternatif dari 
suatu perusahaan.



 ”Akuntansi adalah proses pengindentifi-
kasian, pengukuran, pencatatan, dan 
pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari 
suatu organisasi, yang dijadikan sebagai 
informasi dalam rangka pengambilan 
keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang 
memerlukan. Pengertian ini juga dapat 
melingkupi penganalisisan atas laporan yang 
dihasilkan oleh akuntansi tersebut.” 
(American Accounting Association, 1966)

DEFINISI AKUNTANSI



 ”Akuntansi adalah kegiatan jasa yang ber-
fungsi menyediakan informasi kuantitatif, 
tertama yang bersifat keuangan, tentang 
ekonomi organisasi, agar berguna dalam 
pengambilan keputusan ekonomis dalam 
membuat pilihan yang nalar di antara 
pelbagai alternatif arah tindakan.”  
(Accounting Principles Board, 1970)

Akuntansi melayani masyarakat baik didalam 
perusahaan maupun diluar perusahaan, 
berdasarkan pihak tersebut  maka akuntansi 
terdiri atas :

DEFINISI AKUNTANSI



1.  Akuntansi Manajemen ( Management 
Accounting)

Yaitu : Akuntansi yang memberikan 
informasi kepada pimpinan perusahaan 
untuk membantu pemecahan masalah 
khusus dalam operasi perusahannya  

Akuntansi manajemen mencakup tiga 
fungsi yaitu :

Seleksi dan mencatat data.

Menganalisis data.

Menyusun laporan kepada manajemen.



2.  Akuntansi   keuangan  ( Financial 
Accounting )  

Yaitu : Akuntansi  yang memberikan 
informasi kepada para pemakai atau 
pengguna yang berada diluar perusaha-
an dlm rangka pengambilan keputusan. 

Informasi yang disajikan akuntansi 
keuangan kepada pihak diluar perusaha-
an berupa laporan keuangan (financial 
statemen ) terdiri dari:



Laporan laba rugi ( Income statement )

 Yaitu :  Laporan yang sistematis, yang menunjukkan 
hasil usaha dan biaya-biaya selama suatu periode 
akuntansi.

Neraca ( Balance sheet )

 Yaitu :   Laporan  yang  sistematis  yang  menunjukkan  
keadaan  keuangan  (aktiva, hutang, dan modal) pada 
tanggal tertentu.

Laporan perubahan posisi keuangan (Statement of 
change in financial position)

 Yaitu :   Laporan  yang  menunjukkan  sebab-sebab  
perubahan  modal  dari awal periode menjadi modal 
pada akhir periode.



Siklus dan Elemen Laporan
Keuangan Kesehatan
Siklus akuntansi adalah proses penyediaan laporan
keuangan organisasi untuk periode tertentu. 
Tahapannya adalah: pencatatan, pengikhisaran
dan pelaporan.  Elemen laporan keuangan
organisasi kesehatan meliputi:

a. Elemen laporan posisi keuangan (neraca)
kesehatan, merupakan laporan yang 
memberikan gambaran utuh tentang entitas
pada titik waktu, komponennya: aktiva
kewajiban ekuitas.



b. Elemen laporan laba rugi/surplus/devisit
kesehatan merupakan laporan yang 
menggambarkan kinerja keuangan
entitas dalam satu periode akuntansi, 
komponen-nya pendapatan, biaya, 
surplus, defisit.

c. Elemen laporan arus kas kesehatan
merupakan laporan yang 
menggambarkan perubahan posisi kas
dalam satu periode akuntansi, 
komponennya arus kas dari aktivitas
operasi, investasi & pembiayaan.



Persamaan Dasar Akuntansi
Transaksi yang dilakukan suatu perusahaan menurut

urutan terjadinya sejak perusahaan didirikan
sampai beroperasi :

1. Memperoleh data dari para pemilik perusahaan
(pemilik menyetorkan uang kedalam
perusahaan)

2. Memperoleh harta dari kreditur (perusahaan
meminjam uang)

3. Melakukan investasi dalam bentuk bermacam-
macam harta yang akan digunakan memproduksi
barang atau jasa (perusahaan membeli alat-alat
produksi)



4. Menggunakan harta untuk memproduksi 
barang atau jasa (perusahaan 
menggunakan harta untuk jenis produksi)

5. Menjual barang atau jasa (perusahaan 
menukarkan produk atau jasa dengan 
harta jenis uang)

6. Pengembalian harta kepada kreditur ( 
perusahaan membayar hutang )

7. Pengembalian harta kepada pemilik 
(pemilik menerima pembayaran dari 
perusahaan)



Persamaan Dasar Akuntansi
 Persamaan Dasar Akuntansi yaitu : jumlah harta 

(aktiva ) suatu perusahaan adalah sama  dengan 
hutang ditambah modal

 Aktiva  =  Pasiva : - Pemilik                    

- Kreditur

 Konstribusi Pemilik dinamakan Modal

Aktiva  = Hutang + Modal

Atau

Aktiva  - Hutang = Modal

Aktiva  = Pasiva



 Persamaan Dasar Akuntansi dapat digunakan untuk
mengikuti perubahan yang terjadi terhadap aktiva, hutang
dan modal yang timbul dari suatu transaksi (kejadian) 
keuangan.

Contoh Soal :

 Pada Januari 2012 Nona Erisa mendirikan Perusahaan jasa
pengangkutan “Genova” dengan transaksi- transaksi
sebagai berikut:

1. Nona Erisa menyetor uang tunai sebesar Rp. 
240.000.000,-

2. Perusahaan menarik pinjaman dari bank sebesar Rp. 
100.000.000,-

3. Perusahaan membeli bahan /suplies secara kredit
Rp. 30.000.000,-



4. Selama bulan Januari sampai dengan Agustus 2003 perusahaan 
mengeluarkan sejumlah uang tunai dengan rincian sebagai 
berikut :

 Membayar sewa alat pengangkutan Rp. 60.000.000,-

 Membayar sewa kantor dan garasi Rp. 22.000.000,-

 Membayar upah karyawan Rp. 60.000.000,-

 Membayar macam-macam biaya Rp. 18.000.000,-

 Mengangsur kredit bank Rp. 20.000.000,-

 Membayar biaya bunga bank Rp.   1.200.000,-

 Membayar hutang pembelian suplier Rp. 10.000.000,-

5. Perusahaan memperoleh uang tunai dari perusahaan jasa 
pengangkutan selama ini Rp.180.000.000,-

6. Suplies yang digunakan selama ini Rp. 12.000.000,-

7. Nona Erisa mengambil uang tunai sebesar  Rp. 6.000.000,-



Persamaan dasar akuntansinya
No Kete

rangan

Aktiva Pasiva

Kas Suplies Hutang Modal

1

2
Setoran Erisa

Pinjaman

bank

Rp.240.000.000

Rp.100.000.000 Rp.100.000.000

Rp.240.000.000

3 Pembelian

suplies secara

kredit

Rp.340.000.000

Rp.30.000.000

Rp.100.000.000

Rp.30.000.000

Rp.240.000.000

4 Pengeluaran

tunai

- Sewa alat

pengangkutan

Rp.340.000.000

(Rp.60.000.000)

Rp.30.000.000 Rp.130.000.000 Rp.240.000.000

(Rp.60.000.000)



-Sewa kantor

dan garasi

Rp.280.000.000

(Rp.22.000.000)

Rp.30.000.000 Rp.130.000.000 Rp.180.000.000

(Rp.22.000.00

-Upah

karyawan

Rp.258.000.000

(Rp.60.000.000)

Rp.30.000.000 Rp.130.000.000 Rp.158.000.000

(Rp.60.000.000)

-Macam-

macam biaya

-Angsuran

kredit bank

Rp.198.000.000

(Rp.18.000.000)

Rp.180.000.000

(Rp.20.000.000)

Rp.30.000.000

Rp -

Rp.30.000.000

Rp -

Rp.130.000.000

Rp -

Rp.130.000.000

(Rp.20.000.000)

Rp.98.000.000

(Rp.18.000.000)

Rp.80.000.000

Rp. -

-Biaya bunga

bank

Rp.160.000.000

(Rp.1.200.000)

Rp.30.000.000

Rp -

Rp.110.000.000

Rp -

Rp.80.000.000

(Rp.1.200.000)

-Pembayaran

hutang suplies

Rp.158.800.000

(Rp.10.000.000)

Rp.30.000.000

Rp -

Rp.110.000.000

(Rp.10.000.000)

Rp.78.800.000

Rp -



5 Pendapatan

jasa pengang-

kutan

Rp.148.800.000

Rp.180.000.000

Rp.30.000.000

Rp -

Rp.100.000.000

Rp -

Rp.78.800.000

Rp.180.000.000

6 Pemakain

suplies

Rp.328.800.000

Rp. -

Rp.30.000.000

(Rp.12.000.000)

Rp.100.000.000

Rp -

Rp.258.800.000

(Rp.12.000.000)

7 Prive Erisa

Rp.328.800.000

(Rp.6.000.000)

Rp.18.000.000

Rp. -

Rp.100.000.000

Rp. -

Rp.246.800.000

(Rp.6.000.000)

Rp.322.800.000 Rp.18.000.000 Rp.100.000.000 Rp.240.800.000

Total Rp. 340.800.000,- Rp. 340.800.000,-



LATIHAN SOAL (Kelompok – 1)
1.  Transaksi-transaksi berikut ini terjadi selama bulan Agustus

2003 untuk usaha jasa.
1. Sabrina  menginvestasikan uangnya sebesar Rp.200.000.000,
2. Membayar sewa ruangan Rp.9.000.000,- selama bulan

Agustus.
3. Membeli peralatan secara tunai Rp.60.000.000,-
4. Membeli perlengkapan secara kredit Rp.2.500.000,-
5. Menerima uang dari langganan untuk jasa yang diberikan

Rp.150.000.000,-
6. Membayar gaji pegawai Rp.3.500.000,-
7. Membayar biaya listrik Rp.1.500.000,-
8. Perlengkapan yang  dipakai Rp.2.000.000,-
9. Membayar macam-macam biaya Rp.1.000.000.,-
10. Sabrina mengambil uang untuk keperluan pribadinya

Rp.5.000.000,-

 Buat persamaan dasar akuntansinya, dengan perkiraan kas, 
perlengkapan,  peralatan,  hutang dan modal.



2.Suatu perusahaan jasa pengiriman barang mempunyai
transaksi sbb:

a. Tuan “Riesta“ menanamkan uang kas Rp.33.000.000,-
sebagai modal pertama perusahaan.

b. Perusahaan mengeluarkan kas Rp.3.300.000,- untuk
sewa kantor bulan Januari.

c. Perusahan membeli suplies secara kredit sejumlah
Rp.34.000.000,-

d. Perusahaan memperoleh pendapatan dari jasa
pengiriman Rp.16.500.000,

e. Perusahaan membeli suplies secara tunai Rp.1.500.000,-

f. Supleis yang digunakan sejumlah Rp.29.600.000,-

LATIHAN SOAL (Kelompok – 2)



g. Perusahaan memperoleh pinjaman dari bank  
Rp.8.250.000,-

h. Peneriman kas dari jasa pengiriman Rp.14.850.000,-

i. Perusahaan membayar gaji karyawan Rp.6.600.000,-

j. Biaya lain-lain yang dibayarkan Rp.4.950.000,-

k. Tuan “Riesta“ membelanjakan Rp.2.475.000,- untuk
kepentingan pribadinya dari kas perusahaan.

l. Perusahaan melunasi hutang bank berikut bunganya
sebesar Rp.3.325.000.

m.Perusahaan mengangsur hutang Rp.1.000.000,-

Buat persamaan dasar akuntansinya ? 



1.  Transaksi-transaksi berikut ini terjadi selama bulan Januari 2011 untuk
usaha tour and travel.

1. Sulaiman menginvestasikan uangnya sebesar Rp.100.000.000, untuk
usaha tour and travel

2. Membayar sewa kantor Rp.15.000.000,-
3. Membeli peralatan kantor secara tunai Rp.20.000.000,-
4. Membeli perlengkapan kantor secara kredit Rp.7.500.000,-
5. Menerima uang dari langganan untuk jasa yang diberikan

Rp.50.000.000,-
6. Membayar gaji pegawai Rp.1.500.000,-
7. Membayar biaya listrik Rp. 500.000,-
8. Perlengkapan yang  dipakai Rp.3.000.000,-
9. Membayar macam-macam biaya Rp.1.000.000.,-
10. Sulaiman mengambil uang untuk keperluan pribadinya

Rp.3.000.000,-

 Buat persamaan dasar akuntansinya, dengan perkiraan kas, 
perlengkapan,  peralatan,  hutang dan modal.

LATIHAN SOAL (Kelompok – 3)


