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ABSTRAK 

 

Rumah Sakit Bhayangkara Kediri merupakan Satuan Kerja Badan Layanan 

Umum (Satker BLU) milik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebagai 

Satker BLU Rumah Sakit Bhayangkara Kediri wajib melaporkan kinerja 

keuangannya kepada Kementerian Keuangan sesuai Peraturan Jenderal 

Perbendaharaan Nomor Per-54/PB/2013 tentang Pedoman Penilaian Kinerja 

Satker BLU Bidang Layanan Kesehatan. Penilaian Kinerja Keuangan dengan 

menggunakan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-

54/PB/2013 belum dilaksanakan oleh Satker BLU RS.Bhayangkara Kediri karena 

merupakan peraturan yang baru. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana analisa Laporan 

Keuangan dapat digunakan untuk mengukur Kinerja Keuangan Satker BLU guna 

mewujudkan Good Governance di Rumah Sakit Bhayangkara Kediri. Jenis data 

yang digunakan adalah data kualitatif dan kuantitatif dengan sumber data primer. 

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui dokumentasi, sedangkan 

teknik analisa penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif dengan 

menganalisa laporan keuangan menggunakan rasio keuangan, kinerja keuangan 

dengan hasil analisa laporan keuangan menggunakan rasio keuangan dan 

kepatuhan keuangan, serta mengindentifikasi karakteristik good governance yaitu 

transparansi, akuntabilitas publik dan value for money. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisa laporan keuangan menggunakan 

rasio keuangan RS. Bhayangkara Kediri skor yang didapatkan dari hasil 

perhitungan rasio keuangan mendapatkan hasil baik karena skor ada pada kisaran 

baik kecuali untuk rasio Kas. Kesimpulan yang didapatkan peneliti dari hasil 

penilaian rasio keuangan RS. Bhayangkara Kediri bahwa kinerja keuangan RS. 

Bhayangkara Kediri diukur dari Analisa Laporan keuangannya adalah cukup baik. 

Nilai kepatuhan keuangan RS. Bhayangkara Kediri skor yang didapatkan dari 

hasil penilaian kepatuhan pengelolaan keuangan mendapatkan nilai baik karena 

skor ada pada kisaran baik kecuali untuk Penyusunan Tarif. Dari analisa 

karakteristik good governance hasil penilaian karakteristik good governance yang 

mendapatkan nilai baik adalah value for money karena nilai yang didapatkan dari 

perhitungan value for money pada kisaran baik sedangkan transparansi dan 

akuntabilitas publik belum cukup baik karena transparansi belum memiliki SOP 

Keterbukaan Informasi Publik dan Satuan Pengawas Internal yang belum 

memiliki SOP Pencegahan terjadinya Fraud (Penyimpangan). 

 

Kata Kunci : Analisa Laporan Keuangan,  Kinerja Keuangan Satker BLU, Good 

Governance 
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ABSTRAK 

 

 Bhayangkara Kediri Hospitals is a Unit Public Service Agency (BLU) of 

the Indonesian National Police. As BLU Bhayangkara Kediri Hospitals shall 

report its financial results according to the Ministry of Finance General of 

Treasury Regulation No. Per-54/PB/2013 on Guidelines for Performance 

Assessment BLU's Health Care. Financial Performance Assessment using 

Director General of Treasury Regulation No. Per-54/PB/2013 has not been 

implemented by the BLU Bhayangkara Kediri Hospital because it is a new rule. 

 The purpose of this study was to determine how the Analysis of Financial 

Statements can be used to measure financial performance in order to realize the 

BLU Good Governance in Bhayangkara Kediri Hospitals. The type of data used is 

qualitative data and quantitative with the primary data source. The data collection 

techniques in this study through the documentation, while the technique of 

analysis of this research is descriptive quantitative analysis to analyze financial 

statements using financial ratios, financial performance with the results of the 

analysis of financial statements using financial ratios and financial compliance, 

and identify the characteristics of good governance: transparency, public 

accountability and value for money. 

 The results showed that the analysis of financial statements using financial 

ratios Bhayangkara Kediri Hospitals scores obtained from the calculation of 

financial ratios get good results because the score is in the range of good except 

for the ratio of cash. The conclusions obtained from the research results of the 

assessment of financial ratios Bhayangkara Kediri Hospitals that hospital financial 

performance. Bhayangkara Kediri Hospitals measured from its financial 

statements analysis is quite good. Financial compliance Bhayangkara Kediri 

Hospitals scores obtained from the assessment of compliance of financial 

management to get good value for a good score is in the range except for the 

Preparation of Rates. From the analysis of the characteristics of good governance 

assessment characteristics of good governance are getting good value is value for 

money because the value obtained from the calculation of value for money on a 

good range while the transparency and public accountability as transparency is not 

good enough yet to have SOPs Public Disclosure and Internal Control Unit that do 

not have SOPs Prevention of Fraud (deviation). 

  

Keywords : Financial Statement Analysis , Financial Performance BLU , Good 

Governance 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Keberadaan organisasi sektor 

publik sangat dekat dan dapat dilihat di 

sekitar kita. Institusi pemerintah, 

sekolah, rumah sakit, dan puskesmas 

merupakan contoh organisasi sektor 

publik yang mudah ditemui dalam 

keseharian masyarakat. Semua 

organisasi tersebut menyediakan 

pelayanan bagi masyarakat, seperti 

pendidikan, kesehatan, dan jasa-jasa 

lainnya, dalam bentuk pelayanan 

publik semata-mata untuk 

kesejahteraan (welfare) masyarakat. 

Aktivitas organisasi sektor publik 

mempengaruhi hajat hidup orang 

banyak. Untuk mencegah terjadinya 

penyalahgunaan yang merugikan 

masyarakat, organisasi sektor publik 
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juga seyogyanya mampu memberikan 

pertanggungjawaban publik melalui 

laporan keuangannya. 

Laporan keuangan merupakan 

kumpulan informasi yang 

menggambarkan seluruh kegiatan yang 

terjadi dalam Organisasi Sektor Publik 

selama satu periode. Laporan keuangan 

yang disusun secara benar dapat 

membantu pengguna laporan keuangan 

untuk menggunakan informasi yang 

terdapat didalamnya secara tepat. 

Untuk pengambilan keputusan dan 

kebijakan yang tepat diperlukan sistem 

informasi yang memadai dan dapat 

diandalkan karena akan sangat 

menentukan kelangsungan hidup 

organisasi sektor publik di masa yang 

akan datang. Laporan keuangan 

Organisasi Sektor Publik berikut 

pengungkapannya menginformasikan 

empat aktivitas utama Organisasi 

Sektor Publik: perencanaan, 

pendanaan, investasi, dan operasi. 

Penyusunan laporan keuangan 

organisasi sektor publik yang 

berpedoman pada standar akuntansi 

pemerintah sesungguhnya dapat 

digunakan sebagai salah satu cara 

untuk mengukur kinerja keuangan 

Satuan Kerja Badan Layanan Umum 

(Satker BLU). 

Kinerja keuangan Satker BLU 

merupakan suatu gambaran tentang 

kondisi keuangan suatu Satker BLU 

yang dianalisis dengan alat-alat analisis 

keuangan, sehingga dapat diketahui 

mengenai baik buruknya keadaan atau 

kondisi suatu Satker BLU yang 

mencerminkan prestasi kerja dalam 

periode tertentu. Kinerja keuangan 

Satker BLU sangat penting karena 

merupakan salah satu bentuk 

pertanggungjawaban Satker BLU 

sebagai entitas yang mengelola dan 

bertanggungjawab atas penggunaan 

kekayaan negara. Dengan adanya 

pengukuran kinerja keuangan, 

masyarakat dapat berperan dalam 

pengawasan atas kinerja keuangan 

Satker BLU, sehingga jalannya 

pemerintahan dapat berlangsung 

dengan baik. Kelanggengan suatu 

organisasi ditentukan oleh kemampuan 

untuk menciptakan informasi yang 

terbuka, seimbang dan merata bagi 

semua pihak yang berkepentingan 

(stakeholders). Hal ini juga konsisten 

dengan pendekatan anggaran kinerja 

yang digunakan. Sebuah anggaran yang 

dibuat tidak hanya berisi angka, tetapi 

juga berisi target kinerja kualitatif. 

Karena itu, aspek 

pertanggungjawabannya tentu tidak 

cukup hanya berupa laporan keuangan, 

tetapi juga harus dilengkapi dengan 

laporan kinerja. Kinerja Satker BLU 

yang transparan dapat mewujudkan 

good  governance. 

Good governance merupakan 

manifestasi penyelenggaraan 

pemerintah yang amanah. Untuk 

menciptakan good governance 

diperlukan upaya komprehensif, serius, 

dan sinergis yang melibatkan para 

pemangku kepentingan. Birokrasi 

pemerintah merupakan bagian institusi 

negara yang diharapkan berada di 

posisi terdepan dalam mewujudkan 

good governance. Harapan ini wajar 

dipandang dari posisinya yang strategis 

dalam pengelolaan sektor publik. 

Laporan keuangan sektor publik 

seyogyanya dapat memberikan 

gambaran mengenai aktivitas suatu 

Satker BLU. Kinerja keuangan Satker 

BLU dimaksudkan sebagai 

pertanggungjawaban suatu Satker BLU 

kepada publik atas setiap aktivitas yang 

dilakukan. Kinerja keuangan Satker 

BLU merupakan salah satu elemen dari 

good governance, sehingga kinerja 

keuangan Satker BLU yang terukur 

dapat digunakan untuk mengetahui 

terwujudnya good governance. 

Rumah Sakit Bhayangkara Kediri 

merupakan Satker BLU milik 

Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
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Rumah Sakit Bhayangkara Kediri 

sebagai rumah sakit Polri memiliki 

tugas pokok yaitu menyelenggarakan 

kegiatan pelayanan kedokteran 

kepolisian untuk mendukung tugas 

operasional Polri dan pelayanan 

kesehatan kepolisian bagi pegawai 

negeri pada Polri dan keluarganya serta 

masyarakat umum. Rumah Sakit 

Bhayangkara Kediri adalah instansi 

pemerintah milik Polri dengan status 

Satker BLU dari Kementerian 

Keuangan dan merupakan pemberi 

pelayanan kesehatan dengan 

pengawasan dari Kementerian 

Kesehatan. Sebagai Satker BLU 

Rumah Sakit Bhayangkara Kediri 

wajib melaporkan kinerja keuangannya 

ke Kementerian Keuangan sesuai 

Peraturan Direktur Jenderal 

Perbendaharaan Nomor Per-

54/PB/2013 tentang Pedoman Penilaian 

Kinerja Satker BLU Bidang Layanan 

Kesehatan. Penilaian Kinerja Keuangan 

dengan menggunakan Peraturan 

Direktur Jenderal Perbendaharaan 

Nomor Per-54/PB/2013 belum 

dilaksanakan oleh Satker BLU 

RS.Bhayangkara Kediri karena 

merupakan peraturan yang baru. 

Berdasarkan paparan diatas, 

peneliti tertarik untuk mengambil judul 

“Analisa Laporan Keuangan untuk 

Mengukur Kinerja Keuangan Satuan 

Kerja Badan Layanan Umum (Satker 

BLU) guna Mewujudkan Good 

Governance.” (Studi kasus pada Satker 

BLU RS. Bhayangkara Kediri). 

 

 

 

METODE PENELITIAN 

Objek Penelitian 

Lokasi penelitian adalah Rumah 

Sakit Bhayangkara Kediri. Alasan 

pemilihan lokasi penelitian pada 

Rumah Sakit Bhayangkara Kediri 

adalah karena Rumah Sakit 

Bhayangkara Kediri belum mengukur 

Kinerja Keuangannya. 

Jenis Data 

Jenis data yang dikumpulkan 

dan digunakan dalam penelitian adalah 

data kualitatif dan kuantitatif yang 

berasal dari data primer berupa : 

Penyusunan Rencana Bisnis dan 

Anggaran (RBA) Definitif, Surat 

Perintah Pengesahan Pendapatan dan 

Belanja (SP3B) BLU, Penetapan Tarif 

Layanan, Persetujuan Rekening, SOP 

Pengelolaan Kas, SOP Pengelolaan 

Piutang, SOP Pengelolaan Utang, SOP 

Pengadaan Barang dan Jasa, SOP 

Pengelolaan Barang Inventaris, 

Struktur Organisasi, Sejarah singkat 

RS. Bhayangkara Kediri, dan gambaran 

umum RS. Bhayangkara Kediri, Neraca 

dan Laporan Laba Rugi tahun 2013. 

Teknik Pengumpulan Data 

Teknik Pengumpulan data yang 

dilakukan dalam penelitian ini adalah 

dengan cara dokumentasi. 

Teknik Analisa Data 

Teknik analisis data yang 

digunakan pada penelitian ini adalah 

deskriptif kuantitatif. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil pemberian bobot rasio 

keuangan diatas menunjukkan bahwa 

nilai rasio keuangan RS. Bhayangkara 

Kediri 6 diantaranya sangat baik yaitu 

rasio lancar (Current Ratio), periode 

penagihan piutang (Collection Period), 

perputaran asset tetap (Fixed Asset 

Turnover), imbalan atas aktiva tetap 

(return on asset), imbalan ekuitas 

(Return On Equity, dan rasio 

pendapatan PNBP terhadap Biaya 

Operasional, hanya rasio kas (Cash 

Ratio) yang mendapatkan nilai kurang 

baik karena hasil yang didapatkan 

terlalu tinggi. Total bobot rasio 

keuangan yang didapatkan RS. 

Bhayangkara Kediri adalah 17,25. 

Kesimpulan yang didapatkan peneliti 

dari hasil penilaian rasio keuangan RS. 

Bhayangkara Kediri bahwa kinerja 
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keuangan RS. Bhayangkara Kediri 

diukur dari rasio keuangannya adalah 

cukup baik. 

Hasil pemberian bobot kepatuhan 

keuangan diatas menunjukkan bahwa 

nilai kepatuhan keuangan RS. 

Bhayangkara Kediri 10 indikator  

diantaranya sangat baik yaitu Rencana 

Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif, 

Laporan Keuangan Berdasarkan 

Standar Akuntansi Keuangan, Surat 

Perintah Pengesahan Pendapatan dan 

Belanja BLU, Sistem Akuntansi, 

Persetujuan Rekening, SOP 

Pengelolaan Kas, SOP Pengelolaan 

Piutang, SOP Pengelolaan Utang, SOP 

Pengadaan Barang dan Jasa, SOP 

Pengelolaan Barang Inventaris, hanya 

Tarif Layanan,  yang mendapatkan 

nilai cukup karena pada tahun 2013 

belum ditetapkan oleh Menteri 

Keuangan RI, baru ditetapkan pada 

tahun 2014. Total bobot kepatuhan 

keuangan yang didapatkan RS. 

Bhayangkara Kediri adalah 10,75. 

Kesimpulan yang didapatkan peneliti 

dari hasil penilaian kepatuhan 

keuangan RS. Bhayangkara Kediri 

bahwa kinerja keuangan RS. 

Bhayangkara Kediri diukur dari 

kepatuhan keuangannya adalah cukup 

baik. 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa analisa laporan keuangan 

menggunakan rasio keuangan RS. 

Bhayangkara Kediri skor yang 

didapatkan dari hasil perhitungan rasio 

keuangan mendapatkan hasil baik 

karena skor ada pada kisaran baik 

kecuali untuk rasio Kas. Kesimpulan 

yang didapatkan peneliti dari hasil 

penilaian rasio keuangan RS. 

Bhayangkara Kediri bahwa kinerja 

keuangan RS. Bhayangkara Kediri 

diukur dari Analisa Laporan 

keuangannya adalah cukup baik. Nilai 

kepatuhan keuangan RS. Bhayangkara 

Kediri skor yang didapatkan dari hasil 

penilaian kepatuhan pengelolaan 

keuangan mendapatkan nilai baik 

karena skor ada pada kisaran baik 

kecuali untuk Penyusunan Tarif. Dari 

analisa karakteristrik good governance 

hasil penilaian karakteristik good 

governance yang mendapatkan nilai 

baik adalah value for money karena 

nilai yang didapatkan dari perhitungan 

value for money pada kisaran baik 

sedangkan transparansi dan 

akuntabilitas publik belum cukup baik 

karena transparansi belum memiliki 

SOP Keterbukaan Informasi Publik dan 

Satuan Pengawas Internal yang belum 

memiliki SOP Pencegahan terjadinya 

Fraud (Penyimpangan). 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan di 

RS.Bhayangkara Kediri sebagai Satker 

BLU milik Kepolisian Negara 

Republik Indonesia. Sebagai Satker 

BLU RS. Bhayangkara Kediri wajib 

melaporkan kinerja keuangannya ke 

Kementerian Keuangan sesuai 

Peraturan Direktur Jenderal 

Perbendaharaan Nomor Per-

54/PB/2013 tentang Pedoman Penilaian 

Kinerja Satker BLU Bidang Layanan 

Kesehatan. Penilaian Kinerja Keuangan 

dengan menggunakan Peraturan 

Direktur Jenderal Perbendaharaan 

Nomor Per-54/PB/2013 belum 

dilaksanakan oleh Satker BLU 

RS.Bhayangkara Kediri karena 

merupakan peraturan yang baru.  

Dalam melakukan analisa laporan 

keuangan untuk mengukur Kinerja 

keuangan guna mewujudkan good 

governance, alat analisa yang 

digunakan peneliti adalah analisa 

laporan keuangan dengan 

menggunakan Rasio keuangan, Kinerja 

keuangan dengan menggunakan 

Kepatuhan Pengelolaan Keuangan, dan 

good governance menggunakan 

karakteristik Transparansi, 

Akuntabilitas Publik dan value for 

money.  
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Berdasarkan data penelitian dan 

pembahasan yang diuraikan secara 

keseluruhan, maka peneliti dapat 

menarik kesimpulan yaitu :   

1) Dari segi Analisa Laporan 

Keuangan, skor yang didapatkan 

dari hasil perhitungan rasio 

keuangan mendapatkan hasil baik 

karena skor ada pada kisaran baik 

kecuali untuk rasio Kas. 

2) Dari segi Kinerja Keuangan, skor 

yang didapatkan dari hasil 

penilaian kepatuhan pengelolaan 

keuangan mendapatkan nilai baik 

karena skor ada pada kisaran baik 

kecuali untuk Penyusunan Tarif. 

3) Dari segi Good Governance, hasil 

penilaian karakteristik good 

governance yang mendapatkan 

nilai baik adalah value for money 

karena nilai yang didapatkan dari 

perhitungan value for money pada 

kisaran baik 

Dari hasil penelitian dan pembahasan 

yang diuraikan masih terdapat 

kekurangan yaitu :  

1. Hasil perhitungan Rasio kas yang 

terlalu tinggi sehingga dapat 

diindikasikan terjadi penimbunan 

kas.  

2. Pada penilaian Kinerja Keuangan 

yaitu Penetapan Tarif Layanan RS. 

Bhayangkara Kediri mendapatkan 

skor yang kurang baik karena 

Tarif Layanan pada tahun 2013 

belum ditetapkan oleh 

Kementerian Keuangan. Tarif baru 

ditetapkan oleh Kementerian 

Keuangan pada Tahun 2014. 

3. Dari segi Good Governance, 

karakteristik transparansi dan 

akuntabilitas publik belum cukup 

baik karena transparansi belum 

berdasarkan Undang-Undang 

Keterbukaan Informasi Publik dan 

Satuan Pengawas Internal yang 

belum memiliki SOP Pencegahan 

terjadinya Fraud (Penyimpangan). 

Saran 

Berdasarkan uraian di atas maka 

beberapa saran dari peneliti diharapkan 

mempunyai manfaat dan dapat 

digunakan sebagai bahan pertimbangan 

dalam menentukan kebijaksanaan RS. 

Bhayangkara Kediri di masa yang akan 

datang, saran-saran tersebut adalah : 

1) Sebaiknya Karumkit Bhayangkara 

Kediri menggunakan Saldo Kas 

dengan bijaksana agar tidak terjadi 

penimbunan kas. Bijaksana yang 

dimaksudkan peneliti adalah dengan 

melakukan rapat unsur pimpinan 

RS. Bhayangkara Kediri dan 

mengikuti indeks yang direncanakan 

dalam Rencana Strategi Tahun 

2015-2019     (Renstra 2015-2019). 

2) Sebaiknya Karumkit memberikan 

perintah kepada bagian Hubungan 

Masyarakat (Humsar) untuk 

membuat SOP Pemberian Informasi 

kepada Publik untuk memperjelas 

pemberian informasi yang baik dan 

transparan. 

 

 

 

3) Sebaiknya Satuan Pengawas Intern 

dapat meningkatkan kinerjanya 

dengan membuat SOP yang 

diperlukan seperti SOP Pengadaan 

dan SOP Pengaduan Pelayanan 

untuk menghindari terjadinya Fraud 

(Penyimpangan). 
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