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Pengelompokkan akun dalam penyusunan Laporan Keuangan antara lain:
NERACA akunnya antara lain Aset, Kewajiban, Ekuitas
LRA akunnya antara lain Pendapatan LRA, Belanja dan Transfer
LO akunnya antara lain Pendapatan LO dan Beban
Pada artikel ini akan dibahas tentang Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran BLUD
Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan pelaksanaan anggaran yang
menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode
pelaporan. Informasi yang terdapat dalam LRA berguna bagi para pengguna laporan dalam
mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi akuntabilitas dan
ketaatan entitaas terhadap anggaran.
LRA disusun dengan cara memasukkan nilai saldo akun-akun Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer
dan Pembiayaan. Total Pendapatan-LRA dikurangi total Belanja dan Transfer akan menghasilkan
Surplus/Defisit-LRA. Kemudian Surplus/Defisit-LRA ditambah dengan Penerimaan Pembiayaan
dan dikurangi dengan Pengeluaran Pembiayaan akan menghasilkan SiLPA atau SIKPA. Setelah
LRA disusun perlu membuat jurnal penutup LRA untuk akun-akun terkait anggaran dan
realisasinya.
Jurnal penutup berfungsi untuk membuat saldo dari akun-akun terkait anggaran dan realisasinya
menjadi nol pada akhir periode setelah dilakukan penutupan. Cara menutup akun tersebut adalah
dengan mencatatnya pada posisi akun lawannya (kebalikan dari saldo nominalnya). Akun
Pendapatan-LRA yang pada saat realisasi dijurnal sisi kredit, maka ketika ditutup akan dicatat
disisi debit. Akun belanja yang ada pada saat realisasi dijurnal pada sisi debit, maka ketika
ditutup akan dicatat disisi kredit. Begitu juga dengan akun Transfer, akun penerimaan
pembiayaan, akun pengeluaran pembiayaan, akun estimasi pendapatan, akun apropriasi Belanja
dan akun estimasi perubahan SAL. Jumlah sisi debit harus sama dengan sisi kredit.
Setelah melakukan penutupan atas akun-akun terkait anggaran dan realisasinya maka akan
diperoleh Neraca Saldo setelah penutupan LRA dimana seluuruh akun nominal akan bersaldo
NOL. Setelah jurnal penutup dilakukan posting ke buku besar masing-masing. Saldo ekuitas akan
mencerminkan total ekuitas yang dibentuk dari transaksi kas yang diakumulasikan pada saldo
akhir SAL dan dari transaksi akrual yang diakumulasi dari surplus/defisit LO. Surplus/Defisit LRA
dan Pembiayaan Neto ditutup ke SiLPA yang kemudian akan ditutup ke ekuitas SAL. Sedangkan
akun sementara PERUBAHAN SAL akan ditutup ke EKUITAS.
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