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ABSTRACT 

 

Name :  Yudha Sari Indrawati 

Study Program :  Strata 1 (S-1) Ekonomi Akuntansi  

Title : The Analyze Of PSAK No.45 Tahun 2011 Application about 
Financial Statement by PPSDMS Nurul Fikri (Studied Case of Bina 
Nurul Fikri Foundations). 

 

The emerging of foundations as one of the financial sector in Indonesia is taboo in the 
society. Many elements in the society don't know about this non-profit organization. The 
financial statements are the foundation of Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 
(PSAK) No.45 tahun 2011 on Financial Reporting Nonprofits organization. Reporting of 
financial standards were made with the aim that the financial statements of non-profit 
organizations can be more easily understood, relevance and has a high ratio. The research 
that aims to analyze the application of PSAK No. 45 tahun 2011 as a foundation of 
PPSDMS Nurul Fikri using qualitative descriptive method was conducted. The results 
obtained are PPSDMS Nurul Fikri has presented and applicated the PSAK No. 45 tahun 
2011. 

 

Key words: PSAK No. 45 tahun 2011, non-profit organization, PPSDMS Nurul Fikri, 
financial standards 
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BAB I 

P E N D A H U L U A N 

A. Latar Belakang Masalah 

Kemunculan yayasan sebagai salah satu sektor keuangan di Indonesia 

merupakan hal yang tabu di masyarakat. Banyaknya elemen masyarakat belum 

mengetahui tentang organisasi yang bersifat nirlaba ini. Menurut UU No. 16 Tahun 

2001, sebagai dasar hukum positif yayasan, pengertian yayasan adalah badan 

hukum yang kekayaannya terdiri dari kekayaan yang dipisahkan dan 

diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan 

kemanusiaan. Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang 

pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha atau ikut 

serta dalam suatu badan usaha.  

Selain itu apabila dilihat di dalam standar akuntasi yang digunakan dalam 

penyusunan laporan keuangan yayasan adalah Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan (PSAK) No.45 tahun 2011 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi 

Nirlaba. Standar pelaporan dibuat dengan tujuan agar laporan keuangan organisasi 

nirlaba dapat lebih mudah dipahami,memiliki relevansi dan memiliki daya banding 

yang tinggi. Laporan keuangan organisasi nirlaba meliputi: 

1. Laporan Posisi Keuangan 

2. Laporan Aktivitas 

3. Laporan Arus Kas 

4. Catatan atas Laporan Keuangan 

Berdasarkan hasil di atas, mengenai suatu bentuk pengenalan organisasi 

nirlaba dilihat dari segi ekonomi khususnya dalam hal finansial, maka dalam 
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penelitian ini penulis berfokus pada hal-hal yang berkaitan dengan pelaporan 

keuangan yang sesuai dengan ketentuan didalam PSAK Nomor 45. tahun 2011 

Pada yayasan Nurul Fikri ini akan dilakukan penelitian berkaitan dengan 

penerapan PSAK Nomor 45 tahun 2011 dalam penyusunan laporan keuangan yang 

menggambarkan aktivitas dan kondisi finansial yayasan tersebut. Dimana yayasan 

ini memiliki pelaporan keuangan yang berbeda bentuknya. Dikarenakan kebutuhan 

akan yayasan yang bersangkutan. 

Untuk memahami secara lebih mendalam seberapa jauh Standar Akuntansi 

Keuangan diterapkan pada Yayasan Bina Nurul Fikri. Dalam hal ini Penulis akan 

membahas dan membandingkan metode pengakuan, pengukuran, penyajian dan 

pengungkapan pada yayasan tersebut sehingga penulis akan menuangkannya 

dalam skripsi ini yang berjudul “Analisis Penerapan PSAK 45 Tahun 2011 

Tentang Pelaporan Keuangan Pada PPSDMS Nurul Fikri.” 

B. Identifikasi Masalah 

Program Pembinaan Sumber Daya Manusia Strategis Berdasarkan hasil di 

atas, mengenai suatu bentuk pengenalan organisasi nirlaba dilihat dari segi 

ekonomi khususnya dalam hal finansial, maka dalam penelitian ini penulis 

berfokus pada hal-hal yang berkaitan dengan pelaporan keuangan yang sesuai 

dengan ketentuan didalam PSAK Nomor 45. tahun 2011  Pada PPSDMS Nurul 

Fikri ini telah dilakukan penelitian berkaitan dengan penerapan PSAK Nomor 45 

tahun 2011 dalam penyusunan laporan keuangan yang menggambarkan aktivitas-  

aktivitas dan kondisi finansial yayasan tersebut. Dimana setiap yayasan ini 

memiliki pelaporan keuangan yang berbeda bentuknya. Dikarenakan kebutuhan 

akan yayasan yang bersangkutan.  
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C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pemaparan yang telah dijelaskan oleh penulis dalam latar 

belakang masalah, maka dapat dirumuskan masalah yang menjadi pokok bahasan 

penelitian ini adalah :  

1. Apakah penerapan laporan keuangan PPSDMS Nurul Fikri mengacu pada 

ketentuan PSAK No.45 tahun 2011 dan telah sesuai dengan ketentuan – 

ketentuan PSAK No.45 tahun 2011, dan apakah PSAK No.45 dapat diterapkan 

pada PPSMS Nurul Fikri?  

2. Apakah tata cara penyusunan bentuk dan isi laporan keuangan PPSDMS Nurul 

Fikri sesuai dengan PSAK No. 45. tahun 2011  Dan apakah psak 45 tahun 2011 

diterapkan di ppsdms nurul fikri.  

 

D. Batasan Penelitian 

Penelitian ini terbatas pada penyusunan laporan keuangan yang diterapkan 

berdasarkan PSAK No.45 baik dari segi subyek maupun objek.  

Subyek : Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi tentang 

penerapan PSAK No. 45 tahun 2011 sampai dengan 2012 pada 

organisasi nirlaba atau sejenisnya, namun terbatas pada PPSDMS Nurul 

Fikri.  

Objek :  Untuk analisa penelitian yaitu laporan keuangan yayasan, membatasi 

penelitian pada pos-pos (akuntansi) yang tampak pada berbagai laporan 

keuangan yang digunakan oleh yayasan yang bersangkutan. Laporan 

keuangan yang digunakan sebagai unit analisis adalah laporan keuangan 

periode tahun kerja 2011 -2012, mengingat adanya laporan keuangan 
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yang sudah diaudit oleh auditor independent adalah tahun buku 2011 -

2012. 

E. Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini pembahasannya diarahkan untuk dapat  menjawab 

masalahan yang ada, yaitu: 

1. Menganalisis penerapan laporan keuangan PPSDMS Nurul  Fikri dengan 

mengacu pada ketentuan PSAK No. 45 tahun 2011 

2. Membandingkan tata cara penyusunan bentuk dan isi laporan keuangan 

PPSDMS Nurul Fikri dengan PSAK No. 45. tahun 2011 Dan untuk 

mengetahui apakah PSAK No. 45 tahun 2011dapat diterapkan secara penuh 

atau tidak. 

F. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi : 

1. Yayasan 

Diharapkan dapat menjadi sebuah rangkuman yang akan menjadi sebuah 

wacana sebagai acuan bagi sebuah yayasan dalam penyusunan laporan 

keuangan yang sesuai dengan PSAK No 45. tahun 2011 

2. Pembaca 

Penelitian ini diharapkan dapat  Menambah pengetahuan mengenai akuntansi 

untuk organisasi nirlaba.  
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3. Penulis 

Penelitian dapat memberikan pemahaman secara nyata untuk menguatkan teori 

yang telah didapat selama menempuh pendidikan mengenai organisasi nirlaba 

serta sistem pelaporan keuangannya. 

G. Sistematika Penulisan 

Bab I Pendahuluan, merupakan pendahuluan yang secara garis besar 

menjelaskan latar belakang masalah, identifikasi masalah, ruang lingkup masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian dan 

sistematika penelitian. 

Bab II Tinjauan Pustaka, bagian ini menguraikan landasan teori dan penelitian 

terdahulu yang sejenis serta kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian 

ini. 

Bab III Metode Penelitian, Pada bagian ini dibahas tentang variabel penelitian 

dan definisi operasional, jenis,dan sumber data, metode pengumpulan data dan 

metode analisis data. 

Bab IV Pembahasan dan Analisis, pada bab ini diuraikan penyajian dan hasil 

penelitian sesuai dengan data-data yang sebenarnya di perusahaan sekaligus 

analisis dan interprestasi terhadap data-data yang telah disajikan sebelumnya 

dipadukan dengan landasan teori yang terbaik. 

Bab V Simpulan dan Saran, bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi yang 

menyajikan kesimpulan dari perubahan bab-bab sebelumnya dan disertai dengan 

saran-saran yang bisa memberikan solusi dan manfaat baik bagi perusahaan 

maupun bagi para pembaca. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Teori Agensi 

Teori Agensi memandang bahwa menejemen perusahaan sebagai agen bagi 

para pemegang saham akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya 

sendiri, bukan sebagai pihak yang bijaksana serta adil terhadap pemegang saham 

(Daniri, 2006). Agency Theory membahas adanya kontrak eksplisit dan implisit dalam 

praktek bisnis yang terjadi antara pelaku bisnis. Agency Theory menggambarkan 

bahwa perbedaan kepentingan antara pelaku bisnis membuat perlunya ; pemberian 

insentif, hambatan dan hukuman, monitoring yang tidak berlebihan; dan kontrak yang 

jelas untuk meminimalisasi konflik. Agency Cost atau biaya yang dibebankan atas 

adanya agency problem dapat terjadi disetiap lapisan bisnis (Emery, finnerty dan 

Stowe, 2007).  

Agency Problem terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara menejer 

perusahaan dengan pemegang saham. Menejer perusahaan tidak selalu mengambil 

keputusan untuk memaksimalisasi nilai saham yang akan menguntungkan para 

pemegang saham, terkadang menejer mengambil keputusan untuk mendapatkan 

kompensasi dari perusahaan (seperti bonus jangka pendek) (Madura, 2008).  

Upaya ini menimbulkan apa yang dinamakan dengan Agency Cost, yaitu 

biaya yang dikeluarkan sebagai upaya untuk mengurangi kerugian yang mungkin 

timbul dari ketidakpatuhan manager. Biaya-biaya yang mungkin terjadi seperti: biaya 

untuk pengawasan oleh pemegang saham, biaya yang dikeluarkan oleh manajemen 

untuk menghasilkan laporan yang transparan (termasuk biaya audit 89 yang 

independen dan pengendalian internal), biaya yang terjadi akibat menurunya nilai 
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kepemilikan pemegang saham sebagai bentuk bonding expenditures yang diberikan 

kepada manajemen dalam bentuk opsi dan berbagai manfaat untuk tujuan 

menyelaraskan kepentingan manajemen dengan pemegang saham. 

Meskipun demikian potensi untuk timbulnya agency problem tetap ada karena 

adanya pemisahan antara kepengurusan dengan kepemilikan perusahaan, khususnya 

di perusahaan-perusahaan publik. Inilah mengapa corporate governance yang baik 

sangat dibutuhkan. Perbandingan kegiatan antara corporate governance dan corporate 

management memperlihatkan bahwa corporate governance sangat terkait dengan 

aspek pengawasan dan akuntabilitas, sementara corporate management terkait dengan 

keputusan-keputusan dan pengendalian eksekutif serta manajemen operasional. 

 

1. Standar Akuntansi Keuangan 

Standar akuntansi keuangan merupakan pengumuman resmi yang 

dikeluarkan oleh badan yang berwenang. Standar akuntansi keuangan memuat 

konsep standar dan metode yang dinyatakan sebagai pedoman umum dalam 

praktik akuntansi perusahaan dalam lingkungan tertentu. Standar ini dapat 

diterapkan sepanjang masih relevan dengan keadaan perusahaan yang 

bersangkutan. 

Akuntansi Keuangan di Indonesia disusun oleh Dewan Standar 

Akuntansi Keuangan yaitu IAI. Indonesia juga telah memiliki Kerangka Dasar 

Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan yang merupakan konsep yang 

mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para pemakai 

eksternal. Jika terdapat pertentangan antara kerangka dasar dan Standar 

Akuntansi Keuangan maka ketentuan Standar Akuntansi Keuangan yang harus 

diunggulkan relatif terhadap kerangka dasar ini. Karena kerangka dasar ini 
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dimaksudkan sebagai acuan bagi Komite Penyusun Standar Akuntansi 

Keuangan dalam mengembangkan Standar Akuntansi Keuangan di masa 

datang dan dalam peninjauan kembali terhadap Standar Akuntansi Keuangan 

yang berlaku, maka banyaknya kasus konflik tersebut akan berkurang dengan 

berjalannya waktu (IAI, 2009). Secara garis besar ada empat hal pokok yang 

diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan yaitu: 

1. Pengakuan unsur laporan keuangan 

Pengakuan merupakan proses pembentukan suatu pos yang memenuhi 

definisi unsur serta kriteria pengakuan yang dikemukakan dalam neraca atau 

laba rugi. Pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos tersebut dengan kata-

kata maupun dalam jumlah uang dan mencantumkannya ke dalam neraca atau 

laporan laba rugi. Pos yang memenuhi definisi suatu unsur diakui jika: 

a. Ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan  

pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam perusahaan. 

b. Pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan 

andal. 

2. Pengukuran unsur laporan keuangan 

Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengetahui 

setiap laporan keuangan dalam neraca dan laporan keuangan laba rugi. Proses 

ini menyangkut dasar pemilihan tertentu. 

Pengukuran suatu elemen untuk dilaporkan pada tanggal statement 

keuangan sering disebut penilaian sedangkan istilah pengukuran sering 

dibatasi penggunaannya untuk menentukan jumlah rupiah pada saat terjadinya 

suatu obyek. Pengukuran atau penilaian merupakan bagian penting dalam 
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rerangka konseptual karena keterukuran merupakan salah satu kriteria untuk 

menyajikan suatu pos melalui statemen keuangan. 

Pada saat pengukuran terdapat dua jenis yaitu : 

a. Pengukuran saat pengakuan mula – mula adalah pengukuran pada saat 

suatu elemen atau pos timbul dan dicatat pertama kali akibat transaksi, 

kejadian, atau keadaan. Contoh penentuan dan pencatatan jumlah rupiah 

yang melekat pada suatu mesin pada saat diperoleh. 

b.  Pengukuran baru-mulai adalah pengukuran dalam periode-periode 

setelah pengakuan mula-mula untuk menentukan jumlah rupiah bawaan 

baru yang tidak nerkaitan dengan jumlah rupiah sebelumnya (missal kos 

historis atau atribut pengukuran lain yang telah tercatat dalam system 

akuntansi). Penentuan basis dan jumlah rupiah yang harus dilekatkan 

pada element statemen keuangan pada tanggal neraca dapat melibatkan 

pengukuran baru-mulai. 

Menurut (Belkaoui, 2000) Standar Akuntansi Keuangan diterbitkan 

karena: 

1. Melengkapi pemakaian informasi akuntansi dengan informasi tentang posisi 

keuangan, prestasi dan pelaksanaan dari suatu perusahaan. Informasi ini 

dianggap jelas, konsisten, dapat diandalkan dan dapat dibandingkan. 

2 .Melengkapi para akuntan publik dengan pedoman dan aturan-aturan 

tindakan agar memungkinkan mereka menjalankan ketelitian kebebasan 

dalam menjual keahliannya dan integritas laporan-laporan kantor akuntan 

dalam membuktikan keabsahan laporan ini. 

3. Menyediakan pemerintah sebagai sumber data untuk berbagai variabel 

dianggap esensial untuk menjalankan perpajakan, pengaturan perusaahaan 
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perencanaan dan pengaturan ekonomi, peningkatan efisiensi ekonomi, dan 

sasaran lainnya. 

4. Membangkit minat terhadap prinsip-prinsip dan teori-teori di antara seluruh 

jajaran yang berkepentingan dalam disiplin akuntansi ataupun sekedar 

menyebarluaskan suatu standar akan membangkitkan banyak kontroversi 

dan debat dalam praktik dan akademi di mana hal itu lebih baik dari 

bersikap apatis. 

Di Amerika Serikat (AS), Financial Accounting Standard Board 

(FASB) telah menyusun standar untuk laporan keuangan yang ditujukan bagi 

para pemilik entitas atau pemegang saham, kreditor, dan pihak lain yang tidak 

secara aktif terlibat dalam manajemen entitas bersangkutan namun memiliki 

kepentingan. FASB juga berwenang untuk menyusun standar akuntansi bagi 

entitas nirlaba nonpemerintah, sementara US Government Accounting 

Standard Board (GASB) menyusun standar akuntasi dan pelaporan keuangan 

untuk pemerintah pusat dan federal AS ( Pontoh, 2013). 

Menurut (Pontoh, 2013) di Indonesia, pemerintah membentuk Komite 

Standar Akuntasi Pemerintah (KSAP). Organisasi penyusun standar untuk 

pemerintah itu dibangun terpisah dari IFRS di Inggris atau Dewan Standar 

Akuntansi Keuangan- Ikatan Akuntan Indonesia di Indonesia karena 

karakteristik entitasnya berbeda. Entitas nirlaba tidak mempunyai pemegang 

saham atau semacamnya, memberi pelayanan masyarakat tanpa mengharapkan 

laba, dan secara khusus untuk entitas pemerintah mampu memaksa pembayar 

pajak untuk mendukung keuangan pernerintah tanpa peduli bahwa imbalan 

bagi pembayar pajak tersebut memadai atau tidak memadai. 

Basis Pencatatan Akuntansi 
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Ada 2 (dua) macam basis akuntansi yaitu Basis Kas dan Basis Akrual, 

yang secara luas digunakan : 

Basis Kas 

Dalam akuntansi basis kas, pencatatan transaksi dilakukan apabila ada 

aliran uang maka kita tidak akan melakukan pencatatan suatu transaksi jika 

belum ada aliran uang yang diterima atau dikeluarkan. Pencatatan penerimaan 

pada kas atau bank apabila ada aliran uang ke dalam kas atau bank yang 

diperlakukan sebagai pendapatan dan pengeluaran kas atau bank apabila ada 

aliran uang ke luar dari kas atau bank diperlakukan sebagai beban atau biaya. 

Kelamahan akuntansi berbasis kas kurang menggambarkan kejadian ekonomis 

laporan keuangan. 

Akuntansi basis kas banyak diterapkan oleh organisasi nirlaba karena 

alasan kepraktisan, tanpa mengetahui lebih dalam pengaruh atas penggunaan 

basis kas. Dengan pilihan basis kas banyak sekali kejadian transaksi yang 

terjadi tetapi belum dikeluarkan/diterima uangnya yang tidak dicatat dan rawan 

terhadap kesalahan. 

Basis Akrual 

Akuntansi basis akrual, pencatatan suatu transaksi tanpa memperhatikan 

apakan terdapat aliran uang masuk atau keluar pada saat kejadian transaksi, 

pengaruh dari suatu kejadian transaksi langsung diamati pada saat terjadinya. 

Contohnya Pengiriman invoice atau tagihan akan dicatat pengakuan 

pendapatan dan pembelian barang secara kredit akan dicatat pengakuan 

biayanya. Menurut PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan), 

organisasi diasumsikan akan hidup terus (going concern) untuk jangka waktu 
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yang panjang, sehingga pencatatan yang dilakukan harus menggunakan basis 

akrual. 

Perubahan kebiasaan pencatatan dari basis kas ke basis akrual murni bisa 

disiasati dengan cara : 

“Catatlah transaksi rutin dengan basis kas, dan kemudian lakukan 

penyesuaian catatan dengan basis akrual pada saat akan menerbitkan informasi 

keuangan.” 

 

2. . Standar Akuntansi Keuangan Organisasi Nirlaba 

Karakteristik organisasi nirlaba berbeda dengan organisasi bisnis. 

Perbedaan utama yang mendasar terletak pada cara organisasi memperoleh 

sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasinya. 

Organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan 

para penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi 

tersebut. Sebagai akibat dari karakteristik tersebut, dalam organisasi nirlaba 

timbul transaksi tertentu yang jarang atau bahkan tidak pernah terjadi dalam 

organisasi bisnis, misalnya penerimaan sumbangan. Namun demikian dalam 

praktik organisasi nirlaba sering tampil dalam berbagai bentuk sehingga 

seringkali sulit dibedakan dengan organisasi bisnis pada umumnya. 

Pada beberapa bentuk organisasi nirlaba, meskipun tidak ada kepemilikan, 

organisasi tersebut mendanai kebutuhan modalnya dari utang dan kebutuhan 

operasinya dari pendapatan atas jasa yang diberikan kepada publik. Akibatnya, 

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

kinerja penting bagi para pengguna laporan keuangan organisasi tersebut, 

seperti kreditur dan pemasok dana lainnya.  
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Organisasi semacam ini memiliki karakteristik yang tidak jauh berbeda dengan 

organisasi bisnis pada umumnya. 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 terus 

memberikan jasa tersebut 

b) Cara manajer melaksanakan tanggung jawabnya dan aspek kinerja manajer. 

Kemampuan organisasi untuk terus memberikan jasa dikomunikasikan 

melalui laporan posisi keuangan yang menyediakan informasi mengenai aktiva, 

kewajiban, aktiva bersih, dan informasi mengenai hubungan di antara unsur-

unsur tersebut. Laporan ini harus menyajikan secara terpisah aktiva bersih baik 

yang terikat maupun yang tidak terikat penggunaannya.  pertanggungjawaban 

manajer mengenai kemampuannya mengelola sumber daya organisasi yang 

diterima dari para penyumbang disajikan melalui laporan aktivitas dan laporan 

arus kas. Laporan aktivitas harus menyajikan informasi mengenai perubahan 

yang terjadi dalam kelompok aktiva bersih.  

Persamaan Dasar Akuntansi untuk Organisasi Nirlaba 

Dalam akuntansi, sistem pencatatan dan pengklasifikasian transaksi 

disebut system pembukuan berganda (double entry accounting system). 

Dinamakan berganda sebab setiap transaksi dianalisis lalu dicatat pada dua sisi 

yaitu sisi sebelah kiri (debit) dan sisi sebelah kanan (kredit). Model pencatatan 

ini dikenal dengan istilah persamaan akuntansi. 

Sedangkan untuk mengklasifikasikan pos atau transaksi digunakan suatu 

bagan yang berisi rekening atau perkiraan atau disebut daftar nomor kode akun. 

Merujuk pada standar pelaporan keuangan organisasi nirlaba yaitu PSAK no. 45 
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perkiraan-perkiraan diklasifikasikan menjadi perkiraan Laporan Posisi 

Keuangan, dan perkiraan Laporan Aktivitas. Perkiraan Laporan Posisi 

Keuangan terdiri dari Aktiva, Kewajiban, dan Aktiva Bersih. Sedangkan 

perkiraan Laporan Aktivitas terdiri dari penerimaan dan Biaya. 

Model persamaan akuntansi secara mudah dipahami seperti berikut kedua 

sisi kiri dan kanan, dari persamaan akuntansi jumlahnya harus selalu sama. Hal 

tersebut karena hak atas seluruh aktiva ada pada kreditur dan juga Donatur. Kita 

perlu menggaris bawahi bahwa pengaruh suatu transaksi terhadap sisi kiri dan 

kanan harus seimbang, demikian juga hasil akhir/saldonya harus seimbang. 

Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba Nomor 45 ( PSAK No. 45) 

PSAK No. 45 tentang PELAPORAN KEUANGAN ORGANISASI 

NIRLABA telah disetujui dalam rapat Komite  Standar Akuntansi Keuangan 

pada tanggal 20 Desember 1997 dan telah disahkan oleh Pengurus Pusat Ikatan 

Akuntan Indonesia pada tanggal 23 Desember 1997. PSAK No. 45 Mengacu 

pada IFRS IAS No. 117 yang merupakan standar Pelaporan Keuangan 

Internasional. PSAK No. 45 mengalami revisi pada tahun 2010 dan revisi 

tersebut disahkan pada tahun 2011. 

Perbedaan PSAK No. 45 yang lama (tahun 1997) dan yang baru (revisi 

tahun 2011) adalah pada dua aspek, yang pertama adalah ruang lingkupnya 

dimana pada PSAK No. 45 lama ruang lingkupnya tidak berlaku bagi lembaga 

pemerintah, departemen dan unit-unit sejenis lainnya sedangkan pada PSAK 

No. 45 baru dapat diterapkan oleh lembaga pemerintah, dan unit-unit sejenis 

lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 
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aspek yang kedua adalah pada acuan untuk pengaturan yang tidak diatur 

dalam PSAK No. 45 yakni pada PSAK No. 45 lama SAK yang berlaku umum 

sedangkan pada PSAK No. 45 baru SAK atau SAK ETAP untuk entitas yang 

tidak mempunyai akuntabilitas publik signifikan. 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 45 merupakan standar 

khusus untuk organisasi nirlaba. Karakteristik organisasi nirlaba sangat berbeda 

dengan organisasi bisnis yang berorientasi untuk memperoleh laba. Perbedaan 

terletak pada cara organisasi memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk 

melakukan berbagai aktivitas  operasionalnya. Organisasi memperoleh sumber 

daya dari sumbangan para anggota dan penyumbang lain yang tidak 

mengharapkan imbalan apapun dari organisasi yang bersangkutan. 

Sebagai akibat dari karakteristik tersebut, dalam organisasi nirlaba timbul 

transaksi tertentu yang jarang atau bahkan tidak pernah terjadi dalam organisasi 

bisnis, contohnya penerimaan sumbangan. Pada beberapa bentuk organisasi 

nirlaba meskipun tidak ada kepemilikan, organisasi tersebut mencukupi 

modalnya dari hutang dan mendanai kegiatan operasionalnya dari pendapatan 

atas jasa yang diberikan kepada publik. Akibatnya pengukuran jumlah, saat dan 

kepastian aliran pemasukan kas menjadi ukuran kinerja yang penting bagi para 

pengguna laporan keuangan organisasi tersebut, seperti kreditur dan pemasok 

dana lainnya. Berikut ini adalah pengertian-pengertian menurut Pemyataan 

Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45: 

 

1. Tujuan Laporan Keuangan 

Tujuan Iaporan keuangan adalah menyediakan informasi yang 

relevan untuk memenuhi kepentingan para penyumbang, anggota 
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organisasi, kreditur dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi 

organisasi nirlaba. Pihak pengguna Iaporan keuangan organisasi nirlaba 

memiliki kepentingan bersama dalam rangka menilai (IAI, 2011): 

a. Jasa yang diberikan oleh organisasi nirlaba dan kemampuannya untuk 

terus memberikan jasa tersebut. 

b. Cara manajer melaksanakan tanggung jawabnya dan aspek lain dari 

kinerja mereka. 

Secara rinci, tujuan laporan keuangan termasuk catatan atas laporan 

keuangan, adalah untuk menyajikan informasi mengenai: 

1) Jumlah dan sifat aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih suatu  organisasi. 

2) Pengaruh transaksi, peristiwa, dan situasi lainnya yang mengubah nilai 

dan sifat aktiva bersih. 

3) Jenis dan jumlah arus masuk dan arus keluar sumber daya dalam suatu 

periode dan hubungan antara keduanya. 

4) Cara suatu organisasi mendapatkan dan membelanjakan kas,memperoleh 

pinjaman dan melunasi pinjaman, dan faktor lainnya yang berpengaruh 

pada likuiditasnya. 

5) Usaha jasa suatu organisasi. 

Unsur-Unsur Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba 

Akuntansi organisasi nirlaba meliputi bentuk laporan keuangan dan 

nama-nama rekening berdasarkan pola PSAK No.45. Unsur-unsur laporan 

keuangan berdasarkan PSAK No.45. 

a. Laporan posisi keuangan 

Laporan posisi keuangan merupakan nama lain dari neraca pada 

laporan keuangan lembaga komersial. Laporan ini memberikan informasi 
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mengenai besarnya aset atau harta lembaga dan sumber perolehan asset tadi 

(bisa dari hutang atau dari aktiva bersih) pada satu titik tertentu. 

b. Laporan aktivitas 

Laporan aktivitas berisi dua bagian besar yaitu besaran pendapatan 

dan biaya lembaga selama satu periode anggaran. Pendapatan digolongkan 

berdasarkan restriksi atau ikatan yang ada. Sedangkan beban atau biaya 

disajikan dalam laporan aktivitas berdasarkan kriteria fungsional, dengan 

demikian beban biaya akan terdiri dari biaya kelompok program jasa utama 

dan aktivitas pendukung. 

c. Laporan arus kas 

Laporan arus kas menunjukkan arus uang kas masuk dan keluar untuk 

suatu periode. Periode yang dimaksud adalah periode sama dengan yang 

digunakan oleh laporan aktivitas. Penyajian arus kas masuk dan keluar 

harus digolongkan ke dalam tiga kategori yaitu sebagai berikut. 

1) Aktivitas Operasi 

Dalam kelompok ini adalah penambahan dan pengurangan arus 

kas yang terjadi pada perkiraan yang terkait dengan operasional 

lembaga. Contoh yang mempengaruhi arus kas operasi adalah 

sebagai berikut. 

(a) Surplus atau defisit lembaga (datanya diambil dari laporan 

aktivitas). 

(b) Depresiasi atau penyusutan (karena depresiasi dianggap sebagai 

biaya, namun tidak terjadi uang kas keluar) setiap tahun. 

(c) Perubahan pada account piutang lembaga. 
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(d) Account (perkiraan buku besar) lain seperti: persediaan, biaya 

dibayar  di muka dan lain-lain. 

2) Aktivitas Investasi 

Termasuk dalam perkiraan ini adalah semua penerimaan dan 

pengeluaran uang kas yang terkait dengan investasi lembaga. 

Investasi dapat berupa pembelian/penjualan aktiva tetap, 

penempatan/pencairan dana deposito atau investasi lain. Beberapa 

contoh arus kas yang berasal dari aktivitas investasi adalah : 

(a) Pembayaran kas untuk membeli aset tetap, aset tidak berwujud, 

dan aset jangka panjang lain, termasuk biaya pengembangan 

yang dikapitalisasi dan aset tetap yang dibangun sendiri. 

(b) Penerimaan kas dari penjualan tanah, bangunan, dan peralatan, 

serta asset tidak berwujud dan asset jangka panjang lain. 

3) Aktivitas pendanaan 

Termasuk dalam kelompok ini adalah perkiraan yang terkait dengan 

transaksi berupa penciptaan atau pelunasan kewajiban hutang lembaga 

dan kenaikan/penurunan aktiva bersih dari surplus-defisit lembaga. 

Transaksi lain yang mengakibatkan perubahan arus kas masuk dan 

keluar dalam kelompok ini adalah sebagai berikut. 

(a) Penerimaan kas dari penyumbang yang penggunaannya dibatasi 

untuk jangka panjang. 

(b) Penerimaan kas dari sumbangan dan penghasilan investasi yang 

penggunaannya dibatasi untuk perolehan, pembangunan dan 

pemeliharaan aktiva tetap atau peningkatan dana abadi. 
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(c) Bunga, deviden yang dibatasi penggunaannya untuk jangka 

panjang. 

4) Catatan atas laporan keuangan 

Catatan atas laporan keuangan, merupakan bagian yang tidak 

terpisah dari laporan-laporan di atas. Tujuan pemberian catatan ini agar 

seluruh informasi keuangan yang dianggap perlu untuk diketahui 

pembacanya sudah diungkapkan. Catatan atas laporan keuangan dapat 

berupa: 

(a) Perincian dari suatu perkiraan yang disajikan, misalnya aktiva tetap. 

(b) Kebijakan akuntansi yang dilakukan, misalnya metode penyusutan 

serta tarif yang digunakan untuk aktiva tetap lembaga, metode 

pencatatan piutang yang tidak dapat ditagih serta presentase yang 

digunakan untuk pencadangannya (IAI, 2011 : 45) 

3. Laporan Keuangan 

Sebelum membahas apa tujuan dari pelaporan keuangan, harus 

dibedakan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Laporan 

Keuangan (Financial Statements) dan Pelaporan Keuangan (Financial 

Reporting) dalam (Yadiati, 2007) Laporan Keuangan dan Pelaporan Keuangan 

ialah : 

1. Laporan Keuangan (Financial Statements) 

Laporan Keuangan adalah informasi keuangan yang disajikan dan 

disiapkan oleh manajemen dari suatu perusahaan kepada pihak internal dan 

eksternal, yang berisi seluruh kegiatan bisnis dari satu kesatuan usaha yang 

merupakan salah satu alat pertanggungjawaban dan komunikasi manajemen 
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kepada pihak-pihak yang membutuhkannya. Laporan keuangan merupakan 

seperangkat laporan keuangan formal (full set) yang terdiri dari: 

a. Neraca (balance sheet), yang menggambarkan posisi keuangan dari satu 

kesatuan usaha yang merupakan keseimbangan antara aktiva (assets), 

utang (liabilities), dan modal (equity) pada suatu tanggal tertentu. 

b. Laporan laba rugi (income statement) merupakan ikhtisar dari seluruh 

pendapatan dan beban dari satu kesatuan usaha untuk satu periode 

tertentu. 

c.  Laporan perubahan ekuitas (statement of change of equity) adalah 

laporan perubahan modal dari satu kesatuan usaha selama satu periode 

tertentu, yang meliputi laba komprehensif, investasi dan distribusi dari 

dan kepada pemilik (investment by and distributions to owner’s) 

d. Laporan arus kas (cash flow statement) berisi seluruh penerimaan dan 

pengeluaran kas baik yang berasa dari aktivitas operasional, investasi 

dan pendanaan dari satu kesatuan usaha selama satu peride tertentu. 

e.  Catatan atas pelaporan keuangan (notes of financial statement) berisi 

informasi yang tidak dapat diungkapkan dalam keempat laporan 

keuangan di atas, yang mengungkapkan seluruh prinsip, prosdur, 

metode, dan teknik yang diterapkan dalam penyusunan laporan 

keuangan tersebut. 

2.  Laporan  Keuangan Entitas Nirlaba 

Laporan keuangan organisasi nirlaba meliputi laporan posisi 

keuangan pada akhir periode laporan, laporan aktivitas serta laporan arus 

kas untuk suatu periode pelaporan, dan catatan atas laporan keuangan. 

Laporan Posisi Keuangan 
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Tujuan laporan posisi keuangan adalah untuk menyediakan informasi 

mengenai aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih dan informasi mengenai 

hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Informasi dalam 

laporan posisi keuangan yang digunakan bersama pengungkapan dan informasi 

dalam laporan keuangan lainnya, dapat membantu para penyumbang, anggota 

organisasi, kreditur dan pihak-pihak lain untuk menilai: 

1. Kemampuan organisasi untuk memberikan jasa secara berkelanjutan  

2. Likuiditas 

3. Fleksibilitas keuangan 

4. Kemampuan untuk memenuhi  kewajibannya, dan  

5. Kebutuhan pendanaan eksternal 

Laporan posisi keuangan mencakup organisasi secara keseluruhan 

dan harus menyajikan total aktiva, kewajiban dan aktiva bersih. 

1) Klasifikasi Aktiva dan Kewajiban 

Laporan posisi keuangan, termasuk catatan atas laporan keuangan, 

menyediakan informasi yang relevan mengenai likuiditas,fleksibilitas 

keuangan, dan hubungan antara aktiva dan kewajiban. Informasi tersebut 

umumnya disajikan dengan pengumpulan aktiva dan kewajiban yang 

memiliki karakteristik serupa dalam suatu kelompok yang relative 

homogen. Sebagai contoh, organisasi biasanya melaporkan masing-

masing unsur aktiva dalam kelompok yang homogen, seperti: 

i. Kas dan setara kas 

ii. Piutang pasien, pelajar, anggota, dan penerima jasa yang lain 

iii. Persediaan 

iv. Sewa, asuransi, dan jasa lainnya yang dibayar di muka 
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v. Surat berharga/efek dan investasi jangka panjang 

vi. Tanah, gedung, peralatan, serta aktiva tetap lainnya yang digunakan 

untuk menghasilkan barang dan jasa 

Kas atau aktiva lain yang dibatasi penggunaanya oleh 

penyumbang harus disajikan terpisah dari kas atau aktiva lain yang tidak 

terikat penggunaannya. Informasi likuiditas diberikan dengan cara 

sebagai berikut: 

a) Menyajikan aktiva berdasarkan urutan likuiditas, dan kewajiban 

berdasarkan tanggal jatuh tempo. 

b) Mengelompokan aktiva ke dalam lancar dan tidak lancar, dan 

kewajiban ke dalam jangka pendek dan jangka panjang 

c) Mengungkapkan informasi mengenai likuiditas aktiva atau saat jatuh 

temponya kewajiban termasuk pembatasan penggunaan aktiva, pada 

catatan atas laporan keuangan 

2) Klasifikasi Aktiva Bersih atau Tidak Terikat 

Laporan posisi keuangan menyajikan jumlah masing-masing 

kelompok aktiva bersih berdasarkan ada atau tidaknya pembatasan oleh 

penyumbang, yaitu: terikat secara permanen, terikat secara temporer, dan 

tidak terikat. Informasi mengenai sifat dan jumlah dari pembatasan 

permanen atau temporer diungkapkan dengan cara menyajikan jumlah 

tersebut dalam laporan keuangan atau dalam catatan atas laporan keuangan 

(IAI, 2012)  

Pembatasan permanen terhadap :  

a) Aktiva, seperti tanah atau karya seni, yang disumbangkan untuk tujuan 

tertentu, untuk dirawat dan tidak untuk dijual, atau 
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b) Aktiva yang disumbangkan untuk investasi yang mendatangkan 

pendapatan secara permanen dapat disajikan sebagai unsur terpisah. 

Dalam kelompok aktiva bersih yang penggunaannya dibatasi 

secara permanen atau disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. 

Pembatasan permanen kelompok kedua tersebut berasal dari hibah atau 

wakaf dan warisan yang menjadi dana abadi (endowment). Pembatasan 

temporer terhadap : 

a) Sumbangan berupa aktivitas operasi tertentu 

b) Investasi untuk jangka waktu tertentu 

c) Penggunaan selama periode tertentu dimasa depan, atau 

d) Pemerolehan aktiva tetap, dapat disajikan sebagai unsur terpisah  

dalam kelompok aktiva bersih yang penggunaannya dibatasi secara 

temporer atau disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. 

Pembatasan temporer oleh penyumbang dapat berbentuk pembatasan 

waktu atau pembatasan penggunaan, atau keduanya. Aktiva bersih tidak terikat 

umumnya meliputi pendapatan dari jasa, penjualan barang, sumbangan, dan 

dividen atau hasil investasi, dikurangi beban untuk memperoleh pendapatan 

tersebut. Batasan terhadap penggunaan aktiva bersih tidak terikat dapat berasal 

dari sifat organisasi,lingkungan operasi, dan tujuan organisasi yang tercantum 

dalam akte pendirian, dan dari perjanjian kontraktual dengan pemasok, kreditur 

dan pihak lain yang berhubungan dengan organisasi. Informasi mengenai 

batasan-batasan tersebut umumnya disajikan dalam catatan atas laporan 

keuangan. 

 

Tabel 2.1.3. Contoh Laporan Posisi Keuangan 

Analisis Penerapan..., Yudha Sari Indrawati, Ak.-IBS, 2015



24 
 

ENTITAS NIRLABA 

Laporan Posisi Keuangan Per 31 Desember 20X2 dan 20X1 

(dalam jutaan rupiah) 

 20X2 20X1 

ASET   

Aset Lancar   

Kas dan Setara Kas 188 1.150 

Piutang Bunga 5.325 4.175 

Persediaan dan biaya dibayar di muka 1.525 2.500 

Pitang Lain- Lain 7.562 6.750 

Investasi Jangka Pendek 3.500 2.500 

Aset Tidak Lancar   

Properti Investasi 13.025 11.400 

Aset Tetap  154.250 158.975 

Investasi Jangka Panjang 545.175 508.750 

Jumlah Aset 730.550 696.200 

   

LIABILITAS   

Liabilitas Jangka Pendek    

Utang Dagang 6.425 2.625 

Pendapatan Diterima di muka yang dapat dikembalikan - 1.625 

Utang lain – lain 2.187 3.250 

Utang Wesel - 2.850 

Liabilitas Jangka Panjang   

Kewajiban tahunan 4.213 4.250 

Utang jangka panjang 13.750 16.250 

Jumlah Liabilitas 26.575 30.850 

ASET NETO   

Tidak terikat 288.070 259.175 

Terikat Temporer (catatan B) 60.855 63.675 
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Terikat Permanen ( catatan C) 355.050 342.500 

Jumlah Aset Neto 703.975 665.350 

Jumlah Liabilitas dan Aset Neto 730.550 696.200 

Sumber : PSAK, 2011 

a. Laporan Aktivitas 

Tujuan utama laporan aktivitas adalah menyediakan informasi mengenai 

1. Pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan  sifat aktiva 

bersih,  

2. Hubungan antar transaksi, dan peristiwa lain, dan  

3. Bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau 

jasa, Informasi dalam laporan aktivitas, yang digunakan bersama dengan 

pengungkapan informasi dalam laporan keuangan lainnya, dapat membantu para 

penyumbang, anggota organisasi, kreditur dan pihak lainnya untuk : 

a. Mengevaluasi kinerja dalam suatu periode 

b. Menilai upaya, kemampuan, dan kesinambungan organisasi dan memberikan 

jasa, dan  

c. Menilai pelaksanaan tanggung jawab dan kinerja manajer. 

Laporan aktivitas mencakup organisasi secara keseluruhan dan 

menyajikan perubahan jumlah aktiva bersih selama suatu periode. Perubahan 

aktiva bersih dalam laporan aktivitas tercermin pada aktiva bersih atau ekuitas 

dalam laporan posisi keuangan. Perubahan Kelompok Aktiva Bersih 21 Laporan 

aktivitas menyajikan jumlah perubahan aktiva bersih terikat permanen, terikat 

temporer, dan tidak terikat dalam suatu periode. 

Pendapatan dan keuntungan yang menambah aktiva bersih, serta beban 

dan kerugian yang mengurangi aktiva bersih dikelompokanseperti diatur dalam 
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paragraf 24-25. Klasifikasi Pendapatan, Beban, Keuntungan dan Kerugian 

Laporan aktivitas menyajikan pendapatan sebagai penambah aktiva bersih tidak 

terikat, kecuali jika penggunaannya dibatasi oleh penyumbang, dan menyajikan 

beban sebagai pengurang aktiva bersih tidak terikat. Sumbangan disajikan 

sebagai penambah aktiva bersih tidak terikat, terikat permanen, atau terikat 

temporer, tergantung pada ada tidaknya pembatasan. Dalam hal sumbangan 

terikat yang pembatasannya tidak berlaku lagi dalam periode yang sama, dapat 

disajikan sebagai sumbangan tidak terikat sepanjang disajikan secara konsisten 

dan diungkapkan sebagai kebijakan akuntansi. 

Laporan aktivitas menyajikan keuntungan dan kerugian yang diakui dari 

investasi dan aktiva lain (atau kewajiban) sebagai penambah atau pengurang 

aktiva bersih tidak terikat, kecuali jika penggunaannya dibatasi. Klasifikasi 

pendapatan, beban, keuntungan dan kerugian dalam kelompok aktiva bersih 

tidak menutup peluang adanya klasifikasi tambahan dalam laporan aktivitas. 

Misalnya, dalam suatu kelompok atau beberapa kelompok perubahan dalam 

aktiva bersih, organisasi dapat mengklasifikasikan unsur-unsurnya menurut 

kelompok operasi atau non-operasi, dapat dibelanjakan atau tidak dapat 

dibelanjakan, telah direalisasi atau belum direalisasi, berulang atau tidak 

berulang, atau dengan cara lain.  

Informasi Pendapatan dan Beban 

Laporan aktivitas menyajikan jumlah pendapatan dan beban secara 

bruto. Namun demikian pendapatan investasi dapat disajikan secara neto dengan 

syarat beban-beban terkait, seperti beban penitipan dan beban penasihat 

investasi, diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Laporan aktivitas 

menyajikan jumlah neto keuntungan dan kerugian yang berasal dari transaksi 
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insidental atau peristiwa lain yang berada di luar pengendalian organisasi dan 

manajemen. Misalnya, keuntungan atau kerugian penjualan tanah dan gedung 

yang tidak digunakan lagi.  

Informasi Pemberian Jasa 

Laporan aktivitas atau catatan atas laporan keuanganharus menyajikan 

informasi mengenai beban menurut klasifikasi fungsional, seperti menurut 

kelompok program jasa utama dan aktivitas pendukung. Klasifikasi secara 

fungsional bermanfaat untuk membantu para penyumbang, kreditur, dan pihak 

lain dalam menilai pemberian jasa dan penggunaan sumber daya. Disamping 

penyajian klasifikasi beban secara fungsional, organisasi nirlaba dianjurkan 

untuk menyajikan informasi tambahan mengenai beban menurut sifatnya. 

Misalnya, berdasarkan gaji, sewa, listrik, bunga, penyusutan.  

Program pemberian jasa merupakan aktivitas untuk menyediakan 

barang dan jasa kepada para penerima manfaat, pelanggan, atau anggota dalam 

rangka mencapai tujuan atau misi organisasi. Pemberian jasa tersebut 

merupakan tujuan dan hasil utama yang dilaksanakan melalui berbagai program 

utama. Aktivitas pendukung meliputi semua aktivitas selain program pemberian 

jasa. Umumnya, aktivitas pendukung meliputi aktivitas manajemen dan umum, 

pencarian dana, dan pengembangan anggota. Aktivitas manajemen dan umum 

meliputi pengawasan, manajemen bisnis, pembukuan, penganggaran, 

pendanaan, dan aktivitas administratif lainnya, dan semua aktivitas manajemen 

dan administrasi kecuali program pemberian jasa atau pencarian dana. Aktivitas 

pencarian dana meliputi publikasi dan kampanye pencarian dana; pengadaan 

daftar alamat penyumbang; pelaksanaan acara khusus pencarian dana; 

pembuatan dan penyebaran manual, petunjuk, dan bahan lainnya; dan 
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pelaksanaan aktivitas lain dalam rangka pencarian dana dari individu, yayasan, 

pemerintah dan lain-lain. Aktivitas pengembangan anggota meliputi pencarian 

anggota baru dan pengumpulan iuran anggota, hubungan dan aktivitas sejenis.  

Laporan Arus Kas 

Tujuan Laporan Arus Kas 

Tujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai 

penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Klasifikasi Penerimaan 

dan Pengeluaran Kas Laporan arus kas disajikan sesuai PSAK 2 tentang 

Laporan Arus Kas dengan tambahan berikut ini: 

a. Aktivitas pendanaan: 

1. Penerimaan kas dari penyumbang yang penggunaannya dibatasi untuk 

jangka panjang. 

2. Penerimaan kas dari sumbangan dan penghasilan investasi yang 

penggunaannya dibatasi untuk pemerolehan, pembangunan dan 

pemeliharaan aktiva tetap, atau peningkatan dana abadi (endowment). 

3. Bunga dan dividen yang dibatasi penggunaannya untuk jangka panjang. 

b. Pengungkapan informasi mengenai aktivitas investasi dan pendanaan nonkas: 

sumbangan berupa bangunan atau aktiva investasi. 

 

4. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 45 Tahun 2011 Pelaporan 

Keuangan Organisasi Nirlaba 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 45 Tahun 2011 terdiri dari 

paragraf 35-48. Pernyataan ini harus dibaca dalam konteks paragraf 01-34. Laporan 

Keuangan Organisasi Nirlaba Laporan Keuangan organisasi nirlaba meliputi 
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laporan posisi keuangan pada akhir periode pelaporan, laporan aktivitas serta 

laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan, dan catatan atas laporan keuangan.  

Laporan Posisi Keuangan 

Klasifikasi Aktiva dan Kewajiban Informasi likuiditas diberikan dengan 

cara sebagai berikut: 

a. Menyajikan aktiva berdasarkan urutan likuiditas, dan kewajiban 

berdasarkan tanggal jatuh tempo.  

b. Mengelompokan aktiva ke dalam lancar dan tidak lancar, dan kewajiban ke 

dalam jangka pendek dan jangka panjang.  

c. Mengungkapkan informasi mengenai likuiditas aktiva atau saat jatuh 

temponya kewajiban termasuk pembatasan penggunaan aktiva, pada catatan 

atas laporan keuangan. 

Klasifikasi Aktiva Bersih Terikat atau Tidak Terikat Laporan posisi 

keuangan menyajikan jumlah masingmasing kelompok aktiva bersih berdasarkan 

ada atau tidaknya pembatasan oleh penyumbang, yaitu: terikat secara permanen, 

terikat secara temporer, dan tidak terikat Informasi mengenai sifat dan jumlah dari 

pembatasan permanen atau temporer diungkapkan dengan cara menyajikan jumlah 

tersebut dalam laporan keuangan atau dalam catatan atas laporan keuangan.  

Laporan Aktivitas 

Tujuan dan Fokus Laporan Aktivitas Laporan aktivitas difokuskan pada 

organisasi secara keseluruhan dan menyajikan perubahan jumlah aktiva bersih 

selama suatu periode. Perubahan aktiva bersih dalam laporan aktivitas tercermin 

pada aktiva bersih atau ekuitas dalam laporan posisi keuangan. Perubahan 

Kelompok Aktiva Bersih Laporan aktivitas menyajikan jumlah perubahan aktiva 

bersih terikat permanen, terikat temporer, dan tidak terikat dalam suatu periode. 
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Klasifikasi Pendapatan, Beban, Keuntungan dan kerugian Laporan aktivitas 

menyajikan pendapatan sebagai penambah aktiva bersih tidak terikat, kecuali jika 

penggunaannya dibatasi oleh penyumbang, dan menyajikan beban sebagai 

pengurang aktiva bersih tidak terikat. Sumbangan disajikan sebagai penambah 

aktiva bersih tidak terikat, terikat permanen, atau terikat temporer, tergantung pada 

ada tidaknya pembatasan. Dalam hal sumbangan terikat yang pembatasannya tidak 

berlaku lagi dalam periode yang sama, dapat disajikan sebagai sumbangan tidak 

terikat sepanjang disajikan secara konsisten dan diungkapkan sebagai kebijakan 

akuntansi.  

Laporan aktivitas menyajikan keuntungan dan kerugian yang diakui dari 

investasi dan aktiva lain (atau kewajiban) sebagai penambah atau pengurang aktiva 

bersih tidak terikat, kecuali jika pengunaannya dibatasiInformasi Pendapatan dan 

Beban. Laporan aktivitas menyajikan jumlah pendapatan dan beban secara bruto. 

Namun demikian pendapatan investasi, dapat disajikan secara neto dengan syarat 

beban-beban terkait, seperti beban penitipan dan beban penasihat investasi, 

diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. 

Informasi Pemberian Jasa.  

Laporan aktivitas atau catatan atas laporan keuangan harus menyajikan 

informasi mengenai beban menurut klasifikasi fungsional, seperti menurut 

kelompok program jasa utama dan aktivitas pendukung. 

 

Tabel 2.1.4.1. Contoh Laporan Aktivitas 

ENTITAS NIRLABA 

Laporan Aktivitas untuk tahun yang berakhir Per 31 Desember 20X2 

(dalam jutaan rupiah) 
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PENDATAAN TIDAK TERIKAT  

Sumbangan  21.600 

Jasa Layanan 13.500 

Penghasilan dari investasi jangka panjang (catatan E) 14.000 

Penghasilan dari investasi lain- lain (catatan E) 2.125 

Penghasilan neto dari investasi jangka panjang yang telah 

terealisasi dan belum terealisasi (catatan E) 

20.570 

Lain- lain 375 

Jumlah 72.170 

ASET NETO YANG DIBEBASKAN DARI PEMBATASN ( 

Catatan D) 

 

Penyelesaian program pembatasan 29.975 

Penyelesaian pembatasan pemerolehan peralatan 3.750 

Berakhirnya waktu pembatasan  3.125 

Jumlah 36.850 

Jumlah pendapatan tidak tegian akibat terikat 109.020 

  

BEBAN TIDAK TERIKAT  

Program A 32.750 

Program B 21.350 

Program C 14.400 

Manjemen dan umum 6.050 

Pencarian dana 5.375 

Jumlah beban (catatan F) 79.925 

Kerugian akibat kebakaran 200 

Jumlah beban tidak terikat 80.125 

KENAIKAN ASET NETO TIDAK TERIKAT 28.895 

Sumber : PSAK, 2011 

Laporan Arus Kas 

Tujuan Laporan Arus Kas. Tujuan utama laporan arus kas adalah 

menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu 
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periode. Klasifikasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Laporan arus kas 

disajikan sesuai PSAK 2 tantang Laporan Arus Kas dengan tambahan berikut 

ini: 

a) Aktivitas pendanaan: 

1) Penerimaan kas dari penyumbang yang penggunaannya dibatasi untuk 

jangka panjang. 

2) Penerimaan kas dari sumbangan dan penghasilan investasi yang 

penggunaanya dibatasi untuk pemerolehan, pembangunan dan 

pemeliharaan aktiva tetap, atau peningkatan dana abadi (endowment). 

3) Bunga dan dividen yang dibatasi penggunaanya untuk jangka panjang. 

b) Pengungkapan informasi mengenai aktivitas investasi dan pendanaan 

nonkas:  

Sumbangan berupa bangunan atau aktiva investasi. Tanggal 

Berlaku Efektif. Pernyataan ini efektif berlaku untuk penyusunan dan 

penyajian laporan keuangan yang mencakup periode laporan yang dimulai 

pada atau setelah tanggal 1 Januari 2000. Penerapan lebih dini sangat 

dianjurkan.  

 

Tabel 2.1.4.2. Contoh Laporan Arus Kas 

ENTITAS NIRLABA 

Laporan Posisi Keuangan Per 31 Desember 20X2  

(dalam jutaan rupiah) 

AKTIVITAS OPERASI   

Kas dari pendapatan jasa 13.050 

Kas dari pemberian sumber daya  20.075 
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Kas dari piutang lain- lain 6.537 

Bunga dan deviden yang diterima 21.425 

Penerimaan lain- lain 375 

Bunga yang dibayardkan  (955) 

Kas yang dibayarkan kepada karyawan dan supplier (59.520) 

Utang lain- lain yang dilunasi (1.062) 

Kas neto yang diterima ( digunakan) untuk aktivitas operasi (75) 

  

AKTIVITAS INVESTASI  

Ganti rugi dari asuransi kebakaran 625 

Pembelian peralatan (3.750) 

Penerimaan dari penjualan investasi 190.250 

Pembelian investasi  187.250 

Kas neto yang diterima (digunakan ) untuk aktivitas investasi (125) 

  

AKTIVITAS PENDANAAN   

Penerimaan dari kontribusi berbatas dari:  

Investasi dalam endowment 500 

Investasi dalam endowment berjangka 175 

Investasi bangunan  3.025 

Investasi perjanjian tahunan 500 

 4.200 

Aktivitas pendanaan lain:  

Bunga dan dividen berbatas untuk reinvestasi  750 

Pembayaran kewajiban tahunan (362) 

Pembayaran utang wesel  (2.850) 

Pembayaran liabilitas jangka panjang  (2.500) 

 (4.962) 

Kas neto yang diterima (digunakan) untuk aktivitas pendanaan (762) 

…. Lanjut  

KENAIKAN (PENURUNAN) NETO DALAM KAS DAN 
SETARA KAS  

(962) 
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KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN  1.150 

KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN 183 

Rekonsiliasi perubahan dalam asset neto menjadi kas neto yang 
digunakan untuk aktivitas operasi: 

 

Perubahan dalam asset neto  38.625 

Penyesuaian untuk rekonsiliasi perubahan dalam asset neto 
menjadi kas neto yang digunakan untuk aktivitas operasi: 

 

Depresiasi 8.000 

Kerugian akibat kebakaran 200 

Kerugian actuarial pada kewajiban tahunan 75 

Kenaikan piutang bunga (1.150) 

Penurunan dalam persedian dan biaya dibayar dimuka  975 

Kenaikan dalam piutang lain- lain  (813) 

Kenaikan dalam utang dagang  3.800 

Penurunan dalam penerimaan dimuka yang dapat dikembalikan  (1.625) 

Penurunan dalam utang lain- lain  (1.062) 

Sumbangan terikat untuk investasi jangka panjang  (6.850) 

Bunga dan devident terikat untuk investasi jangka panjang  (750) 

Penghasilan neto terealisasikan dan belum terealisasikan dari 
investasi jangka panjang 

(39.500) 

Kas neto diterima (digunakan) untuk aktivitas oprasi (75) 

Data tambahan untu aktivitas investasi dan pendanaan nonkas: 
peralatan yang diterima sebagai hibah 

350 

Pembebasan premi asuransi kematian, nilai kas yang diserahkan 200 

Sumber : PSAK, 2011 
LAMPIRAN 

 

Contoh Bentuk Laporan Keuangan 

Berikut ini disajikan contoh laporan keuangan untuk organisasi nirlaba. 

Contoh ini disajikan untuk memberikan gambaran anatomis. Contoh ini dapat 

berbeda dari kondisi yang terdapat dalam organisasi nirlaba tertentu. Organisasi 

nirlaba dianjurkan untuk menyediakan informasi yang paling relevan dan paling 
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mudah dipahami dari sudut pandang penyumbang, kreditur, dan pemakai lain 

laporan keuangan di luar organisasi. Penyusunan laporan keuangan komparatif 

juga dianjurkan. Namun untuk penyederhanaan contoh yang disajikan dalam 

lampiran ini menyajikan laporan arus kas untuk satu periode. 

5. Organisasi Nirlaba 

Organisasi nirlaba atau organisasi non profit adalah suatu organisasi yang 

bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal di dalam menarik 

perhatian publik untuk suatu tujuan yang tidak komersil, tanpa ada perhatian 

terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba (moneter).Organisasi nirlaba 

meliputi yayasan, sekolah negeri, derma publik, gereja, masjid, rumah sakit dan 

klinik publik, organisasi politis, bantuan masyarakat dalam hal perundang-

undangan, organisasi jasa sukarelawan, serikat buruh, asosiasi profesional, 

institute riset, museum, dan beberapa para petugas pemerintah. 

Secara umum organisasi nirlaba dapat dikelompokan atas beberapa jenis 

(Hopkins, 2009), yaitu : 

a. Charitable Organization, yang didalamnya termasuk organisasi keagamaan, 

pendidikan rumah sakit dan yang mempunyai ciri seperti itu. 

b. Social Organization, yaitu organisasi yang didirikan oleh kelompok 

masyarakat dengan tujuan semata- mata mempererat ikatan silaturahmi dan  

nilai persaudaraan. 

c. Political Organization, yang merupakan suatu organisasi politik yang 

melakukan propaganda ataupun komite yang terlibat dalam urusan  politik 

atau berhubungan dengan tugas tugas hukum tertentu.  
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d. Trade organization, yang didalamnya terdapat serikat buruh, kamar dagang 

dan industri dan yang menyerupai. 

e. Govermental Organization, yang termasuk dalam kategori ini adalah semua 

organisasi yang ada dipemerintahan atau yang memiliki kedekatan dengan 

urusan kenegaraan misalnya Badan Tenaga Atom Nasional, LIPI dan lain- 

lain.  

6. Ciri-ciri Organisasi Nirlaba 

Organisasi nirlaba memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 

1. Sumber daya entitas. Sumber daya entitas berasal dari para penyumbang 

yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi 

yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. 

2.  Menghasilkan barang/jasa tanpa bertujuan menumpuk laba. 

Menghasilkan barang/jasa tanpa bertujuan menumpuk laba, kalau suatu 

entitas menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak pernah dibagikan 

kepada para atau pemilik entitas tersebut. 

3. Tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada organisasi 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 suatu likuidasi atau 

pembubaran entitas. (Hasana, 2011) 

Organisasi nirlaba juga memiliki beberapa persamaan dengan organisasi 

bisnis pada beberapa hal (Hopkins, 2009), yaitu : 
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a. Baik organisasi nirlaba maupun organisasi bisnis merupakan bagian yang 

intergal dari sistem perekonomian yang sama dan memanfaatkan sumber 

yang serupa  dalam rangka mencapai tujuannya.  

b. Kedua jenis organisasi tersebut harus memperoleh dan mengubah sumber 

yang langka masing- masing menjadi barangnya atau jasanya. 

c. Proses pengelolaan keuangan pada dasrnya serupa pada keduannya dan 

masing- masing harus mempunyai suatu sistem informasi yang dapat 

berjalan( sistem akuntansi merupakan suatu komponen yang integral 

dirinya) jika para manajernya dan orang pribadi atau kelompok orang 

lainnya yang tertarik akan menerima data yang relevan dan tepat pada 

waktunya untuk perencanaan, pengarahan, pengendalian, dan 

pengevaluasian penggunaan sumbernya yang langka tersebut.  

d. Oleh karena sumbernya relatif langka, apakah itu dari sumbangan, diberi 

langganan, diperoleh dari investor atau kreditur, atau diperoleh melalui 

perpajakan maka analisa biaya terkecil dan teknik evaluasi dan 

pengendalian lainnya adalah esensial untuk memastikan bahwa sumber 

dimanfaatkan secara efisien dan efektif. 

e. Dalam beberapa kasus, keduanya menghasilkan produk serupa, baik 

pemerintah maupun perusahaan swasta dapat memiliki dan mengoprasikan 

sistem transportasi, pelayanan sanitasi dan keperluan listrik atau gas.  

B. Penelitian Terdahulu  

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian pada subjek organisasi nirlaba 

seperti penelitian yang dilakukan oleh Hasibuan (2010) mengenai "Penerapan PSAK 

No. 45 Pada Yayasan Mandiri Anak Bangsa Nusantara Dalam Kaitannya Dengan 

Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan" hasil yang diperoleh dari penelitian ini 
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adalah bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh Yayasan Mandiri Anak Bangsa 

belum sesuai dengan laporan keuangan PSAK No. 45 dan belum memiliki syarat atau 

karakteristik pelaporan yang memiliki kualitas informasi pelaporan keuangan. 

Dengan menggunakan reverensi Mamesah (2013) yang melakukan penelitian 

berjudul "Penerapan Psak No.45 Pada GMIM Efrata Sentrum Sonder Kaitannya 

Dengan Kualitas Informasi Laporan Keuangan". hasil yang didapatkan adalah, 

GMIM Efrata Sentrum Sonder menyusun laporan keuangan berdasarkan pedoman 

Tata Gereja Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM), hal ini berarti bahwa GMIM 

Efrata Sentrum Sonder belum menerapkan PSAK No. 45 tentang pelaporan keuangan 

entitas nirlaba pada penyajian laporan keuangannya sehingga GMIM Efrata Sentrum 

Sonder belum memiliki kualitas informasi laporan keuangan yang cukup memenuhi 

syarat dalam memberikan penjelasan bagi para pemakai informasi keuangan. Laporan 

realisasi anggaran memberikan informasi saldo kas di setiap akhir periode pelayanan 

yaitu pada setiap satu tahun.  

Dengan menggunakan reverensi Nasiruddin (2009) yang melakukan 

penelitian berjudul: “Evaluasi Penerapan PSAK NO.45 Pada Partai Keadilan 

Sejahtera (Studi Kasus pada Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera 

Kabupaten Malang)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam laporan keuangan 

untuk DPD PKS Kabupaten Malang menggunakan buku kas partai yang di dalamnya 

hanya memuat peneriman kas secara tunai.Laporan keuangan yang di sajikan belum 

sesuai dengan PSAK No 45 tentang laporan keuangan organisasi nirlaba. Oleh karena 

itu DPD PKS seharusnya menyusun laporan keuangan organisasi nirlaba yang terbagi 

atas 4 yaitu laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan 

atas laporan keuangan. 
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Dengan menggunakan reverensi  Pontoh (2013) yang melakukan penelitian 

berjudul: penerapa laporan keuangan organisasi nirlaba berdasarkan psak no. 45 pada 

gereja BZL. Hasil evaluasi dalam penelitian ini Gereja Bukit Zaitun Luwuk menyusun 

laporan keuangan berdasarkan pedoman Tata Dasar dari peraturan  Gereja, hal ini 

berarti bahwa Gereja Bukit Zaitun Luwuk belum menerapkan PSAK No. 45 tentang 

pelaporan keuangan entitas nirlaba pada penyajian laporan keuangannya sehingga 

Gereja Bukit Zaitun Luwuk belum mengikuti format yang ditetapkan oleh Ikatan 

Akuntansi Indonesia. Tujuan penyusunan Laporan Keuangan Gereja Bukit Zaitun 

Luwuk secara umum tercapai namun masih ada informasi informasi yang belum jelas.  

Dengan menggunakan referensi Wibisono (2009) yang melakukan penelitian 

berjudul: Penerapan PSAK No. 45 Terhadap Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba 

Pusdakota Ubaya. Hasil evaluasi dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa ada 

beberapa hal yang harus diperbaiki dalam penyusunan laporan keuangan yaitu, 

pengakzuan terhadap biaya penyusutan untuk aktiva tetap. Penyusutan harus diakui 

untuk setiap tahunnya yang akan mengurangi nilai buku dari tiap aktiva tetap yang 

dimiliki oleh organisasi nirlaba. Pencatatan untuk penyusutan adalah beban 

penyusutan pada akumulasi penyusutan. Penghitungan ini dilakukan untuk akurasi 

laporan keuangan yang disajikan. 

Kumarto Prasetyo Utomo (2008) menganalisis penerapan akuntansi pada 

Gereja Santa Perawan Maria Regina Paroki Purbowadayan Surakarta. Penelitian 

tersebut diperoleh hasil bahwa penerapan akuntansi pada Gereja Santa Perawan Maria 

Regina Paroki Purbowadayan Surakarta belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan 

yang ditetapkan dalam PSAK No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi 

Nirlaba. 
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Menurut Sutarti dan Prayitno (2007)  dengan penelitian yang berjudul Analisis 

PSAK NO. 45 Dalam Penyajian Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba Studi Kasus 

pada Rumah Sakit "X" yang bertujuan untuk Membantu pihak rumah sakit dalam 

menyusun laporan keuangan, Membantu laporan keuangan rumah sakit agar lebih 

mudah dipahami dan memiliki relevansi dan Menciptakan keseragaman dalam 

penerapan perlakukan akuntasi dan penyajian laporan keuangan, sehingga 

meningkatkan daya banding diantara laporan keuangan rumah sakit diperoleh 

kesimpulan Informasi mengenai sifat dan jumlah dari pembatasan permanen atau 

temporer diungkapkan dengan cara menyajikan jumlah tersebut dalam laporan 

keuangan atau dalam catatan atas laporan keuangan. tetapi dalam hal ini, terdapat 

perbedaan istilah dimana rumah sakit menyajikan ketiga sumber daya tersebut 

kedalam kelompok ekuitas yang dalam perusahaan komersil/profit merupakan modal 

pemilik (modal saham dan laba ditahan). Sedangkan pada organisasi nirlaba sumber 

daya tersebut disajikan kedalam kelompok aktiva bersih. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Claudia W.M. Korompis pada tahun 

2013 yang berjudul  “PENERAPAN PSAK NO. 45 TENTANG PELAPORAN 

KEUANGAN ORGANISASI NIRLABA PADA SANGGAR SENI BUDAYA 

LOGOS MA’KANTAR” yang bertujuan untuk melihat bagaimana penerapan laporan 

keuangan sanggar seni budaya Logos Makantar apakah telah sesuai dengan apa yang 

tercantum dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45.  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka diperoleh beberapa 

kesimpulan bahwa Sanggar Seni Budaya Logos Ma’Kantar belum menerapkan 

sepenuhnya laporan keuangan yang sesuai dengan format laporan keuangan 

organisasi nirlaba yang ada dalam Pernyataan Standar Akuntansi No. 45 karena belum 

ada penyajian laporan aktivitas dan walaupun tidak mengikuti format laporan 
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keuangan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, namun secara umum tujuan 

penyusunan laporan keuangan pada Sanggar Seni Budaya Logos Ma’Kantar telah 

tercapai. 

Peneliti berfokus terhadap penyajian dan penerapan pelaporan keuangan dan 

belum menggunakan PSAK nomor. 45 tahun 2011. Dengan objek studi sanggar seni. 

 

 

 

Tabel 2.2.1. Penelitian Sebelumnya 

No 
Nama 

Peneliti/ 
Tahun 

Variable Hasil Penelitian Research Gap 

1 Wibisono/ 
2009, Fakultas 
Ekonomi 
Surabaya 

Tujuan penelitian ini 
adalah untuk 
mengevaluasi 
penyajian laporan 
keuangan oraganisai 
nirlaba. Evaluasi 
dilakukan untuk 
mengetahui apakah 
penyajian laporan 
keuangan organisai 
nirlaba telah sesuai 
dengan apa yang 
tercantum dalam 
pernyataan Standar 
Akuntansi Keuangan 
(PSAK) Nomor No. 
45 Tahun 1997  

Hasil dari 
penelitian ini 
adalah bahwa 
pusdakota ubaya 
belum menyajikan 
laporan keuangan 
sesuai dengan 
PSAK No. 45. 

Peneliti berfokus 
terhadap penyajian 
kesesuaian pelaporan 
keuangan dengan 
menggunakan PSAK 
nomor. 45 tahun 
1997. 

2 Nasiruddin / 
2009, 
Universitas 
Muhammadiya
h Malang 

Tujuan penelitian ini 
adalah untuk 
mengevaluasi dan 
menerapkan PSAK 
Nomor.45 Tahun 
1997 pada DPD PKS  

Hasil dari 
penelitian ini 
adalah DPD Partai 
Keadilan Sejahtera 
belum sesuai 
dengan Standart 
Keuangan PSAK 
Nomor. 45 Tahun 
1997 

Peneliti berfokus 
terhadap penerapan 
pelaporan keuangan 
dengan 
menggunakan PSAK 
nomor. 45 tahun 
1997 dengan objek 
studi Partai Politik. 

3 Hasibuan/ 
2010 

Tujuan penelitiann 
ini adalah untuk 
mengetahui apakah 
Yayasan Mandiri 
Anak Bangsa 
Nusantara sudah 
menerapkan PSAK 
Nomor.45 Tahun 
1997 dalam 

Hasil penelitian ini 
adalah Laporan 
keuangan yang 
dibuat oleh Yayasn 
Mandiri Anak 
Bangsa belum 
sesuai dengan 
PSAK Nomor. 45 
Tahun 1997 dan 

Peneliti berfokus 
terhadap penerapan 
pelaporan keuangan 
dengan 
menggunakan PSAK 
nomor. 45 tahun 
1997. 
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kaitannya dengan 
Kualitas Informasi 
Pelaporan Keuangan 

belum memiliki 
syarat untuk 
karakteristik 
pelaporan yang 
memiliki kualitas 
informasi 
pelaporan 
keuangan  
 

4 Mamesah / 
2013, 
Universitas 
Sam Ratulangi 
Manado 

Tujuan penelitian ini 
adalah untuk 
mengetahui GMIM 
Efrata Sentrum 
Sounder menerapkan 
PSAK No. 45 Tahun 
2011 pada penyajian 
Laporan Keuangan  

Hasil penelitian ini 
adalah GMIM 
belum menerapkan 
penyusunan 
Laporaan 
Keuangan sesuai 
dengan PSAK 
Nomor. 45 Tahun 
2011 sehingga 
GMIM Efrata 
Sentrum Sounder 
belum memiliki 
kualitas informasi 
cukup memenuhi 
syarat dalam 
memberikan 
penjelasan bagi 
para pemakai 
informasi 
keuangan. 
 

Peneliti berfokus 
terhadap penerapan 
pelaporan keuangan 
dan sudah 
menggunakan PSAK 
nomor. 45 tahun 
2011. Dengan objek 
studi Lembaga 
Swadaya 
Masyarakat. 

5 Pontoh/ 2013 Tujuan penelitian ini 
adalah untuk melihat 
bagaimana 
penerapan laporan 
keuangan Gereja 
Bukit Zaitun Luwuk 
telah sesuai dengan 
PSAK Nomor. 45 
Tahun 2011 

Hasil penelitian ini 
adalah Gereja 
Bukit AZaitun 
Luwuk belum 
menerapkan 
penyusunan 
Laporaan 
Keuangan sesuai 
dengan PSAK 
Nomor. 45 Tahun 
2011 

Peneliti berfokus 
terhadap penyajian 
dan penerapan 
pelaporan keuangan 
dan belum 
menggunakan PSAK 
nomor. 45 tahun 
2011. Dengan objek 
studi organisasi 
keagamaan 

6 Ronny/ 2013 Tujuan penelitian ini 
adalah untuk : 
1. Menganalisis 
penyusunan laporan 
keuangan RSUD 
Kota Semarang 
dengan mengacu 
pada ketentuan 
PSAK No. 45 dan 
ketentuan mengenai 
Badan Layanan 
Umum. 
2. Membandingkan 
tata cara penyusunan 
bentuk dan isi 
laporan laporan 
keuangan RSUD 
Kota Semarang 

Hasil penelitian ini 
adalah RSUD Kota 
Semarang telah 
menyajikan laporan 
keuangan sesuai 
PSAK No. 45 dan 
ketentuan yang 
berlaku bagi Badan 
Layanan umum 
yaitu Peraturan 
Menteri Keuangan 
Nomor 
76/PMK.05/2008 
tentang Akuntansi 
dan Pelaporan 
Keuangan Badan 
Layanan Umum 
dan Keputusan 

Peneliti berfokus 
terhadap penyajian, 
penyusunan, dan 
penerapan pelaporan 
keuangan 
menggunakan PSAK 
nomor. 45 tahun 
2011, Peraturan 
Menteri Keuangan 
Nomor 
76/PMK.05/2008 
Tentang Pedoman 
Akuntansi dan 
Pelaporan Keuangan 
Badan Layanan 
Umum dan 
Keputusan Menteri 
Kesehatan Republik 

Analisis Penerapan..., Yudha Sari Indrawati, Ak.-IBS, 2015



43 
 

dengan PSAK No.  
45. Dan untuk 
mengetahui apakah 
PSAK No. 45 dapat 
diterapkan secara 
penuh atau tidak. 

Menteri Kesehatan 
Nomor 
1164/MENKES/SK
/X/2007 tentang 
Pedoman 
Penyusunan 
Rencana Bisnis dan 
Anggaran Rumah 
Sakit Badan 
Layanan Umum. 
PSAK No. 45 
tentang Pelaporan 
Keuangan. 
 Organisasi Nirlaba 
dapat diterapkan 
penuh pada Badan 
Layanan Umum 
khususnya rumah 
sakit. 
 

Indonesia Nomor 
1164/Menkes/SK/X/
2007 Tentang 
Pedoman 
Penyusunan Rencana 
Bisnis dan 
Aanggaran Rumah 
Sakit Badan 
Layanan Umum. 
Dengan objek studi 
badan layanan 
umum. 

7 Sutarti dan 
Deni Prayitno 
/2007   

Tujuan penelitian ini 
adalah untuk : 
1. Membantu pihak 
rumah sakit dalam 
menyusun laporan 
keuangan. 
2. Membantu 
laporan keuangan 
rumah sakit agar 
lebih mudah 
dipahami dan 
memiliki relevansi. 
3. Menciptakan 
keseragaman dalam 
penerapan 
perlakukan akuntasi 
dan penyajian 
laporan keuangan 
sehingga 
meningkatkan daya 
banding diantara 
laporan keuangan 
rumah sakit. 

Hasil Penelitian 
didapatkan 
Penyajian laporan 
posisi keuangan 
rumah sakit telah 
sesuai dengan 
PSAK No. 45, akan 
tetapi rumah sakit 
tidak 
mengelompokkan 
sumber daya 
berupa : aktiva 
bersih tidak terikat, 
terikat temporer, 
dan terikat 
permanen kedalam 
bagian dari aktiva 
bersih rumah sakit 
melainkan kedalam 
ekuitas. 

Peneliti berfokus 
terhadap penyajian 
dan penerapan 
pelaporan keuangan 
dan sudah 
menggunakan PSAK 
nomor. 45 tahun 
2011. Dengan objek 
studi rumah sakit. 

8 Korompis/ 
2013 

Tujuan penelitian ini 
adalah untuk melihat 
bagaimana 
penerapan laporan 
keuangan 
sanggar seni budaya 
Logos Makantar 
apakah telah sesuai 
dengan apa yang 
tercantum dalam 
Pernyataan Standar 
Akuntansi Keuangan 
(PSAK) Nomor 45. 
 

Berdasarkan hasil 
penelitian dan 
pembahasan 
makadiperoleh 
beberapa 
kesimpulan 
sebagai berikut. 
1. Sanggar Seni 
Budaya Logos 
Ma’Kantar belum 
menerapkan 
sepenuhnya 
laporan 

Peneliti berfokus 
terhadap penyajian 
dan penerapan 
pelaporan keuangan 
dan belum 
menggunakan PSAK 
nomor. 45 tahun 
2011. Dengan objek 
studi sanggar seni. 
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keuangan yang 
sesuai dengan 
format laporan 
keuangan 
organisasi nirlaba 
yang ada dalam 
Pernyataan Standar 
Akuntansi No. 45 
karena belum ada 
penyajian laporan 
aktivitas. 
2. Walaupun tidak 
mengikuti format 
laporan keuangan 
yang ditetapkan 
oleh Ikatan 
Akuntan 
Indonesia, namun 
secara umum 
tujuan penyusunan 
laporan keuangan 
pada Sanggar Seni 
Budaya Logos 
Ma’Kantar telah 
tercapai. 
 

9 Daniel Bagus 
Prakosa dan 
Fadjar 
Harimurti/ 
2004 

Tujuan dari 
penelitian ini adalah 
untuk mengetahui 
bagaimanakah 
penyajian pelaporan 
keuangan yang ada 
pada Gereja Utusan 
Pantekosta Jemaat 
Kartasura (GUPDI 
Kartasura), serta 
untuk menambah 
wawasan mengenai 
bentuk penyajian 
laporan keuangan 
pada Gereja. 

Kesimpulan yang 
didapatkan dari 
penelitian tersebut 
adalah : 
1. Pencatatan 
transaksi-transaksi 
keuangan pada 
Gereja Utusan 
Pantekosta Jemaat 
Kartasura (GUPDI 
Kartasura) 
dilakukan dengan 
metode basis kas 
(cash basis). 
2. Pencatatan 
sistem akuntansi 
yang dijalankan 
oleh Gereja Utusan 
Pantekosta Jemaat 
Kartasura (GUPDI 
Kartasura), belum 
dilakukan secara 
sistematis dan 
masih sederhana. 
3. Penyajian 
laporan keuangan 
pada Gereja Utusan 
Pantekosta Jemaat 
Kartasura (GUPDI 
Kartasura) belum 
diterapkan 

Peneliti berfokus 
terhadap penyajian 
dan penerapan 
pelaporan keuangan 
dan belum 
menggunakan PSAK 
nomor. 45 tahun 
2011. Dengan objek 
studi lembaga 
keagamaan. 
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berdasarkan 
ketentuan yang 
terdapat di dalam 
PSAK No. 45 
tentang Pelaporan 
Keuangan 
Organisasi Nirlaba 
yang ditandai 
dengan belum 
menyajikan laporan 
posisi keuangan, 
laporan aktivitas, 
laporan arus kas 
dan catatan atas 
laporan keuangan 
secara lengkap. 
4. Laporan 
kekayaan Gereja, 
laporan 
pendapatan, 
pengeluaran dan 
saldo dana, serta 
laporan posisi kas 
keuangan tidak 
sesuai dengan 
ketentuan yang 
terdapat di dalam 
PSAK No. 45 
tentang Pelaporan 
Keuangan Nirlaba. 
5. Hasil analisis 
terhadap data 
kuesioner dari 
responden 
menunjukkan 
bahwa penyajian 
laporan keuangan 
tidak sesuai dengan 
ketentuan yang 
terdapat di dalam 
PSAK No. 45 
tentang Pelaporan 
Keuangan Nirlaba. 

 

 

C.  Kerangka Pemikiran 

Penelitian ini menganalisis penyajian laporan keuangan yang dilakukan 

PPSDMS Nurul Fikri Jakarta dengan mengacu pada ketentuan PSAK No.45 edisi 2012 

yang diterbitkan IAI sebagai Standar Laporan Keuangan di Indonesia. 
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Gambar 2.3.1. Rangka Pemikiran Penelitian 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Objek Penelitian 

Objek penelitian yang digunakan adalah kesesuaian pelaporan keuangan pada 

PPSDMS Nurul Fikri. PPSDMS Nurul Fikri merupakan tempat beraktivitasnya di 

Indonesia yang terletak di Jl. Raya Lenteng Agung Raya No. 20, Srengseng sawah, 

Jakarta Selatan.  

1. Metode Pengumpulan Data 

1. Jenis Data 

Menurut Indriarto dan Supomo (1999), pada dasarnya data yang digunakan 

dalam penelitian ada dua, yaitu: 

i. Data Subjek (Self Report Data) 

Data subjek adalah jenis data penelitian yang berupa opini, sikap, 

pengalaman, karakteristik dan seseorang atau sekelompok orang yang menjadi 

subjek penelitian (responden). Dengan demikian data subjek merupakan data 
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penelitian yang diberikan oleh responden dalam hal ini bagian keuangan dan 

akuntansi. 

ii. Data Dokumenter (Dokumen Data) 

Data dokumenter adalah jenis data penelitian yang antara lain berupa 

faktur, jurnal, surat, notulen hasil rapat, memo ataupun dalam bentuk laporan 

program laporan keuangan. Dalam penelitian ini data dokumenter yang 

digunakan adalah laporan keuangan PPSDMS Nurul Fikri tahun 2011.  

 

 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Metode Wawancara 

Metode pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan informasi 

secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan kepada responden. 

wawancara ini bersifat terstruktur dan dilakukan kepada pihak bagian keuangan 

PPSDMS Nurul Fikri. Metode ini digunakan dalam rangka mendapatkan data 

primer berupa struktur organisasi, aktivitas operasional yang sering terjadi 

gambaran umum dan kondisi keuangan PPSDMS Nurul Fikri pada umumnya. 

2. Studi Pustaka 

Studi pustaka sebagai bagian dari langkah studi eksploratif yang 

digunakan yang merupakan suatu metode pengumpulan data dengan mencari 

informasi-informasi yang dibutuhkan melalui dokumen-dokumen, buku-buku, 

majalah atau sumber data tertulis lainnya baik yang berupa teori, laporan 

penelitian atau penemuan sebelumnya (findings) yang berhubungan dengan 

proses akuntansi Badan Layanan Umum.  
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3. Metode Analisis Data 

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penulisan 

yang bersifat deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk memberikan gambaran 

yang mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakteristik-

karakteristik yang khas dari subjek yang diteliti.  

Indriantoro dalam Hendrawan (2011) mengatakan bahwa penelitian 

deskriptif yang bersifat kualitatif adalah penelitian tentang status subjek 

penelitian yang berkenaan dengan suatu fase yang spesifik atau khas dari 

keseluruhan personalita. 

Studi eksploratif yang bersifat teoritis juga dilaksanakan berdasarkan 

suatu pertimbangkan untuk mendapatkan perbandingan yang lebih baik pada 

masalah yang bersangkutan (pelaporan keuangan PPSDMS NF). Penelitian 

deskriptif ini menunjukkan penelitian non hipotesis, sehingga dalam langkah 

penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis. Penelitian yang mengevaluasi 

laporan keuangan tahunan PPSDMS NF sebagai Organisasi Nirlaba dengan 

analisis komparatif terhadap objek penelitian dengan konsep pembanding dalam 

hal kebijakan akuntansi maupun penyajian laporan keuangan, kemudian 

mencoba menyesuaikan dan mengkombinasikan dengan 

PSAK No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba dan 

Laporan Keuangan PPSDMS NF tahun 2011. 

Langkah-Langkah yang perlu dilakukan dalam prosedur analisis data 

adalah sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi format pelaporan yang digunakan 

2. Mengidentifikasi pengklasifikasian aktiva dan kewajiban 

3. Mengidentifikasi aktifa bersih terikat atau tidak terikat 
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4. Mengidentifikasi perubahan kelompok aktiva bersih 

5. Mengidentifikasi perlakuan terhadap pendapatan, beban, keuntungan dan 

kerugian 

6. Mengidentifikasi pengungkapan terhadap informasi pendapatan dan beban 

7. Mengidentifikasi pengungkapan terhadap informasi pemberian jasa 

8. Mengidentifikasi klasifikasi penerimaan dan pengeluaran kas. 

 

BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Perusahaan / Yayasan 

Info PPSDM Nurul Fikri 

a. Sejarah singkat PPSDMS Nurul Fikri  

Yayasan Bina Nurul Fikri, (selanjutnya disebut “Yayasan”) didirikan 

berdasarkan Akta No. 4 tanggal 5 April 2002 Notaris Soehartono Adiwinoto, SH, 

dengan nama Yayasan Nurul Fikri yang kemudian dirubah menjadi Yayasan Bina 

Nurul Fikri berdasarkan Akta No. 1 tanggal 6 Desember 2005 Notaris Subandi 

Parto, SH, MBA. Anggaran Dasar Yayasan telah mendapat pengesahan dari 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-

2007.HT.01.02.TH 2005 taggal 21 Desember 2005 dan dimasukkan dalam 

Tambahan Berita Negara No. 24 tanggal 24 Maret 2006. Anggaran Dasar 

mengalami perubahan berdasarkan Akta No. 106 tanggal 22 Maret 2012 Notaris 

Aryanti Artisari,SH, M.Kn tentang perubahan kegiatan Yayasan dan penambahan 

anggota pembina, pengurus, dan pengawas.  
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Berdasarkan pasal 2 anggaran Yayasan, maksud dan tujuan Yayasan 

adalah turut serta membantu program pemerintah dalam bidang sosial, 

keagamaan, dan kemanusiaan.  

Pada saat ini, Yayasan mengembangkan program pembinaan sumber daya 

manusia strategis (selanjutnya disebut “PPSDMS”) dengan visi “melahirkan 

pemimpin-pemimpin masa depan yang memiliki pemahaman Islam yang 

komprehensif, integritas dan kredibilitas yang tinggi, berkepribadian matang, 

moderat, serta peduli terhadap kehidupan bangsa dan negara”. Untuk mencapai 

visi tersebut, Yayasan menetapkan misi sebagai berikut:  

1) Melatih dan mengembangkan mahasiswa terbaik sebagai kader-kader 

pemimpin bangsa 

2) Melakukan pengembangan institusi PPSDMS di berbagai daerah di 

Indonesia; 

3) Menaburkan dan menebarkan alumni PPSDMS ke tengah-tengah masyarakat 

sebagai pemimpin-pemimpin yang tangguh; 

4) Mempersiapkan alumni PPSDMS untuk berperan di instansi, lembaga, 

ataupun institusi strategis demi kepentingan bangsa dan negara. 

Untuk menjalankan visi dan misi tersebut, Yayasan menghimpun dana 

dari bantuan institusi dan individu, dan menyalurkannya untuk keperluan 

manajemen asrama PPSDMS, menyelenggarakan pelatihan dan 

pengembangan peserta sesuai kurikulum yang ada serta memberikan uang 

saku kepada para peserta.  

b. Tentang PPSDMS Nurul Fikri 

Krisis kepemimpinan nasional semakin menjadi ancaman serius bagi 

kelanjutan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 
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Indonesia negri kaya gemah ripah loh jinawi, untaian zamrud 

khatulistiwa- akan menjadi bangsa yang terpuruk, miskin dan jauh tertinggal 

dalam pergaulan dan kompetensi global internasional. Menghadapi kondisi 

yang demikian, pada bulan agustus 2002 Nurul Fikri mewujudkan program 

yang berkhidmad pada upaya pengembangan sumber daya manusia untuk 

menjadi pemimpin- pemimpin masa depan. PPSDMS NF melakukan 

aktivitas seleksi dan rekrutmen serta pembinaan terpadu yang ditunjukan 

kepada mahasiswa berprestasi, berpengalaman dalam organisasi, dan 

memiliki kepedulian sosial. PPSDMS NF juga melakukan pengembangan 

keberbagai wilayah dan membangun jaringan alumni PPSDMS NF. Lulusan 

PPSDMS NF ini diharapkan menjadi pemimpin- pemimpin masa depan yang 

mampu mengimplementasikan islam sebagai rahmat bagi seluruh alam.  

PPSDMS NF bersifat non- partisan, non-profit, terbuka, profesional, 

relijius, dan kebersamaan yang berada dalam naungan Yayasan Bina Nurul 

Fikr. Semua kegiatan PPSDMS NF disampaikan kepada publik secara 

terbuka dan bertanggung jawab serta seluruh hasil kegiatannya 

dipersembahkan untuk kepentingan bangsa dan negara.  

c. Organ Yayasan 

Berdasarkan Akta No. 1 tanggal 6 Desember 2005 Notaris Subandi 

Parto, SH, MBA, susunan pembina, pengawas, dan pengurus per 31 

Desember 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut: 

Pembina: 

Ketua  : Tn. Drs. H. Suharna Surapranata, MT 

Anggota  : Tn. Drs. H. Fahmy Alaydroes, MM 

Pengawas  : Tn. Drs. H. Bachtiar Sunasto, M.Sc 
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Pengurus 

Ketua  : Tn. Drs. H. Musoli 

Sekretaris  : Tn. Bachtiar Firdaus, ST 

Bendahara  : Tn. Drs. Mohamad Taufik Zoelkifli 

 

 

d. Tentang PPSDMS 

VISI 

Melahirkan pemimpin- pemimpin masa depan yang memiliki 

pemahaman islam yang komperhensif, integritas dan kredebilitas yang tinggi, 

berkepribadian matang, moderat, serta peduli terhadap kehidupan bangsa dan 

bernegara. 

MISI 

1. Melatih dan mengembangkan mahasiswa terbaik sebagai kader- kader 

pemimpin bangsa. 

2. Melakukan pengembangan institusi PPSDMS NF di berbagai daerah 

Indonesia. 

3. Menaburkan dan menebarkan alumni PPSDMS NF ketengah tengah 

masyarakat sebagai pemimpin- pemimpin yang tangguh. 

4. Mempersiapkan alumni PPSDMS NF untuk berperan di instansi strategis 

demi kepentingan bangsa dan negara 

1) Kurikulum dan Program PPSDMS Nurul Fikri 

Kurikulum dan Program PPSDMS Nurul Fikri teridiri dari beberapa unit: 
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1. Program Khusus 

a. Pendidikan Kepemimpinan Nasional 

b. Latihan Gabungan 

c. Leadership Project 

d. Training Bahasa Inggris 

2. Program Pekanan  

a. Kajian Islam Pekanan  

b. Beladiri Tae Kwon Do 

c. Tahsin – Tahfidz Al- Qur’an 

3. Program Bulanan  

a. Kajian Islam Kontemporer  

b. Taraining Pengembangan Diri 

c. Training Jurnalistik 

d. Studi  

4. Program Harian 

a. Qiyamullail 

b. Doa pagi 

c. Kultum 

B. Analisis Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Pelaporan Keuangan pada PPSDMS Nurul Fikri  

Berdasarkan informasi dan data yang diperoleh, PPSDMS Nurul Fikri 

menyusun laporan keuangan dengan berpedoman pada laporan keuangan organisasi 

nirlaba. Laporan realisasi anggaran memberikan informasi saldo kas di setiap akhir 
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periode pelayanan yaitu pada setiap satu tahun. Untuk harta tetap dan juga 

perlengkapan yang dimiliki PPSDMS Nurul Fikri hanya disajikan dalam daftar 

inventaris, namun berdasarkan informasi yang didapati, daftar inventaris tidak 

diperbarui secara rutin disebabkan oleh tidak ada tim aset yang seharusnya bertugas 

untuk mencatat jumlah aset atau kekayaan yang dimiliki PPSDMS Nurul Fikri 

sehingga sulit untuk diketahui apa saja harta tetap PPSDMS Nurul Fikri dan 

bagaimana kondisi bahkan nilai dari harta tetap tersebut. 

Penyajian Laporan Posisi Keuangan menurut PSAK No. 45 tahun 2011 pada PPSDMS 

Nurul Fikri 

Tabel 4.2.1 Laporan Posisi Keuangan 

YAYASAN BINA NURUL FIKRI 
PROGRAM PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA STRATEGIS 

LAPORAN POSISI KEUANGAN 
31 DESEMBER 2012 DAN 2011 

(Dalam Rupiah penuh) 
              
       
   Catatan   2012  2011 
       
ASET      
ASET LANCAR      
 Kas dan setara kas 2b,3             193.254.068            205.426.895  
 Biaya dibayar di muka 4             153.785.000                                  

-  
 Uang muka/talangan 

kegiatan 
2e,5               23.324.600              11.020.600  

 Jumlah aset lancar              370.363.668            216.447.495  
       
ASET TIDAK LANCAR      
 Aset tetap - bersih 2d,6       22.002.515.018      19.134.317.099  
 Jumlah aset tidak lancar        22.002.515.018      19.134.317.099  
       
JUMLAH ASET        22.372.878.685      19.350.764.594  

       
LIABILITAS & ASET 
BERSIH 

     

LIABILITAS      
LIABILITAS LANCAR      
 Hutang pajak 7                 5.511.417                 2.976.500  
 Jumlah Liabilitas Lancar                  5.511.417                 2.976.500  
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LIABILITAS TIDAK 
LANCAR 

     

 Hutang bank 8         1.167.931.361                                  
-  

 Hutang kepada individu 9             560.529.856            494.031.356  
 Jumlah liabilitas tidak 

lancar 
         1.728.461.217            494.031.356  

       
JUMLAH LIABILITAS          1.733.972.634            497.007.856  
       
Aset bersih:      
 Terikat temporer 2g         1.891.628.567      11.615.550.603  
 Tidak terikat 2h       18.747.277.484        7.238.206.135  
 Jumlah aset bersih        20.638.906.051      18.853.756.738  
JUMLAH KEWAJIBAN & 
ASET BERSIH 

       22.372.878.685      19.350.764.594  

       

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan  
 
 

Penyajian Laporan Arus Kas menurut PSAK No. 45 tahun 2011 pada PPSDMS Nurul Fikri 
Tabel 4.2.2 Laporan Aktivitas 

 
YAYASAN BINA NURUL FIKRI 

PROGRAM PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA STRATEGIS 
LAPORAN AKTIVITAS 

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 
(Dalam Rupiah penuh) 

              

  
 

Catatan   2012  2011 
       

I. 
PENERIMAAN 
DANA       

 
Penerimaan dana 
terikat temporer  2f,10      

 Pembangunan          1.891.628.567   
       
13.476.815.541  

 
Jumlah penerimaan 

dana terikat          1.891.628.567   
       
13.476.815.541  

       

 
Penerimaan dana 
tidak terikat  2f,11      

 Donasi Individu          1.369.868.628        
1.216.674.440  

 Donasi Institusi          2.294.040.700   
         
2.154.204.686  

 Usaha Lainnya              438.626.319   
             
125.282.981  
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 Jasa Giro                  3.354.175   
                     
194.728  

 
Pengalihan aset bersih 
dana terikat temporer       11.615.550.603   

         
1.861.264.938  

 
Jumlah penerimaan 

dana tidak terikat        15.721.440.425   
         
5.357.621.772  

       

 
Jumlah Penerimaan 

Dana        17.613.068.993   
       
18.834.437.313  

       

II. 
PENGELUARAN 
DANA      

 
Pengeluaran dana 
terikat temporer  2f,12                                    -   

                                   
-  

 
Pengalihan aset bersih 
dana terikat temporer       11.615.550.603   

         
1.861.264.938  

 
Jumlah pengeluaran 

dana terikat        11.615.550.603   
         
1.861.264.938  

       

 
Perubahan dana 
terikat temporer        (9.723.922.036)  

       
11.615.550.603  

       

 
Pengeluaran dana 
tidak terikat  2f,13      

 Beban program          2.373.998.216   
         
1.929.820.398  

 Beban operasional          1.820.700.161   
         
1.598.651.893  

 Beban alumni                17.670.700   
               
72.088.300  

 
Jumlah pengeluaran 

dana tidak terikat         4.212.369.077   
         
3.600.560.591  

       

 
Perubahan dana 
tidak terikat        11.509.071.349   

         
1.757.061.181  

       

III. 
KENAIKAN ASET 
BERSIH          1.785.149.313   

       
13.372.611.784  

IV. 
SALDO AWAL 
ASET BERSIH        18.853.756.738   

         
5.481.144.954  

V. 
SALDO AKHIR 
ASET BERSIH        20.638.906.051   

       
18.853.756.738  

       
 

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan 
keuangan  

 
enyajian Laporan Arus Kas menurut PSAK No. 45 tahun 2011 pada PPSDMS Nurul Fikri 

Tabel 4.2.3 Laporan Arus Kas 
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YAYASAN BINA NURUL FIKRI 

PROGRAM PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA STRATEGIS 
LAPORAN ARUS KAS 

 

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 

(Dalam Rupiah penuh) 
              

       

    2012  2011 
       

ARUS KAS DARI KEGIATAN 
OPERASI     

 PENERIMAAN KAS     

 Donasi        5.555.537.895      16.847.694.667  

 Penerimaan Lainnya           441.980.494           125.477.709  

 Jumlah Penerimaan Kas        5.997.518.390      16.973.172.375  

 PENGELUARAN KAS     

 Kegiatan operasional       (3.002.800.454)     (1.057.995.570) 

 Kegiatan regional          (852.488.116)     (1.839.908.798) 

 Kegiatan alumni                            -           (61.344.300) 

  
Jumlah Pengeluaran 
Kas       (3.855.288.570)     (2.959.248.668) 

  
Kas diperoleh dari 
kegiatan operasi        2.142.229.819      14.013.923.707  

       
ARUS KAS DARI KEGIATAN 
INVESTASI     

 
Pembelian aset tetap dan bangunan dalam 
penyelesaian      (3.388.832.508)    (13.627.957.541) 

  
Kas digunakan untuk 
kegiatan investasi       (3.388.832.508)    (13.627.957.541) 

       
ARUS KAS DARI KEGIATAN 
PENDANAAN     

 Penambahan hutang bank        1.167.931.361    

 
Penambahan (pembayaran) 
hutang pendiri             66.498.500         (305.778.000) 

          1.234.429.861         (305.778.000) 
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Penurunan Kas dan Setara Kas           (12.172.828)           80.188.166  

Saldo Awal Kas dan Setara Kas           205.426.895           117.105.729  

Saldo Akhir Kas dan Setara Kas         193.254.068        205.426.895  

       

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan  
 

Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan menurut PSAK No. 45 tahun 2011 pada 

PPSDMS Nurul Fikri dapat dilihat di lampiran.  

Berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap semua variabel di atas 

diperoleh skor secara keseluruhan dengan jumlah skor kuesioner 4. Dengan melihat 

kategori skor masuk dalam kriteria tidak sesuai. Maka, dengan demikian penyajian 

terhadap laporan keuangan pada Gereja Utusan Pantekosta Jemaat Kartasura 

dikatakan tidak sesuai dengan ketentuan dalam PSAK No. 45 tentang Pelaporan 

Keuangan Organisasi Nirlaba. Lebih lanjut mengenai sistem pelaporan keuangan 

pada Gereja Utusan Pantekosta Jemaat Kartasura diuraikan sebagai berikut: 

1. Penilaian 

a. Bagian keuangan Gereja dalam melakukan sistem pelaporan keuangan belum 

melakukan pengklasifikasian terhadap aktiva ke dalam aktiva lancar dan 

tidak lancar. 

b. Sistem pencatatan yang dilaksanakan oleh bagian keuangan Gereja terhadap 

semua pendapatan dan biaya Gereja dicatat tidak bedasarkan accrual basis, 

melainkan dengan mnggunakan metode cash basis, dengan menggunakan 

cash basis kendalanya tidak akan mampu memberikan gambaran yang akurat 

dan lengkap mengenai kondisi keuangannya dalam suatu periode tertentu. 
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c. Penerimaan kas dari para penyumbang penggunaanya tidak dibatasi untuk 

jangka panjang, karena pihak Gereja tidak memberlakukan adanya 

pembatasan terhadap kas yang diterima dari para penyumbang. 

d. Aktiva bersih tidak terikat pada Gereja Utusan Pantekosta Jemaat Kartasura 

(GUPDI Kartasura) diperoleh dari sumbangan yang berupa persembahan dari 

jemaat Gereja. 

e. Penerimaan kas dari donatur yang berupa sumbangan penggunaanya tidak 

dibatasi untuk pemerolehan, pembangunan, dan pemeliharaan aktiva tetap. 

f. Kewajiban yang disajikan tidak ada pengelompokkannya. Jumlah nominal 

yang tertera pun tidak ada, dikarenakan Gereja menggunakan metode cash 

basis. 

2. Pengungkapan  

a. Tidak ada pengunkapan terhadap sifat dan jumlah dari pembatasan permanen atau 

temporer, karena pihak Gereja belum menyajikan laporan keuangan seperti yang 

diisyaraatkan dalam PSAK No. 45. 

b. Pihak Gereja tidak mengungkapkan informasi mengenai ikuiditas atau saat jatuh 

tempo didalam laporan posisi keuangan, karena pihak Gereja belum menyajikan 

laporan posisi keuangan secara benar, seperti yang diisyaratkan dalam PSAK No. 

45. 

c. Pada laporan keuangan Gereja, sumbangan tidak diungkapkan sebagai penambah 

aktiva bersih tidak terikat, terikat temporer, dan terikat permanen, karena pihak 

Gereja tidak memberlakukan adanya pembatasan terhadap sumbangan. 

d. Tidak ada penerimaan kas dari pendapatan jasa dan penjualan barang yang 

diungkapkan sebagai penambah aktiva bersih pada laporan keuangan Gereja, 

karena pihak Gereja tidak melakukan penjualan barang maupun jasa. 
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e. Laporan arus kas tidak diungkapkan sebagai informasi karena pihak Gereja belum 

menyajikan laporan arus kas selama periode tertentu. 

3. Penyajian  

a. Pada lapoan keuangan Gereja, pihak Gereja belum menyajikan laporan keuangan 

seperti yang disyaratkan di dalam PSAK No. 45 tentang Pelaporan Keuangan 

Organisasi Nirlaba yang meliputi laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, 

dan laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan serta catatan atas laporan 

keuangan. Tetapi laporan keuangan pada Gereja hanya menyajikan laporan 

pengeluaran, pendapatan, dan saldo dana. 

b. Pada penyajian aktiva pihak Gereja belum menyajikan aktiva berdasarkan pada 

urutan likuiditas, karena Gereja belum menyajikan laporan tafsiran aktiva tetap. 

c. Pada kelompok passiva, pada akun kewajiban Gereja tidak menyajikan atau 

mengklasifikasikan akun kewajiban berdasar pada tanggal jatuh tempo. 

d. Pada laporan aktivitas Gereja tidak menyajikan jumlah perubahan aktiva bersih, 

terikat permanen dan terikat temporer dalam suatu periode, karena untuk aktiva 

pihak Gereja tidak melakukan pembatasan. 

e. Pada laporan aktivitas pihak Gereja tidak menyajikan jumlah perubahan aktiva 

bersih, terikat permanen, dan terikat temporer dalam suatu periode, dan hanya 

menyajikan laporan pengeluaran, pendapatan serta saldo pada periode tertentu. 

f. Pada laporan arus kas tidak menyajikan jumlah aliran dari masing-masing 

aktivitas operasi, pendanaan dan investasi, utamanya karena pihak Gereja belum 

menyajikan laporan arus kas sebagai salah satu laporan keuangannya. 

g. Pada laporan aktivitas pihak Gereja belum melakukan pengklasifikasi-an 

mengenai aktiva bersih terikat, terikat permanen, dan terikat tempo-rer karena 
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laporan aktivitas yang disajikan Gereja hanya sebatas pada laporan penerimaan, 

pengeluaran, dan saldo kas pada periode tertentu. 

h. Pada kelompok aktiva, pihak Gereja belum menyajikan kelompok aktiva bersih 

berdasarkan ada atau tidaknya pembatasan oleh donator. 

i. Pada laporan arus kas, pihak Gereja tidak menyajikan informasi mengenai 

penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode serta pengelolaan aliran 

kas yang disajikan secara lengkap, karena Gereja belum menyajikan laporan 

arus kas seperti yang diisyaratkan pada PSAK No. 45. 

j. Pihak Gereja dalam menyusun laporan aktivitasnya menyajikan jumlah 

pendapatan dan beban secara bruto, dimaksudkan dengan penyajian tersebut 

maka akan dapat diketahui secara jelas perincian masing-masing pendapatan 

dan pengeluaran, yang kemudian hasil akhirnya disajikan dari jumlah 

keseluruhan pendapatan setelah dikurangi beban (pendapatan itu), di mana 

pendapatan ini menjadi saldo awal untuk periode bulan berikutnya. 

2. Pelaporan Keuangan Menurut PSAK No. 45 

Pelaporan keuangan PSAK No.45 tahun 2011 merupakan standar khusus 

untuk organisasi nirlaba. Karakteristik organisasi nirlaba sangat berbeda dengan 

organisasi bisnis yang berorientasi untuk memperoleh laba 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 45 tahun 2011 merupakan standar 

khusus untuk organisasi nirlaba. Karakteristik organisasi nirlaba sangat berbeda 

dengan organisasi bisnis yang berorientasi untuk memperoleh laba. Perbedaan 

terletak pada cara organisasi memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk 

melakukan berbagai aktivitas operasionalnya. Organisasi memperoleh sumber daya 

dari sumbangan para anggota dan penyumbang lain yang tidak mengharapkan 

imbalan apapun dari organisasi yang bersangkutan. Sebagai akibat dari karakteristik 
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tersebut, dalam organisasi nirlaba timbul transaksi tertentu yang jarang atau bahkan 

tidak pernah terjadi dalam organisasi bisnis, contohnya penerimaan sumbangan. 

Pada beberapa bentuk organisasi nirlaba meskipun tidak ada kepemilikan, 

organisasi tersebut mencukupi modalnya dari hutang dan mendanai kegiatan 

operasionalnya dari pendapatan atas jasa yang diberikan kepada publik. Akibatnya 

pengukuran jumlah, saat dan kepastian aliran pemasukan kas menjadi ukuran 

kinerja yang penting bagi para pengguna laporan keuangan organisasi tersebut, 

seperti kreditur dan pemasok dana lainnya.  

Berikut ini adalah pengertian menurut Pemyataan Standar Akuntansi 

Keuangan Nomor 45 tahun 2011. 

a. Tujuan Laporan Keuangan 

Tujuan Iaporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan 

untuk memenuhi kepentingan para penyumbang, anggota organisasi, kreditur dan 

pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi organisasi nirlaba. Pihak 

pengguna laporan keuangan organisasi nirlaba memiliki kepentingan bersama 

dalam rangka menilai (IAI, 2009): 

1) Jasa yang diberikan oleh organisasi nirlaba dan kemampuannya untuk terus 

memberikan jasa tersebut. 

2) Cara manajer melaksanakan tanggung jawabnya dan aspek lain dari kinerja 

mereka. 

Secara rinci, tujuan laporan keuangan termasuk catatan atas laporan 

keuangan, adalah untuk menyajikan informasi mengenai: 

1) Jumlah dan sifat aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih suatu organisasi. 

2) Pengaruh transaksi, peristiwa, dan situasi lainnya yang mengubah nilai dan 

sifat aktiva bersih. 
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3) Jenis dan jumlah arus masuk dan arus keluar sumber daya dalam suatu periode 

dan hubungan antara keduanya. 

4) Cara suatu organisasi mendapatkan dan membelanjakan kas, memperoleh 

pinjaman dan melunasi pinjaman, dan faktor lainnya yang berpengaruh pada 

likuiditasnya. 

3. Analisis Kualitatif Pelaporan Keuangan PPSDMS Nurul Fikri Dengan PSAK 

No. 45 tahun 2011 

Setelah menganalisa antara laporan Keuangan yang disajikan PPSDMS 

Tahun Audit 2011 s.d. Tahun 2012 dengan Laporan Keuangan yang sesuai dengan 

PSAK No. 45 tahun 2011, berikut penulis paparkan melalui Tabel Penyajian 

Laporan Keuangan berdasarkan PSAK No. 45 tahun 2011 yang dibandingkan 

dengan Laporan Keuangan PPSDMS. 

 
 

Tabel 4. 2.3.1  
Analisis Perbandingan PSAK No. 45 Dengan Laporan Keuangan PPSDMS Nurul Fikri 

Tahun 2011 
 

No PSAK No. 45 Tahun 2011 Keuangan PPSDMS 
NF 

Indikator Analisis 

1 Laporan keuangan 
organisasi nirlaba meliputi 
laporan posisi keuangan 
pada akhir periode laporan, 
laporan aktivitas serta 
laporan arus kas untuk 
suatu periode pelaporan, 
dan catatan atas laporan 
keuangan. 

Laporan keuangan 
organisasi nirlaba 
meliputi laporan posisi 
keuangan pada akhir 
periode laporan, 
laporan aktivitas serta 
laporan arus kas untuk 
suatu periode 
pelaporan, dan catatan 
atas laporan keuangan. 

Format 
Pelaporan 
yang 
digunakan 

PSAK No. 45 
tahun 2011 
sudah di 
terapkan secara 
penuh oleh 
PPSDMS NF. 
Secara umum 
sama, tidak ada 
perbedaaan 
signifikan hanya 
terdapat 
beberapa 
perbedaan 
penyebutan 
nama. Laporan 
Keuangan 
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PPSDMS NF 
sama dengan 
PSAK No 45. 
tahun 2011  

2 Disajikan pengumpulan 
aktiva dan kewajiban yang 
memiliki karakteristik 
serupa dalam suatu 
kelompok yang relatif 
homogen Informasi 
likuiditas diberikan dengan 
cara sebagai berikut: a) 
menyajikan aktiva 
berdasarkan urutan 
likuiditas, dan kewajiban 
berdasarkan tanggal jatuh 
tempo.                                                                                                                                                      
b) Mengelompokkan aktiva 
ke dalam lancar dan tidak 
lancar, dan kewajiban ke 
dalam jangka pendek dan 
jangka panjang.                                                                                                                                                 
c) Mengungkapkan 
informasi mengenai 
likuiditas aktiva atau saat 
jatuh temponya kewajiban 
termasuk pembatasan 
penggunaan aktiva, pada 
catatan atas laporan 
keuangan 
 

Aset diklasifikasikan ke 
dalam aset lancar dan 
tidak lancar. Aset lancar 
antara lain meliputi kas 
dan setara kas, uang 
muka dan biaya dibayar 
dimuka. 
Aset tidak lancar antara 
lain meliputi aset tetap- 
bersih.  
Liabilitas terdiri dari, 
liabilitas lancer dan 
liabilitas tidak lancar. 
Liabilitas lancar terdiri 
dari hutanng pajak. 
Liabilitas tidak lancar 
terdiri dari hutang bank, 
dan hutang kepada 
individu. Aset bersih 
terdiri dari, terikat 
temporer dan tidak 
terikat. 
 

Klasifikasi 
Aktiva dan 
Kewajiban 

Sudah 
diterapkan 
namun daftar 
inventaris tidak 
diperbarui 
secara rutin 
disebabkan oleh 
kurang 
berfungsinya 
tim aset yang 
seharusnya 
bertugas untuk 
mencatat jumlah 
aset atau 
kekayaan yang 
dimiliki 
PPSDMS Nurul 
Fikri sehingga 
sulit untuk 
diketahui apa 
saja harta tetap 
PPSDMS Nurul 
Fikri dan 
bagaimana 
kondisi bahkan 
nilai dari harta 
tetap tersebut 

3 Laporan posisi keuangan 
menyajikan jumlah masing-
masing kelompok aktiva 
bersih berdasarkan ada atau 
tidaknya pembatasan oleh 
penyumbang, yaitu: terikat 
secara permanen, terikat 
secara temporer, dan tidak 
terikat. Informasi mengenai 
sifat dan jumlah dari 
pembatasan permanen atau 
temporer diungkapkan 
dengan cara menyajikan 
jumlah tersebut dalam 
laporan keuangan atau 

Aktiva bersih yang 
diklasifikasikan: 
a. Aktiva terikat 
temporer  
b. Aktiva tidak terikat 
 

Klasifikasi 
Aktiva 
Bersih 
Terikat atau 
Tidak 
Terikat 

PSAK No.45 
tahun 2011 
Sudah di 
terapkan oleh 
PPSDMS Nurul 
FIkri. Namun 
perlu dilengkapi 
pada keterangan 
dalam 
pemisahan jenis-
jenis aktiva. 
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dalam catatan atas laporan 
keuangan. 

4 Laporan aktivitas 
menyajikan jumlah 
perubahan aktiva bersih 
terikat permanen, terikat 
temporer, dan tidak terikat 
dalam suatu periode 

Dalam laporan 
operasional menyajikan 
penerimaan dana, 
terdiri dari terikat 
temporer dan tidak 
terikat.  
pengeluaran dana, 
terdiri dari terikat 
temporer dan tidak 
terikat 

Perubahan 
Kelompok 
Aktiva 
Bersih 

PSAK No. 45 
tahun 2011 
sudah 
diterapkan oleh 
PPSDMS Nurul 
Fikri namun 
tidak memiliki 
jenis aktiva 
bersih 
permanen. 

5 Laporan aktivitas 
menyajikan pendapatan 
sebagai penambah aktiva 
bersih tidak terikat, kecuali 
jika penggunaannya 
dibatasi oleh penyumbang, 
dan menyajikan beban 
sebagai pengurang aktiva 
bersih tidak terikat. 
Sumbangan disajikan 
sebagai penambah aktiva 
bersih tidak terikat, terikat 
permanen, atau terikat 
temporer, tergantung pada 
ada tidaknya pembatasan. 
Dalam hal sumbangan 
terikat yang pembatasannya 
tidak berlaku lagi dalam 
periode yang sama, dapat 
disajikan sebagai 
sumbangan tidak terikat 
sepanjang disajikan secara 
konsisten dan diungkapkan 
sebagai kebijakan 
akuntansi. Laporan aktivitas 
menyajikan keuntungan dan 
kerugian yang diakui dari 
investasi dan aktiva lain 
(atau kewajiban) sebagai 
penambah atau pengurang 
aktiva bersih tidak terikat, 
kecuali jika penggunaannya 
dibatasi. 

Laporan Operasional 
menyajikan: 
1. Penerimaan dana 
operasional yang terdiri 
dari 
a. Penerimaan dana 
terikat temporer 
b. Penerimaan dana 
tidak terikat 
2. Pengeluaran dana 
yang terdiri dari: 
a. Pengeluaran dana 
temporer 
b. Pengeluaran dana 
tidak terikat 
 

Klasifikasi 
Pendapatan, 
Beban, 
Keuantunga
n dan 
Kerugian 

PSAK No. 45 
tahun 2011 
Sudah 
diterapkan oleh 
PPSDMS Nurul 
Fikri. Secara 
umum sama, 
tidak ada 
perbedaaan 
signifikan hanya 
terdapat 
beberapa 
perbedaan 
penyebutan 
nama.  
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6 Laporan aktivitas 
menyajikan jumlah 
pendapatan dan beban 
secara bruto. Namun 
demikian pendapatan 
investasi dapat disajikan 
secara neto dengan syarat 
beban-beban terkait, seperti 
beban penitipan dan beban 
penasihat investasi, 
diungkapkan dalam catatan 
atas laporan keuangan. 

Dalam laporan 
operasional disajikan 
jumlah pendapatan dan 
beban secara Neto 

Informasi 
Pendapatan 
dan Beban 

Sudah 
diterapkan 
karena 
Pelaporan 
Keuangan 
PPSDMS Nurul 
Fikri mengikuti 
PSAK No 45 
tahun 2011. 
Karena 
walaupun 
disajikan secara 
neto, beban-
beban terkait 
diungkapkan 
dalam catatan 
atas laporan 
keuangan. 

7 Laporan aktivitas atau 
catatan atas laporan 
keuangan harus menyajikan 
informasi mengenai beban 
menurut klasifikasi 
fungsional, seperti menurut 
kelompok program jasa 
utama dan aktivitas 
pendukung 

Berdasarkan kegiatan 
operasional PPSDMS 
NF, biaya berasal dari: 
1. Pengeluaran dana 
operasional yang terdiri 
dari: 
a) Pengeluaran dana 
temporer 
b). Pengeluaran dana 
tidak terikat 
 

Informasi 
pemberian 
jasa 

Sudah 
diterapkan 
karena 
Pelaporan 
Keuangan 
PPSDMS Nurul 
Fikri sudah 
menyajikan 
informsasi 
beban mengikuti 
PSAK No 45 
tahun 2011 

8 Laporan arus kas disajikan 
sesuai PSAK 2 tentang 
Laporan Arus Kas dengan 
tambahan berikut ini: a) 
Aktivitas pendanaan: 1) 
penerimaan kas dari 
penyumbang yang 
penggunaannya dibatasi 
untuk jangka panjang. 2) 
Penerimaan kas dari 
sumbangan dan penghasilan 
investasi yang 
penggunaannya dibatasi 
untuk pemerolehan, 
pembangunan dan 
pemeliharaan aktiva tetap, 
atau peningkatan dana 
abadi (endowment). 3) 
Bunga dan dividen yang 

Berdasarkan kegiatan 
operasional PPSDMS 
NF, laporan arus kas 
menyajikan: 
1. Arus kas dari 
akativitas operasi 
2. Arus kas dari 
Aktivitas Investasi 
3. Arus Kas dari 
Aktivitas Pendanaan 

Klasifikasi 
penerimaan 
dan 
pengeluaran 
kas 

Sudah 
diterapkan 
karena 
Pelaporan 
Keuangan 
PPSDMS Nurul 
Fikri mengikuti 
PSAK No 45 
tahun 2011 

Analisis Penerapan..., Yudha Sari Indrawati, Ak.-IBS, 2015



68 
 

dibatasi penggunaannya 
untuk jangkapanjang. b) 
Pengungkapan informasi 
mengenai aktivitas investasi 
dan pendanaan nonkas: 
sumbangan berupa 
bangunan atau aktiva 
investasi 

Sumber :Penulis 

Berdasarkan Tabel 4.2.3.1 di atas, dapat disimpulkan bahwa PSAK No 45 

tahun 2011 sudah diterapkan secara penuh oleh PPSDMS Nurul Fikri. Hal tersebut 

dapat terlihat dari unsur–unsur yang tersaji dalam Laporan Keuangan PPSDMS Nurul 

Fikri yang sudah memenuhi kriteria laporan keuangan diantaranya Laporan Posisi 

Keuangan, Laporan Aktivitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Adapun yang 

harus dilengkapi adalah pada penyajian daftar inventaris yang belum tersaji dengan 

baik karena tidak adanya tim aset.  

Pada format pelaporan keuangan yang di gunakan, PSAK No. 45 tahun 2011 

sudah di terapkan secara penuh oleh PPSDMS NF. Secara umum format pelaporannya 

sama, tidak ada perbedaaan signifikan hanya terdapat beberapa perbedaan penyebutan 

nama dalam Laporan Keuangan PPSDMS Nurul Fikri. 

Pada klasifikasi Aktiva dan Kewajiban, penyajian pelaporannya sudah 

diterapkan namun daftar inventaris tidak diperbarui secara rutin disebabkan oleh 

kurang berfungsinya tim aset yang seharusnya bertugas untuk mencatat jumlah aset 

atau kekayaan yang dimiliki PPSDMS Nurul Fikri sehingga sulit untuk diketahui apa 

Analisis Penerapan..., Yudha Sari Indrawati, Ak.-IBS, 2015



69 
 

saja harta tetap PPSDMS Nurul Fikri dan bagaimana kondisi bahkan nilai dari harta 

tetap tersebut. 

Pada Klasifikasi Aktiva Bersih Terikat atau Tidak Terikat, penyajian pelaporan 

PPSDMS Nurul Fikri, PSAK No.45 tahun 2011 Sudah di terapkan secara penuh. 

Namun pada pelaporannya perlu dilengkapi lagi pada bagian keterangan dalam 

pemisahan jenis-jenis aktiva untuk memudahkan pembacaan pelaporan keuangan. 

Pada penyajian Perubahan Kelompok Aktiva Bersih, PSAK No. 45 tahun 2011 

sudah diterapkan secara penuh oleh PPSDMS Nurul Fikri namun karena tidak 

memiliki jenis aktiva bersih permanen maka jenis tersebut tidak ditampilkan pada 

pelaporannya sedangkan jenis yang lain dapat tersaji dengan baik. 

Pada Klasifikasi Pendapatan, Beban, Keuntungan dan Kerugian, penyajian 

PSAK No. 45 tahun 2011 Sudah diterapkan oleh PPSDMS Nurul Fikri. Secara umum 

sama, tidak ada perbedaaan signifikan hanya terdapat beberapa perbedaan penyebutan 

nama dalam pelaporannya. 

Pada Informasi Pendapatan dan Beban, Pelaporannya sudah diterapkan karena 

PPSDMS Nurul Fikri mengikuti PSAK No 45 tahun 2011. Walaupun disajikan secara 

neto, beban-beban terkait diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan sesuai 

dengan standar keuangan organisasi nirlaba. 

Pada informasi pemberian jasa, penyajian PSAK No. 45 tahun 2011 sudah 

diterapkan karena Pelaporan Keuangan PPSDMS Nurul Fikri sudah menyajikan 

informasi beban mengikuti PSAK No 45. tahun 2011. 

Pada Klasifikasi penerimaan dan pengeluaran kas, Pelaporan Keuangan 

mengikuti PSAK No 45 tahun 2011 sudah diterapkan oleh PPSDMS Nurul Fikri. Hal 

ini dapat terlihat dari pelaporan keuangan yang disajikan. 
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Dari analisis deskriptif diatas, poin penting yang dapat di ketahui adalah pada 

penyajian pelaporan keuangan PPSDMS Nurul Fikri belum memiliki tim aset yang 

efektif sehingga mengakibatkan inventarisasi asset belum tersaji dengan. Invetarisasi 

selama ini biasanya dilakukan oleh tim keuangan dimana tim keuangan pada 

PPSDMS Nurul Fikri berjumlah 2 orang. Idealnya tim keuangan terdiri dari 4 orang 

dengan tugas masing-masing yaitu manager, staff accounting, staff administrasi/kasir 

dan tim asset dan pajak. Pembagian ideal tersebut diharapkan akan meningkatkan 

efektitas dan fokus dari  masing-masing anggota tim keuangan sehingga tidak ada 

pekerjaan yang tertunda. 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Dari analisis yang dilakukan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik 

kesimpulan bahwa : 

1. PPSDMS Nurul Fikri telah menyajikan laporan keuangan sesuai dengan PSAK No. 45 

Tahun 2011.  

2. Tata cara penyusunan bentuk dan isi laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No. 

45 Tahun 2011 telah diterapkan di PPSDMS Nurul Fikri  

 

B. Saran 

Setelah melakukan analisis tentang penerapan pelaporan keuangan PPSDMS 

Nurul Fikri sesuai dengan PSAK No. 45 tahun 2011 ada beberapa saran yang diajukan : 

1.  PPSDMS Nurul Fikri 
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 Penyusunan Laporan Keuangan sebaiknya berpedoman dan mengikuti 

ketentuan yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia yang tertuang 

dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 tahun 2011 agar 

informasi yang disajikan dalam laporan keuangan lebih jelas, relevan dan 

memiliki daya banding yang tinggi, selain itu juga agar tujuan dari penyusunan 

laporan keuangan dapat tercapai dengan maksimal.  

 Dan sebaiknya tim keuangan  menambah jumlah staff accounting terutama tim 

asset dan mulai melakukan pelatihan dalam menerapkan PSAK No. 45 tahun 

2011 dalam penyajian laporan keuangannya. 

2. Peneliti Selanjutnya 

 Karena peneliti ini hanya terbatas pada Penerapan PSAK 45 Tahun 2011 Tentang 

Pelaporan Keuangan Pada PPSDMS Nurul Fikri yang telah dilakukan hanya terbatas 

pada PPSDMS Nurul Fikri maka untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk 

melakukan penelitian pada organisasi nirlaba yang lain Contohnya pada Universitas. 
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DAFTAR PERTANYAAN 

 

Wawancara dilakukan terhadap staff bidang keuangan PPSDMS Nurul Fikri. Hasil dari 

wawancara yang telah dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Q: Apakah bapak/ibu tahu apa yang dimaksud dengan Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK) No.45? boleh tidak tolong jelaskan sedikit apa 

maksdunya? (jika jawaban tidak tahu, tidak perlu menanyakan pertanyaan 

selanjutnya) 

A: SAK adalah pengumuman resmi yang dikeluarkan oleh badan yang  berwenang 

yaitu IAI (Ikatan Akuntan Indonesia). SAK memuat konsep standart metode yang 

dinyatakan sebagai pedoman umum dalam praktik akuntansi perusahaan dalam 

lingkungan tertentu. dewan IAI memiliki kerangka dasar penyusunan penyajian 

laporan keuangan yang merupakan konsep yang mendasari penyusunan dan 

penyajian laporan keuangan bagi para pemakai eksternal perusahaan PSAK adalah 

penyusunan standart akuntansi keuangan yang dibuat oleh dewan IAI 

menghasilkan sebuah SAK sehingga para pemakai laporan keuangan dapat 

memahami dengan baik, jelas apa yang terkandung dalam sebuah laporan 

keuangan. dan laporan itu sendiri bisa diandalkan untuk menghasilkan sebuah 
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keputusan dan juga dapat ditandingkan menjadi sebuah nilai lebih perusahaan 

tersebut. sedangkan PSAK 45 a/ penyusunan standart akuntansi keuangan yang 

mengatur tentang penyajian penyusunan pelaporan keuangan organisasi nirlaba. 

2. Q : Tahukah bapak/ibu tujuan dari digunakannya Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan  (PSAK) No.45? 

A : Tujuannya dari SAK (PSAK no.45) adalah menghasilkan sebuah informasi 

yang jelas, baik andal dapat dipercaya juga dapat ditandingkan sehingga para 

pemakai eksternal  laporan keuangan perusahaan mengacu pada standar yang 

ditetapkan oleh dewan IAI sehingga laporan intu bisa memberikan sebuah 

keputusan kebijakan terhadap perusahaan yang bersangkutan. 

3. Q: Menurut bapak/ibu seberapa pentingkah Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan (PSAK) No.45 diterapkan di organisasi bapak/ibu?  boleh tolong 

jelaskan sedikit kenapa? 

A : PSAK 45 sangat penting diterapkan di organisasi nirlaba. karena PSAK Bisa 

memberikan informasi yang sangat akurat tentang kinerja laporan keuangan 

perusahaan. sehingga para pemakai eksternal laporan keuangan yakin perusahaan 

tersebut telah sesuai melakukan kinerja keuangan 

4. Q : Menurut bapak/ibu sudahkah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 

No.45 diterapkan di organisasi bapak/ibu? (pertanyaan opsional/tertutup.. 

jawabannya sudah atau belum) sudah diterapkan 

a. (ditanyakan jika jawabannya sudah) kalau sudah, adakah manfaat yang 

bapak/ibu rasakan dari pelaporan tersebut? 

A : Sudah para pendonatur atau par investor sangat membutuhkan laporan 

keuangan yang sesuai PSAK 45 sehingga iya percaya mendonasikan uangnya atau 
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mau berinvetasi tau kalau dana tersebut larinya ke mana saja.. apakah organisasi 

tersebut dapat dipercaya atau tidak dalam kinerja keuangannya 

b. (ditanyakan jika jawabannya belum) mengapa belum menggunakan? 

 

 

LAMPIRAN 
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