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ABSTRAK 

 

ABSTRACT 

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. 
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PENDAHULUAN 

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.  

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 
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Standar Akuntansi Keuangan maka ketentuan Standar Akuntansi Keuangan yang harus 

diunggulkan relatif terhadap kerangka dasar ini.  

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 dan 4. Catatan atas Laporan Keuangan. 

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.  

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.  

Salah satu organisasi nirlaba yang ada di Indonesia adalah Yayasan Program Pembinaan 

Sumber Daya Manusia Nurul Fikri atau disingkat PPSDMS NF. 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.  

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.  

Berdasarkan hasil di atas, mengenai suatu bentuk pengenalan organisasi nirlaba dilihat 

dari segi ekonomi khususnya dalam hal finansial, 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. 

 

 

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



Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan membandingkan tata cara 

penyusunan bentuk dan isi laporan keuangan penerapan laporan keuangan PPSDMS Nurul  

Fikri dengan mengacu pada ketentuan PSAK No. 45 tahun 2011. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

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).  

 

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 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). 

 

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 

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



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.  

 

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 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. 

 

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. 

 

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. 
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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. 

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. 

 

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.  

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.  

 

Ciri-ciri Organisasi Nirlaba 

Organisasi nirlaba memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 
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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) 

 

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 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. 

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 
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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. 

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 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. 
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METODE PENELITIAN 

 

Jenis Data 

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

penelitian ada dua, yaitu Data Subjek (Self Report Data) dan data dokumenter (dokumen 

data). yaitu Data Subjek (Self Report Data) yang berupa opini, sikap, pengalaman, 

karakteristik dan seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subjek penelitian 

(responden). Dengan demikian data subjek merupakan data penelitian yang diberikan oleh 

responden dalam hal ini bagian keuangan dan akuntansi. sedangkan Data Dokumenter 

(Dokumen Data) 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.  

 

Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1.  Metode Wawancara yaitu 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 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.  

 

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. 
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 HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

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 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. 

 

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 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.  

 

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 

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 
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PPSDMS Nurul Fikri sehingga sulit untuk diketahui apa 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. 

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. 

Berdasarkan uraian 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. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

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  

 

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 

 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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