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Abstract

The aim of this reasearch is to show information about the implementation of
PSAK No. 45 (2011) about financial report nonprofit entities at Badan Layanan
Umum Pusat Pembiayaan Perumahan Kementerian Perumahan Rakyat Republik
Indonesia. BLU accounting and financial reporting is conducted in accordance with
Financial Accounting Standards issued by the association of the accounting
profession Indonesia. Based on the similarity character owned BLU, the accounting
standard used is the Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45 (2011)
about financial reporting for non-profit entities.
The research method used is descriptive qualitative analysis. Qualitative
analysis to determine the object of research namely Financial Reporting BLU Pusat
Pembiayaan Perumahan Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia with
PSAK No. 45 (2011).
The results of qualitative analysis showed significant differences. Most of
PSAK No. 45 (2011) accounting standards can’t be applied in the financial
statements of BLU Pusat Pembiayaan Perumahan Kementerian Perumahan Rakyat
Republik Indonesia.

Keyword : PSAK No. 45, nonprofit entities.
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BABI
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Dalam UUD 1945 Pasal 28 H ayat (1) telah mengamanatkan bahwa: setiap
orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan
lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
Berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 21/PERMEN/M/2010 dan
Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 31/PERMEN/M/2011 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera), untuk
menyelenggarakan fungsi operasionalisasi kebijakan, didalam Kemenpera terdapat
dua buah Pusat, yaitu:
1. Pusat Pengembangan Perumahan, yang menyelenggarakan fungsi operasionalisasi
kebijakan-kebijakan Kemenpera di bidang penyediaan kawasan perumahan,
perumahan formal dan rumah murah;
2. Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Perumahan (BLU PPP), yang
menyelenggarakan fungsi operasionalisasi kebijakan-kebijakan Kemenpera di
bidang

pembiayaan

perumahan

melalui

Fasilitas

Likuiditas

Pembiayaan

Perumahan (FLPP)1 (BLU PPP Kemenpera RI, 2012).
BLU Pusat Pembiayaan Perumahan merupakan unit organisasi di Kemenpera
yang langsung bertanggung jawab kepada Menteri Perumahan Rakyat. Tugas pokok
BLU Pusat Pembiayaan Perumahan dalam rangka pelaksanaan kebijakan Fasilitas
Likuiditas adalah menggalang, mengelola dan menyalurkan dana bantuan pembiayaan

1

FLPP adalah dana yang disalurkan melalui lembaga perbankan kepada Masyarakat Berpenghasilan
Rendah dan digabung dengan dana Bank utuk mendapatkan suku bunga rendah dan tetap sepanjang
masa pinjaman.
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perumahan

kepada

Masyarakat

Berpenghasilan

Rendah

dan

Masyarakat

Berpenghasilan Menengah Bawah, dengan tujuan untuk meningkatkan akses kepada
sumber

pembiayaan

perumahan.

Dalam

rangka

mempertanggungjawabkan

operational perusahaan, BLU PPP Kemenpera RI berkewajiban untuk menyusun
laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang berlaku.
Saat ini Indonesia memiliki empat standar akuntansi, yaitu SAK berbasis IFRS
(yang berlaku umum atau PSAK IFRS), SAK ETAP, SAK Syariah, dan SAP (Standar
Akuntansi Pemerintahan). BLU Pusat Pembiayaan Perumahan pada Kementerian
Perumahan Rakyat Republik Indonesia dalam pelaporan keuangannya perlu memiliki
akuntabilitas, relevansi dan daya banding yang tinggi agar tidak diragukan
kejujurannya oleh beberapa pihak yang membutuhkan pelaporan keuangannya. BLU
PPP Kemenpera RI dalam membuat laporan keuangannya mengacu pada dua standar
akuntansi yaitu SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) dan SAK (PSAK No.45
2011) (Internal Auditor Kementerian Perumahan Rakyat, 2013). Di Indonesia laporan
keuangan untuk entitas nirlaba memiliki standar tertentu dalam pencatatannya yang
diatur dalam PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No. 45 yang mengatur
tentang pelaporan keuangan entitas nirlaba. PSAK 45 dirancang oleh IAI (Ikatan
Akuntansi Indonesia) dan beberapa kali memiliki revisi dari tahun ke tahun agar
mencapai pelaporan keuangan yang dapat lebih mudah dipahami , memiliki relevansi
dan daya banding yang tinggi.
PSAK 45 sebelum revisi tahun 2011 sudah pernah dibahas di penelitian
penelitian terdahulu seperti Prayitno (2007) yang meneliti kesesuaian penerapan
PSAK 45 pada Rumah Sakit X, menurut Prayitno PSAK No.45 telah diterapkan
namun belum diterapkan penuh oleh Rumah Sakit X. Penelitian selanjutnya
Hendrawan (2010) yang meneliti PSAK 45 pada RSUD Semarang yang merupakan
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Rumah Sakit berstatus Badan Layanan Umum, menurut Hendrawan PSAK 45 dapat
diterapkan penuh oleh objek penelitiannya. Perbedaan hasil penelitian antara dua
penelitian terdahulu ini menunjukkan bahwa tidak semua entitas nirlaba dapat
menerapkan PSAK 45 sepenuhnya.
Dengan masalah yang peneliti sebutkan diatas peneliti ingin meneliti apakah
saat ini pelaporan keuangan BLU PPP Kemenpera RI sudah sesuai dengan SAK yang
ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia terutama PSAK No.45 (2011) dengan itu
peneliti penelitiannya berjudul “ANALISIS PENERAPAN PSAK No.45 (2011)
TENTANG PELAPORAN ENTITAS NIRLABA PADA BADAN LAYANAN
UMUM

PUSAT

PEMBIAYAAN

PERUMAHAN

KEMENTERIAN

PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA”.
1.2 Identifikasi Masalah
Bagaimana pelaporan keuangan BLU PPP Kemenpera RI dan apakah sudah
sesuai dengan PSAK No.45 (2011) sementara perbedaan hasil pada penelitian
terdahulu menunjukkan PSAK 45 belum dapat diterapkan penuh pada semua entitas
nirlaba, PSAK 45 beberapa kali mengalami revisi dari tahun ke tahun ditambah
masih sedikitnya penelitian tentang PSAK No.45 (2011) pada lembaga pemerintah
yang mengacu pada dua standar akuntansi.
1.3 Perumusan Masalah
1.

Bagaimana penerapan Standar Akuntansi Keuangan yang diterapkan oleh
BLU PPP Kemenpera RI dari segi penyajian dan pengungkapan pelaporan
keuangan?
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2.

Apakah penerapan Standar Akuntansi Keuangan tersebut sudah sesuai
dengan PSAK No.45 (2011) dari segi penyajian dan pengungkapan
pelaporan keuangan?

1.4 Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang ada yaitu :
1.

Mengetahui bagaimana penerapan Standar Akuntansi Keuangan yang
diterapkan oleh BLU PPP Kemenpera RI dari segi pengungkapan
pelaporan keuangan.

2.

Mengetahui apakah penerapan Standar Akuntansi Keuangan tersebut
sudah sesuai dengan PSAK No.45 (2011) dari segi pengungkapan
pelaporan keuangan.

1.5 Manfaat Penelitian
Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat yang dapat diperoleh
antara lain:
1. Bagi BLU PPP Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia :
Sebagai dasar penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No.
45 (2011).
2.

Bagi Pemerintah :
Sebagai bahan

pertimbangan dalam menyusun peraturan-peraturan dalam

mencapai transparansi dan akuntabilitas Badan Layanan Umum.
3.

Bagi Pembaca :
Sebagai bahan pembelajaran mengenai PSAK No.45 (2011) Tentang Entitas
nirlaba dan praktiknya di dunia nyata khususnya organisasi pemerintahan.
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4.

Bagi Peneliti :
Mengetahui kesesuaian antara teori dan praktiknya di dunia nyata terutama
PSAK No.45 (2011) dan penerapannya di organisasi pemerintahan.

1.6 Sistematika Penulisan
Secara garis besar sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Pada bagian ini dibahas tentang latar belakang ditulisnya karya ilmiah ini, identifikasi
masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian,
serta sistematika penulisan.
BAB II LANDASAN TEORI
Pada bagian ini menguraikan landasan teori yang digunakan,penelitian terdahulu yang
berkaitan dengan PSAK No.45 (2011), BLU, serta rerangka pemikiran yang
digunakan dalam penelitian ini.
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
Pada bagian ini menjelaskan objek penelitian, waktu dan tempat penelitian, sifat
penelitian, metode pengumpulan data , teknik pengumpulan data, metode analisis data
dan analisis kualititatif.
BAB IV PEMBAHASAN
Pada bagian ini peneliti akan membahas bagaimana penerapan Standar Akuntansi
Keuangan yang diterapkan oleh BLU PPP Kemenpera RI dan apakah penerapan
Standar Akuntansi Keuangan tersebut sudah sesuai dengan PSAK No.45 (2011).
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
Pada bagian ini peneliti akan menyimpulkan pembahasan dari permasalahan
penelitian, keterbatasan penelitian dan saran untuk beberapa pihak.
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B A B II
LANDASAN TEORI
2.1 Tinjauan Pustaka
2.1.1 Definisi Laporan Keuangan
Laporan keuangan adalah informasi yang menggambarkan posisi keuangan
pada satu waktu tertentu dan kinerja suatu entitas pada suatu periode. Untuk
keseragaman dalam penyusunan laporan dan memudahkan pembaca, laporan
keuangan disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan. Tujuan laporan keuangan
secara umum untuk memberikan informasi yang berguna bagi pengguna untuk
pengambilan keputusan dan menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi
kepentingan para penyumbang, anggota entitas nirlaba, kreditor, dan pihak lain yang
menyediakan sumber daya bagi entitas nirlaba (Martani, 2011).
Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan, laporan
keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan
perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya,
sebagai laporan arus kas atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi
penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Disamping itu juga
termasuk jadwal dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan keuangan
tersebut, misalnya informasi keuangan segmen industri dan geografis serta
pengungkapan pengaruh perubahan harga (PSAK 45:Paragraf 07, 2012).
2.1.2 Tujuan Laporan Keuangan
Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut
posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas yang
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bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi.
Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama
sebagian besar pengguna. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan
semua informasi yang mungkin dibutuhkan pengguna dalam pengambilan keputusan
ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian di
masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi nonkeuangan (PSAK
45:Paragraf 12-13, 2012).
Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen,
atau pertanggung jawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan
kepadanya. Pengguna yang ingin menilai apa yang telah dilakukan atau
pertanggungjawaban manajemen berbuat demikian agar mereka dapat membuat
keputusan ekonomi, keputusan ini mungkin mencakup, misalnya keputusan untuk
menahan atau menjual investasi mereka dalam entitas atau keputusan untuk
mengangkat kembali atau mengganti manajemen (PSAK 45:Paragraf 14, 2012).
Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan
kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan
informasi mengenai posisi keuangan, kinerja perusahaan, dan arus kas entitas yang
bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam
pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil
pertanggung jawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan
kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan
menyajikan entitas yang meliputi :
(a) Aset;
(b) Liabilitas
(c) Ekuitas
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(d) Pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian;
(e) Kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai
pemilik; dan
(f) Arus kas
Informasi tersebut beserta informasi lain yang terdapat dalam catatan atas laporan
keuangan membahas pengguna laporan keuangan dalam memprediksi arus kas masa
depan dan, khususnya, dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya kas dan setara kas
(PSAK 45:Paragraf 10, 2012).
2.1.3 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan
2.1.3.1 Dapat Dipahami
Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam
laporan keuangan berguna bagi pengguna. Terdapat empat karakteristik kualitatif
pokok yaitu: dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat diperbandingkan. Kualitas
penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya
untuk segera dapat dipahami oleh pengguna. Untuk maksud ini, pengguna
diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan
bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang
wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukan dalam
laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa
informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pengguna tertentu (PSAK
45:Paragraf 24-25, 2012).
2.1.3.2 Relevan
Informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam proses
pengambilan

keputusan.

Informasi

memiliki

kualitas
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relevan

kalau

dapat

mempengaruhi

keputusan

ekonomi

pengguna

dengan

membantu

mereka

mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau
mengoreksi, hasil evaluasi pengguna di masa lalu (PSAK:Paragraf 26, 2012).
Peran informasi dalam permalan dan penegasan berkaitan satu sama lain.
Misalnya, informasi struktur dan besarnya aset yang dimiliki bermanfaat bagi
pengguna ketika mereka berusaha meramalkan kemampuan entitas dalam
memanfaatkan peluang dan bereaksi terhadap situasi yang merugikan. Informasi yang
sama juga berperan dalam memberikan penegasan terhadap prediksi yang lalu,
misalnya, tentang bagaimana struktur keuangan entitas diharapkan tersusun atau
tentang hasil dari operasi yang direncanakan (PSAK:Paragraf 27, 2012).
Informasi posisi keuangan dan kinerja di masa lalu sering kali digunakan
sebagai dasar untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja masa depan dan hal-hal
lain yang langsung menarik perhatian pengguna, seperti pembayaran dividen dan
upah, pergerakan harga sekuritas dan kemampuan entitas untuk memenuhi
komitmennya ketika jatuh tempo (PSAK:Paragraf 28, 2012).
Untuk memiliki nilai prediktif, informasi tidak perlu harus dalam bentuk
ramalan eksplisit. Namun demikian, kemampuan laporan keuangan untuk membuat
prediksi dapat ditingkatkan dengan menampilkan informasi tentang transaksi dan
peristiwa masa lalu. Misalnya, nilai prediktif laporan laba rugi dapat ditingkatkan
kalau pos-pos penghasilan atau beban yang tidak biasa, abnormal dan jarang terjadi
diungkapkan secara terpisah (PSAK 45:Paragraf 28, 2012).
2.1.3.3 Materialitas
Relevansi informasi dipengaruhi oleh hakikat dan materialitasnya. Dalam
beberapa kasus, hakikat informasi saja sudah cukup untuk menentukan relevansinya.
Misalnya, pelaporan suatu segmen baru dapat memengaruhi penilaian risiko dan

ANALISIS PENERAPAN..., RIYANDI, Ak.-IBS, 2013

peluang yang dihadapi entitas tanpa mempertimbangkan materialitas dari hasil yang
dicapai segmen baru tersebut dalam periode pelaporan. Dalam kasus lain, baik hakikat
maupun materialitas dipandang penting, misalnya jumlah serta kategori persediaan
yang sesuai dengan kebutuhan entitas. Informasi dipandang material kalau kelalaian
untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat
mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan
keuangan. Materialitas bergantung pada besarnya pos atau kesalahan yang dinilai
sesuai dengan situasi khusus dari kelalaian dalam mencantumkan atau kesalahan
dalam pencatatan. Karenanya, materialitas lebih merupakan suatu ambang batas atau
titik pemisah dari pada suatu karakteristik kualitatif pokok yang harus dimiliki agar
informasi dipandang berguna (PSAK 45:Paragraf 29-30, 2012).
2.1.3.4 Keandalan
Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang
menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan penggunanya sebagai
penyajian yang tulus atau jujur dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar
diharapkan dapat disajikan. Informasi mungkin relevan tetapi jika hakikat atau
penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara
potensial dapat menyesatkan. Misalnya, jika keabsahan dan jumlah tuntutan atas
kerugian dalam suatu tindakan hukum masih dipersengketakan, mungkin tidak tepat
bagi entitas untuk mengakui jumlah seluruh tuntutan tersebut dalam neraca, meskipun
mungkin tepat untuk mengungkapkan jumlah serta keadaan dari tuntutan tersebut
(PSAK 45:Paragraf 31-32, 2012).
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2.1.3.5 Penyajian Jujur
Agar dapat diandalkan, informasi harus menggambarkan dengan jujur
transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar
dapat diharapkan untuk disajikan. Jadi, misalnya, neraca harus menggambarkan
dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya dalam bentuk aset, liabilitas dan ekuitas
entitas pada tanggal pelaporan yang memenuhi kriteria pengakuan (PSAK 45:Paragraf
33, 2012).
Informasi keuangan pada umumnya tidak luput dari risiko penyajian yang
dianggap kurang jujur dari apa yang seharusnya digambarkan. Hal tersebut bukan
disebabkan karena kesengajaan untuk menyesatkan, tetapi lebih merupakan kesulitan
yang melekat dalam mengidentifikasikan transaksi serta peristiwa lainnya yang
dilaporkan, atau dalam menyusun atau menerapkan ukuran dan teknik penyajian yang
sesuai dengan makna transaksi dan peristiwa tersebut. Dalam kasus tertentu,
pengukuran dampak keuangan dari suatu pos sangat tidak pasti sehingga entitas pada
umumnya tidak mengakuinya dalam laporan keuangan. Misalnya, meskipun dalam
kegiatan usahanya entitas dapat menghasilkan goodwill, tetapi lazimnya sulit untuk
mengidentifikasi atau mengukur goodwill secara andal. Namun, dalam kasus lain,
pengakuan suatu pos tertentu tetap dianggap relevan dengan mengungkapkan risiko
kesalahan sehubungan dengan pengakuan dan pengukurannya (PSAK 45:Paragraf 34,
2012).
2.1.3.6 Substansi Mengungguli Bentuk
Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta
peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut perlu dicatat dan
disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk
hukumnya. Substansi transaksi atau peristiwa lain tidak selalu konsisten dengan apa
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yang tampak dari bentuk hukum. Misalnya, suatu entitas mungkin menjual suatu aset
kepada pihak lain dengan cara sedemikian rupa sehingga dokumentasi dimaksudkan
untuk memindahkan kepemilikan menurut hukum ke pihak tersebut; namun demikian,
mungkin terdapat persetujuan yang memastikan bahwa entitas dapat terus menikmati
manfaat ekonomi masa depan yang diwujudkan dalam bentuk aset. Dalam keadaan
seperti itu, pelaporan penjualan tidak menyajikan dengan jujur transaksi yang dicatat
(jika sesungguhnya memang ada transaksi) (PSAK 45:Paragraf 35, 2012).
2.1.3.7 Netralitas
Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pengguna, dan tidak
bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha
untuk menyajikan informasi yang menguntungkan beberapa pihak, sementara hal
tersebut akan merugikan pihak lain yang mempunyai kepentingan yang berlawanan
(PSAK 45:Paragraf 36, 2012).
2.1.3.8 Pertimbangan Sehat
Penyusunan laporan keuangan adakalanya menghadapi ketidakpastian
peristiwa dan keadaan tertentu, seperti ketertagihan piutang yang diragukan, perkiraan
masa manfaat pabrik serta peralatan, dan tuntutan atas jaminan garansi yang mungkin
timbul. Ketidakpastian semacam itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta
tingkatnya dan dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan
keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan
perkiraan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aset atau penghasilan tidak
dinyatakan terlalu tinggi dan liabilitas atau beban tidak dinyatakan terlalu rendah.
Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya,
pembentukan cadangan tersembunyi atau penyisihan berlebihan, dan sengaja
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menetapkan aset atau penghasilan yang lebih rendah atau pencatatan liabilitas atau
beban yang lebih tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral, dan karena
itu, tidak memiliki kualitas andal (PSAK 45:Paragraf 37, 2012).
2.1.3.9 Kelengkapan
Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap
dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan
mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan dan karena itu tidak
dapat diandalkan dan tidak sempurna ditinjau dari segi relevansi (PSAK 45:Paragraf
38, 2012).
2.1.3.10 Dapat Dibandingkan
Pengguna harus dapat memperbandingkan laporan keuangan entitas antar
periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Pengguna
juga harus dapat memperbandingkan laporan keuangan antar entitas untuk
mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan secara relatif.
Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan
peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk entitas tersebut,
antarperiode entitas yang sama dan untuk entitas yang berbeda (PSAK 45:Paragraf 39,
2012).
Implikasi penting dari karakteristik kualitatif dapat diperbandingkan adalah
bahwa pengguna harus mendapat informasi tentang kebijakan akuntansi yang
digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan perubahan kebijakan serta
pengaruh perubahan tersebut. Para pengguna harus dimungkinkan untuk dapat
mengidentifikasi perbedaan kebijakan akuntansi yang diberlakukan untuk transaksi
serta peristiwa lain yang sama dalam sebuah entitas dari satu periode ke periode dan
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dalam entitas yang berbeda. Ketaatan pada standar akuntansi keuangan, termasuk
pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas, membantu
pencapaian daya banding (PSAK 45:Paragraf 40, 2012).
Kebutuhan terhadap daya banding jangan dikacaukan dengan keseragaman
semata-mata dan tidak seharusnya menjadi hambatan dalam memperkenalkan standar
akuntansi keuangan yang lebih baik. Perusahaan tidak perlu meneruskan kebijakan
akuntansi yang tidak selaras dengan karakteristik kualitatif relevansi dan keandalan.
Perusahaan juga tidak perlu mempertahankan suatu kebijakan akuntansi kalau ada
alternatif lain yang lebih relevan dan lebih andal. Berhubung pengguna ingin
membandingkan posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan
antarperiode, maka entitas perlu menyajikan informasi periode sebelumnya dalam
laporan keuangan (PSAK 45:Paragraf 41-42, 2012).
2.1.3.11 Kendala Informasi yang Relevan dan Andal
2.1.3.11.1 Tepat Waktu
Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka
informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Manajemen mungkin perlu
menyeimbangkan manfaat relatif antara pelaporan tepat waktu dan ketentuan
informasi andal. Untuk menyediakan informasi tepat waktu, sering kali perlu
melaporkan sebelum seluruh aspek transaksi atau peristiwa lainnya diketahui,
sehingga mengurangi keandalan informasi.

Sebaliknya, jika pelaporan ditunda

sampai seluruh aspek diketahui, informasi yang dihasilkan mungkin sangat andal
tetapi kurang bermanfaat bagi pengambil keputusan. Dalam usaha mencapai
keseimbangan antara relevansi dan keandalan, kebutuhan pengambilan keputusan
merupakan pertimbangan yang menentukan (PSAK 45:Paragraf 43, 2012).
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2.1.3.11.2 Keseimbangan antara Biaya dan Manfaat
Keseimbangan antara biaya dan manfaat lebih merupakan kendala yang
pervasif daripada karakteristik kualitatif. Manfaat yang dihasilkan informasi
seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan
manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya tersebut juga tidak
perlu harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat. Manfaat
mungkin juga dinikmati oleh pengguna lain di samping mereka yang menjadi tujuan
informasi; misalnya, penyediaan informasi lanjutan kepada kreditor mungkin
mengurangi biaya pinjaman yang dipikul entitas. Karena alasan inilah maka sulit
untuk menerapkan uji biaya-manfaat pada kasus tertentu. Namun demikian, komite
penyusun standar akuntansi keuangan pada khususnya, seperti juga para penyusun dan
pengguna laporan keuangan, harus menyadari kendala ini (PSAK 45:Paragraf 44,
2012).
2.1.3.11.3 Keseimbangan di antara Karakteristik Kualitatif
Dalam praktik, keseimbangan di antara berbagai karakteristik kualitatif sering
diperlukan. Pada umumnya tujuannya adalah untuk mencapai suatu keseimbangan
yang tepat di antara berbagai karakteristik untuk memenuhi tujuan laporan keuangan.
Kepentingan relatif dari berbagai karakteristik dalam berbagai kasus yang berbeda
merupakan masalah pertimbangan profesional (PSAK 45:Paragraf 45, 2012).
2.1.3.11.4 Penyajian Wajar
Laporan keuangan sering dianggap menggambarkan pandangan yang wajar
dari, atau menyajikan dengan wajar, posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi
keuangan suatu entitas. Meskipun kerangka dasar ini tidak menangani secara langsung
konsep tersebut, penerapan karakteristik kualitatif pokok dan standar akuntansi
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keuangan

yang

sesuai

biasanya

menghasilkan

laporan

keuangan

yang

menggambarkan apa yang pada umumnya dipahami sebagai suatu pandangan yang
wajar dari, atau menyajikan dengan wajar, informasi semacam ini (PSAK 45:Paragraf
46, 2012).
2.2 Standar Akuntansi Keuangan
2.2.1 Pengertian Standar Akuntansi Keuangan
Standar akuntansi secara umum digunakan sebagai pedoman dalam menyusun
laporan keuangan. Dengan standar akuntansi pembaca dapat dengan mudah
memahami laporan keuangan dan membandingkan laporan keuangan satu entitas
dengan entitas lainnya (Martani, 2011).
2.2.2 Standar Akuntansi Yang Digunakan di Indonesia
Standar akuntansi yang saat ini digunakan dalam menyusun laporan keuangan di
Indonesia ada empat yaitu:
a. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)
b. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK Syariah)
c. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas
Publik (PSAK ETAP)
d. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP)
Keempat standar tersebut digunakan untuk entitas yang berbeda tergantung
kebutuhannya. Standar akuntansi digunakan untuk menyusun laporan keuangan untuk
tujuan umum. Tujuan umum maksudnya untuk memenuhi kebutuhan sebagian
pemakai dalam pengambilan keputusan. Dalam standar disebutkan pemakai ini
meliputi kreditur, investor, manajemen dan pemakai lainnya. Entitas dapat menyusun
laporan keuangan untuk tujuan khusus, misalnya laporan keuangan yang disusun
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dalam rangka pembubaran usaha, akuisisi perusahaan dan ekspansi bisnis. Laporan
keuangan untuk tujuan khusus tidak perlu disusun berdasarkan standar akuntansi
keuangan, namun dapat disusun berdasarkan asumsi dan cara penilaian, pengukuran
dan penyajian yang berbeda sesuai dengan kebutuhan informasi pemakai (Martani,
2011).
2.3 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45
Karakteristik entitas nirlaba berbeda dengan entitas bisnis. Perbedaan utama
yang mendasar terletak pada cara entitas nirlaba memperoleh sumber daya yang
dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasinya. Entitas nirlaba
memperoleh sumber daya dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan
pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber
daya yang diberikan. Sebagai akibat dari karakteristik tersebut, dalam entitas nirlaba
timbul transaksi tertentu yang jarang atau bahkan tidak pernah terjadi dalam entitas
bisnis, misalnya penerimaan sumbangan. Namun demikian, dalam praktik entitas
nirlaba sering tampil dalam berbagai bentuk, sehingga sering kali sulit dibedakan
dengan entitas bisnis pada umumnya. Pada beberapa bentuk entitas nirlaba, meskipun
tidak ada kepemilikan, entitas nirlaba tersebut mendanai kebutuhan modalnya dari
utang dan kebutuhan operasinya dari pendapatan atas jasa yang diberikan kepada
publik. Akibatnya, pengukuran jumlah,saat dan kepastian arus kas masuk menjadi
ukuran kinerja penting bagi pengguna laporan keuangan, seperti kreditur dan pemasok
dana lain. Entitas tersebut memiliki karakteristik yang tidak jauh berbeda dengan
entitas bisnis pada umumnya. Pengguna laporan keuangan memiliki kepentingan
bersama yang tidak berbeda dengan entitas bisnis, yaitu untuk menilai:
(a) Jasa yang diberikan oleh entitas nirlaba dan kemampuannya untuk terus
memberikan jasa tersebut;
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(b) Cara manajer melaksanakan tanggung jawab dan aspek kinerjanya.
Kemampuan keuangan yang menyediakan informasi mengenai aset, liabilitas, aset
neto, dan informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut. Laporan ini
menyajikan secara terpisah aset neto baik yang terikat maupun yang tidak terikat
penggunaannya. Pertanggungjawaban manajer mengenai kemampuannya mengelola
sumber daya entitas nirlaba yang diterima dari para pemberi sumber daya yang tidak
mengharapkan pembayaran kembali disajikan melalui laporan aktivitas dan laporan
arus kas. Laporan aktivitas menyajikan informasi mengenai perubahan yang terjadi
dalam kelompok aset neto (PSAK 45:45.1, 2012).
2.3.1 Tujuan PSAK No.45
PSAK No.45 bertujuan untuk mengatur pelaporan keuangan entitas nirlaba.
Dengan adanya pedoman pelaporan, diharapkan laporan keuangan entitas nirlaba
dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevansi, dan memiliki daya banding yang
tinggi (PSAK 45:45.1, 2012).
2.3.2 Ruang Lingkup PSAK No.45
PSAK No.45 berlaku bagi laporan keuangan yang disajikan oleh entitas
nirlaba yang memenuhi karakteristik sebagai berikut :
(a) Sumber daya entitas nirlaba berasal dari pemberi sumber daya yang tidak
mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding
dengan jumlah sumber daya yang diberikan.
(b) Menghasilkan barang dan/atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan jika
entitas nirlaba menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak dibagikan kepada
pendiri atau pemilik entitas nirlaba tersebut.
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(c) Tidak ada kepemilikan seperti umumnya pada entitas bisnis, dalam arti
bahwa kepemilikan dalam entitas nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau
ditebus kembali atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi
pembagian sumber daya entitas nirlaba pada saat likuidasi atau pembubaran
entitas nirlaba.
PSAK No.45 dapat diterapkan oleh lembaga pemerintah dan unit sejenis lain
sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Laporan keuangan untuk entitas nirlaba terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan
aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan
tersebut berbeda dengan laporan keuangan untuk entitas bisnis pada umumnya. PSAK
No.45 menetapkan informasi dasar tertentu yang disajikan dalam laporan keuangan
entitas nirlaba. Pengaturan yang tidak diatur dalam PSAK No.45 mengacu pada SAK
atau SAK ETAP untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan
(PSAK 45:Paragraf 01-04, 2012).
2.3.3 Beberapa Istilah yang digunakan dalam PSAK No.45 :
2.3.3.1 Pembatasan Permanen
Pembatasan permanen adalah pembatasn penggunaan sumber daya yang
ditetapkan oleh pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali
agar sumber daya tersebut dipertahankan secara permanen, tetapi entitas nirlaba
diizinkan untuk menggunakan sebagian atau semua penghasilan atau manfaat
ekonomi lain yang berasal dari sumber daya tersebut (PSAK 45:Paragraf 05, 2012).
2.3.3.2 Pembatasan Temporer
Pembatasan temporer adalah pembatasan penggunaan sumber daya oleh
pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali yang
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menetapkan agar sumber daya tersebut dipertahankan sampai dengan periode tertentu
atau sampai dengan terpenuhinya keadaan tertentu (PSAK 45:Paragraf 05, 2012).
2.3.3.3 Sumber daya terikat
Sumber daya terikat adalah sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk
tujuan tertentu oleh pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran
kembali. Pembayaran tersebut dapat bersifat permanen atau temporer (PSAK
45:Paragraf 05, 2012).
2.3.3.4 Sumber Daya Tidak Terikat
Sumber daya tidak terikat adalah sumber daya yang penggunaannya tidak
dibatasi untuk tujuan tertentu oleh pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan
pembayaran kembali (PSAK 45:Paragraf 05, 2012).
2.4 Entitas Nirlaba
2.4.1 Pengertian Entitas Nirlaba
Pertama memang didisain, bahwa organisasi Nonlaba memiliki sektor entiti
yang sangat berbeda, dimana pemiliknya adalah publik dan privat, para dermawan dan
pempromosi diri, memperoleh pembebasan pajak dan/atau dapat dikenakan pajak.
Meskipun istilah Nonlaba rasanya dapat membentuk organisasi semi-militer Kristen
dari gereja, organisasi Nonlaba adalah salah satu diantara empat kategori: VHWO,
rumah sakit, sekolah tinggi dan universitas, dan organisasi Nonlaba lain-lainnya
(seperti gereja, mesjid, musium, organisasi massa dan lain-lain). Metode-metode
akuntansi dan laporan keuangan untuk setiap organisasi Nonlaba berbeda. Organisasi
Nonlaba pertama didisain sebagai pemerintahan atau sebagai non-pemerintahan untuk
menentukan apakah harus mengikuti standar-standar GASB atau FASB (di Indonesia
SAP atau SAK) (Renyowijoyo, 2012).
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2.4.2 Karakteristik Entitas Nirlaba
Organisasi nirlaba atau organisasi yang tidak bertujuan memupuk keuntungan
memiliki ciri-ciri sebagai berikut (Mahsun, 2011) :
1. Sumberdaya entitas berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan
pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah
sumberdaya yang diberikan.
2. Menghasilkan barang dan/atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan kalau
suatu entitas menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak pernah dibagikan
kepada para pendiri atau pemiliki 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
sumberdaya entitas pada saat likuidasi atau pembubaran entitas.
2.4.2.1 Perbedaan Karakteristik Entitas Nirlaba Dengan Perusahaan Komersial
Perbedaan antara karakteristik yang dimiliki entitas nirlaba dengan perusahaan
komersial adalah (Renyowijoyo, 2012) :

Tabel 2.1
Perbedaan Karakteristik Entitas Nirlaba Dengan Perusahaan Komersial
Not-For-Profit Entity
1. Menerima kontribusi sumber dana
dalam jumlah signifikan dari
pemberi
dana
yang
tidak
mengharapkan pengembalian.
2. Beroperasi untuk menghasilkan
barang dan jasa yang bukan untuk
mencari laba.
3. Pemberi dana tidak mempunyai
kepentingan terhadap organisasi.

Commercial Business Enterprises
1. Pemberi dana adalah pemilik atau kreditor
yang mempunyai kepentingan untuk
memiliki atau pengembalian tambah
keuntungan atau bunga.
2. Menghasilkan barang dan jasa untuk
menghasilkan laba.
3. Pemberi dana mempunyai kepentingan
untuk memiliki atau pengembalian dana.

Sumber : (Renyowijoyo, 2012)

ANALISIS PENERAPAN..., RIYANDI, Ak.-IBS, 2013

2.4.3 Laporan Keuangan Entitas Nirlaba
2.4.3.1 Laporan Posisi Keuangan
2.4.3.1.1 Tujuan Laporan Posisi Keuangan
Laporan keuangan entitas nirlaba meliputi laporan posisi keuangan pada akhir
periode laporan, laporan aktivitas dan laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan,
dan catatan atas laporan keuangan. Tujuan laporan posisi keuangan adalah untuk
menyediakan informasi mengenai aset, liabilitas, dan aset neto serta 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 lain dapat membantu pemberi sumber daya yang
tidak mengharapkan pembayaran kembali, anggota, kreditur, dan pihak lain untuk
menilai:
(a) kemampuan entitas nirlaba untuk memberikan jasa secara berkelanjutan;dan

(b) likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajibannya,
dan kebutuhan pendanaan eksternal.

Laporan

posisi

keuangan

mencakup

entitas nirlaba secara keseluruhan dan menyajikan total aset, liabilitas, dan aset
neto (PSAK 45:Paragraf 09-11, 2012).
2.4.3.1.2 Klasifikasi Aset dan Liabilitas
Laporan posisi keuangan, termasuk catatan atas laporan keuangan,
menyediakan informasi yang relevan mengenai likuiditas, fleksibilitas keuangan, dan
hubungan antara aset dan liabilitas. Informasi tersebut umumnya disajikan dengan
pengumpulan aset dan liabilitas yang memiliki karakteristik serupa dalam suatu
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kelompok yang relatif homogen. Sebagai contoh, entitas nirlaba biasanya melaporkan
masing-masing unsur aset dalam kelompok homogen, seperti:
(a) kas dan setara kas;
(b) piutang pasien, pelajar, anggota, dan penerima jasa yang lain;
(c) persediaan;
(d) sewa, asuransi, dan jasa lain yang dibayar di muka;
(e) instrumen keuangan dan investasi jangka panjang;
(f) tanah, gedung, peralatan, serta aset tetap lain yang digunakan untuk menghasilkan
barang dan jasa.
Kas atau aset lain yang dibatasi penggunannya oleh pemberi sumber daya yang tidak
mengharapkan pembayaran kembali disajikan terpisah dari kas atau aset lain yang
tidak terikat penggunannya.
Informasi likuiditas diberikan dengan cara sebagai berikut:
(a) menyajikan aset berdasarkan urutan likuiditas, dan liabilitas berdasarkan tanggal
jatuh tempo;
(b) mengelompokkan aset ke dalam kelompok lancar dan tidak lancar, dan liabilitas
ke dalam kelompok jangka pendek dan jangka panjang;
(c) mengungkapkan informasi mengenai likuiditas aset atau saat jatuh tempo
liabilitas termasuk pembatasan penggunaan aset, dalam catatan atas laporan
keuangan (PSAK 45:Paragraf 12-13, 2012).
2.4.3.1.3 Klasifikasi Aset Neto Terikat atau Tidak Terikat
Laporan posisi keuangan menyajikan jumlah masing-masing kelompok aset
neto berdasarkan pada ada atau tidaknya pembatasan oleh pemberi sumber daya yang
tidak mengharapkan pembayaran kembali, yaitu: terikat secara permanen, terikat
secara temporer, dan tidak terikat. Informasi mengenai sifat dan jumlah dari
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pembatasan permanen atau temporer diungkapkan dengan cara menyajikan jumlah
tersebut dalam laporan keuangan atau dalam catatan atas laporan keuangan.
Pembatasan permanen terhadap aset, seperti tanah atau karya seni, yang diberikan
untuk tujuan tertentu, untuk dirawat dan tidak untuk dijual;atau aset yang diberikan
untuk investasi yang mendatangkan pendapatan secara permanen dapat disajikan
sebagai unsur terpisah dalam kelompok aset neto 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 (PSAK 45:Paragraf 14-16, 2012).
Pembatasan temporer terhadap sumber daya berupa aktivitas operasi tertentu
investasi untuk jangka waktu tertentu; penggunaan selama periode tertentu dimasa
depan atau pemerolehan aset tetap;dapat disajikan sebagai unsur terpisah dalam
kelompok aset neto yang penggunaannya dibatasi secara temporer atau disajikan
dalam catatan atas laporan keuangan. Pembatasan temporer oleh pemberi sumber daya
yang tidak mengharapkan pembayaran kembali dapat berbentuk pembatasan waktu
atau pembatasan penggunaan, atau keduanya. Aset neto tidak terikat umumnya
meliputi pendapatan dari jasa, penjualan barang, sumbangan, dan dividen atau hasil
investasi, dikurangi beban untuk memperoleh pendapatan tersebut. Batasan terhadap
penggunaan aset neto tidak terikat dapat berasal dari sifat entitas nirlaba. Informasi
mengenai batasan tersebut umumnya disajikan dalam catatan atas laporan keuangan
(PSAK 45:Paragraf 17-18, 2012).
2.4.3.2 Laporan Aktivitas
2.4.3.2.1 Tujuan Laporan Aktivitas
Tujuan utama laporan aktivitas adalah menyediakan informasi mengenai
pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aset
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neto;hubungan antar transaksi dan peristiwa lain;dan 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 pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan
pembayaran kembali, anggota, kreditur, dan pihak lain untuk mengevaluasi kinerja
dalam suatu periode; menilai upaya,kemampuan, dan kesinambungan entitas nirlaba
dan memberikan jasa; dan menilai pelaksanaan tanggung jawab dan kinerja manajer.
Laporan aktivitas mencakup entitas nirlaba secara keseluruhan dan menyajikan
perubahan jumlah aset neto selama suatu periode. Perubahan aset neto dalam laporan
aktivitas tercermin pada aset neto atau ekuitas dalam posisi keuangan (PSAK
45:Paragraf 19-20, 2012).
2.4.3.2.2 Perubahan Kelompok Aset Neto
Laporan aktivitas menyajikan jumlah perubahan aset neto terikat permanen,
terikat temporer, dan tidak terikat dalam suatu periode. Pendapatan dan keuntungan
yang menambah aset neto, serta beban dan kerugian yang mengurangi aset neto
dikelompokkan sebagaimana diatur di paragraf 24-25 (PSAK 45:Paragraf 21-22,
2012).
2.4.3.2.3 Klasifikasi Pendapatan, Beban, Keuntungan, dan Kerugian
Laporan aktivitas menyajikan pendapatan sebagai penambah aset neto tidak
terikat, kecuali jika penggunaannya dibatasi oleh pemberi sumber daya yang tidak
mengharapkan pembayaran kembali, dan menyajikan beban sebagai pengurang aset
neto tidak terikat. Sumber daya disajikan sebagai penambah aset neto tidak terikat,
terikat permanen, atau terikat temporer, bergantung pada ada tidaknya pembatasan.
Dalam hal sumber daya terikat yang pembatasannya tidak berlaku lagi dalam periode
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yang sama, dapat disajikan sebagai sumber daya tidak terikat sepanjang disajikan
secara konsisten dan diungkapkan sebagai kebijakan akuntansi (PSAK 45:Paragraf
23-24, 2012).
Laporan aktivitas menyajikan keuntungan dan kerugian yang diakui dari
investasi dan aset lain (atau liabilitas) sebagai penambah atau pengurang aset neto
tidak terikat, kecuali jika penggunaannya dibatasi. Klasifikasi pendapatan, beban,
keuntungan, dan kerugian dalam kelompok aset neto tidak menutup peluang adanya
klasifikasi tambahan dalam laporan aktivitas. Misalnya, dalam suatu kelompok atau
beberapa

kelompok

perubahan

dalam

aset

neto,

entitas

nirlaba

dapat

mengklasifikasikan unsur-unsurnya menurut kelompok operasi atau nonoperasi, dapat
dibelanjakan atau tidak dapat dibelanjakan, telah direalisasi atau belum direalisasi,
berulang atau tidak berulang, atau dengan cara lain (PSAK 45:Paragraf 25-26, 2012).
Laporan aktivitas menyajikan jumlah pendapatan dan beban secara bruto,
kecuali diatur berbeda oleh SAK lain atau SAK ETAP. Laporan aktivitas menyajikan
jumlah neto keuntungan dan kerugian yang berasal dari transaksi insidental atau
peristiwa lain yang berada di luar pengendalian entitas nirlaba dan manajemen.
Misalnya, keuntungan atau kerugian penjualan tanah dan gedung yang tidak
digunakan lagi (PSAK 45:Paragraf 27-28, 2012).
2.4.3.2.4 Informasi Pemberian Jasa
Laporan aktivitas atau catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi
mengenai beban menurut klasifikasi fungsional, seperti menurut kelompok program
jasa utama dan aktivitas pendukung. Klasifikasi secara fungsional bermanfaat untuk
membantu pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali,
anggota, kreditur, dan pihak lain dalam menilai pemberian jasa dan penggunaan
sumber daya. Di samping penyajian klasifikasi beban secara fungsional, entitas
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nirlaba dianjurkan untuk menyajikan informasi tambahan mengenai beban menurut
sifatnya. Misalnya, gaji, sewa, listrik, bunga, dan penyusutan (PSAK 45:Paragraf 2930, 2012).
Program pemberian jasa merupakan aktivitas untuk menyediakan barang dan
jasa kepada penerima manfaat, pelanggan, atau anggota dalam rangka mencapai
tujuan atau misi entitas nirlaba. 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
lain, serta semua aktivitas manajemen dan admnistrasi kecuali program pemberian
jasa atau pencarian dana. Aktivitas pencarian dana meliputi publikasi dan kampanye
pencarian dana; pengaduan daftar alamat pemberi sumber daya yang tidak
mengharapkan

pembayaran

kembali;

pelaksanaan

acara

khusus

pencarian

dana;pembuatan dan penyebaran manual, petunjuk, dan bahan lain; dan 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 (PSAK 45:Paragraf 3132, 2012)..
2.4.3.3 Laporan Arus Kas
2.4.3.3.1 Tujuan Laporan Arus Kas
Tujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai
penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Informasi arus kas memberikan
dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai kemampuan entitas dalam
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menghasilkan kas dan setara kas dan kebutuhan entitas menggunakan arus kas
tersebut. PSAK 2: Laporan Arus Kas mengatur persyaratan penyajian dan
pengungkapan informasi arus kas (PSAK 45:Paragraf 33, 2012).
2.4.3.3.2 Klasifikasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas
Laporan arus kas disajikan sesuai PSAK 2:Laporan Arus Kas atau SAK ETAP
Bab 7 dengan tambahan berikut ini (PSAK 45:Paragraf 34, 2012).:
(a) Aktivitas Pendanaan:
(i) penerimaan kas dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan
pembayaran kembali yang penggunaannya dibatasi dalam jangka panjang.
(ii) penerimaan kas dari pemberi sumber daya dan penghasilan investasi yang
penggunaannya dibatasi untuk pemerolehan, pembangunan dan pemeliharaan
aset tetap, atau peningkatan dana abadi.
(iii) bunga dan dividen yang dibatasi penggunaannya dalam jangka panjang.
(b) Pengungkapan informasi mengenai aktivitas investasi dan pendanaan nonkas,
misalnya sumbangan berupa bangunan atau aset investasi.
2.4.3.4 Tanggal Efektif dan Penarikan PSAK No.45 (2011)
Entitas menerapkan Pernyataan ini untuk periode tahun buku yang dimulai
pada atau setelah tanggal 1 Januari 2012. Penerapan dini diperkenankan.
Pernyataan ini menggantikan PSAK 45 (1997): Pelaporan Keuangan Organisasi
Nirlaba (PSAK 45:45.6, 2012).
2.5 Perbedaan PSAK No.45 (2011) Dengan PSAK No.45 (2007)
PSAK No.45 disusun pertama kali pada tahun 1997 (PSAK No.45 tahun 1997)
dan telah beberapa kali direvisi, revisi terbaru yaitu PSAK No.45 tahun 2011 yang
merevisi PSAK No.45 (2007), berikut adalah tabel yang menginformasikan perbedaan
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PSAK No.45 revisi terbaru yaitu (2011) dengan revisi sebelumnya yaitu PSAK No.45
(2007) :
Tabel 2.2
Perbedaan PSAK No.45 (2011) dengan PSAK No.45 (2007).
No. Perbedaan

PSAK No. 45 (2011)

PSAK No.45 (2007)

1

Judul

Pelaporan Keuangan Entitas
Nirlaba

2

Ruang
Lingkup

Pernyataan ini dapat diterapkan
oleh lembaga pemerintah dan unit
unit sejenis lain sepanjang tidak
bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku

Pelaporan Keuangan
Organisasi Nirlaba (Reformat
2007)
Pernyataan ini tidak berlaku
bagi lembaga pemerintah,
departemen, dan unit-unit
sejenis lainnya.

3

Ruang
Lingkup

Pernyataan ini menetapkan
informasi dasar tertentu yang
disajikan dalam laporan
keuangan entitas nirlaba.
Pengaturan yang tidak diatur
dalam Pernyataan ini mengacu
pada SAK atau SAK ETAP
untuk entitas yang tidak
memiliki akuntabilitas publik
signifikan.

Pernyataan ini menetapkan
informasi dasar tertentu yang
harus disajikan dalam laporan
keuangan organisasi nirlaba.
Hal-hal yang tidak diatur
dalam pernyataan standar
akuntansi ini harus mengacu
kepada pernyataan standar
akuntansi yang berlaku umum.

4

Istilah

Liabilitas

Kewajiban

5

Istilah

Organisasi Nirlaba

Entitas Nirlaba

6

Istilah

Sumber daya terikat

Sumbangan terikat

7

Istilah

Sumbangan tidak terikat

Sumbangan tidak terikat

8

Istilah

Aset Neto

Aset Bersih

9

Tanggal
Efektif

1 Januari 2012

1 Januari 2000

10

Paragraf
No. 34

Laporan arus kas disajikan
sesuai PSAK 2: Laporan Arus
Kas atau SAK ETAP BAB 7

Laporan Arus Kas disajikan
sesuai PSAK No.2 tentang
Laporan Arus Kas.

Sumber : diolah penulis dari berbagai sumber (IAI, 2012) dan (IAI, 2007)
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2.6 Badan Layanan Umum
2.6.1 Pengertian Badan Layanan Umum
Pengertian Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan
Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa
penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari
keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan
produktivitas. (Mahsun, 2011).
2.6.2 Karakteristik Badan Layanan Umum
Badan Layanan Umum memiliki karakteristik sebagai berikut (Mahmudi,
2011):
-

BLU beroperasi sebagai unit kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah
daerah untuk tujuan pemberian layanan umum yang pengelolaannya
berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induknya;

-

Keuangan BLU bukan merupakan kekayaan negara/daerah yang dipisahkan,
tetapi merupakan bagian dari sistem APBN/APBD;

-

Dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi dan produktifitas seperti
korporasi;

-

BLU

menyelenggarakan

kegiatannya

tanpa

mengutamakan

pencarian

keuntungan;
-

BLU

berperan

sebagai

agen

pencapaian

tujuan

kementerian

negara/lembaga/pemerintah daerah sebagai instansi induk;
-

Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja BLU disusun
dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan
anggaran

serta

laporan

keuangan

dan

negara/lembaga/SKPD/pemerintah daerah;
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kinerja

kementerian

-

BLU bukan sebagai badan hukum tersendiri. Status hukum BLU tidak terpisah
dari kementerian Negara/lembaga/pemerintah daerah sebagai instansi induk;

-

Penerimaan baik pendapatan maupun sumbangan dapat digunakan secara
langsung;

-

Pegawai dapat terdiri dari pegawai negri sipil dan bukan pegawai negeri sipil;

Berdasarkan jenis kegiatannya, Badan Layanan Umum terbagi menjadi 3
kelompok yaitu:
1.

BLU yang kegiatannya menyediakan barang atau jasa meliputi rumah sakit,
lembaga pendidikan, pelayanan lisensi, penyiaran, dan sebagainya;

2.

BLU yang kegiatannya mengelola wilayah atau kawasan khusus meliputi
otorita pengembangan wilayah dan kawasan ekonomi terpadu (Kapet); dan

3.

BLU yang kegiatannya mengelola dana khusus meliputi pengelola dana
bergulir, dana UKM, penerusan pinjaman dan tabungan pegawai.

2.6.3 Laporan Keuangan Badan Layanan Umum
Laporan

keuangan

BLU

setidak-tidaknya

meliputi

laporan

realisasi

anggaran/laporan operasional/laporan aktivitas, neraca, laporan arus kas, dan catatan
atas laporan keuangan, disertai laporan mengenai kinerja. Laporan keuangan unit-unit
usaha yang diselenggarakan oleh BLU dikonsolidasikan dalam laporan keuangan.
Lembar muka laporan keuangan unit-unit usaha dimuat sebagai lampiran laporan
keuangan BLU. Laporan keuangan BLU disampaikan secara berkala kepada
menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota, sesuai dengan kewenangannya,
untuk

dikonsolidasikan

dengan

laporan

keuangan

negara/lembaga/SKPD/pemerintah daerah (Mahsun, 2011).
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kementerian

2.6.4 Pedoman Akuntansi Badan Layanan Umum
BLU merupakan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan
kebutuhan dan praktik bisnis yang sehat. Setiap transaksi keuangan BLU harus
diakuntansikan dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib. Akuntansi dan
laporan keuangan BLU diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan
yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntan Indonesia, dalam hal ini IAI. Jika tidak
dapat standar akuntansi yang mengaturnya, BLU dapat menerapkan standar akuntansi
industri yang spesifik setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan. BLU
menerapkan dan mengembangkan sistem akuntansi dengan mengacu pada standar
akuntansi yang berlaku sesuai dengan jenis layanannya dan ditetapkan oleh
menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya
(Mahsun, 2011).
2.7 Penelitian Terdahulu
Beberapa peneliti telah membuat penelitian tentang PSAK No.45 yaitu Ronny
Hendrawan (2010) yang memiliki kesimpulan PSAK no. 45 tentang pelaporan
keuangan organisasi nirlaba dapat diterapkan penuh pada badan layanan umum
khususnya rumah sakit , peneliti terdahulu lainnya antara lain adalah Deni Prayitno
(2007) yang memiliki kesimpulan PSAK No.45 telah diterapkan namun belum
diterapkan penuh terutama karena Rumah Sakit “X” tidak menjelaskan keterangan
mengenai penilaian dan penghapusan persediaan, dimana persediaan yang mutasinya
tidak ada, lambat melebihi masa dua tahun atau usang/rusak apakah akan
dipindahbukukan dari persediaan ke aktiva lain-lain atau persediaan tersebut akan
dihapuskan.
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Penelitian terdahulu lainnya juga ada seperti Agustina (2011), Paramitha (2012),
Pangeran (2010), Dokubani (2010). Dengan menggunakan refrensi Hendrawan (2010)
,Prayitno (2007) , Agustina (2011) , Paramitha (2012) , Pangeran (2010) dan
Dokubani (2010) maka peneliti akan menganalisis penerapan PSAK No.45 (2011)
pada objek penelitian Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Perumahaan
Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia.

Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu

No.

Peneliti dan
Tahun

Variable
Penelitian

Objek
Penelitian

Hasil Penelitian

Research
Gap

1.

Deni
Prayitno
(2007)

Analisis PSAK
No.45 Dalam
Penyajian Laporan
Keuangan
Organisasi Nirlaba

Rumah Sakit
“X”

PSAK No.45 telah
diterapkan namun belum
diterapkan penuh
terutama karena Rumah
Sakit “X” tidak
menjelaskan keterangan
mengenai penilaian dan
penghapusan persediaan,
dimana persediaan yang
mutasinya tidak ada,
lambat melebihi masa
dua tahun atau
usang/rusak apakah akan
dipindahbukukan dari
persediaan ke aktiva
lain-lain atau persediaan
tersebut akan dihapuskan

Perbedaan
pada objek
penelitian
dan PSAK
No.45
belum revisi
2011.

2.

Gloria
Christie
Dokubani
(2010)

Analisis Penerapan
PSAK 45 Terhadap
Laporan Keuangan

Lembaga
Pelayanan
Masyarakat
Lentera

LPM Lentera secara
keseluruhan dinilai telah
menerapkan standar dan
aturan yang telah
ditetapkan dalam PSAK
45 ke dalam masingmasing laporan
keuangannya.

Perbedaan
Pada Objek
Penelitian
dan PSAK
No.45
belum revisi
2011
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No.

Peneliti dan
Tahun

Variable
Penelitian

Objek
Penelitian

Hasil Penelitian

Research
Gap

3.

Ronny
Hendrawan
(2010)

Analisis
Penerapan PSAK
No.45 Tentang
Pelaporan
Keuangan
Organisasi
Nirlaba

RSUD Kota
Semarang
(Rumah Sakit
Berstatus
Badan
Layanan
Umum)

PSAK no. 45 tentang
pelaporan keuangan
organisasi nirlaba
dapat diterapkan
penuh pada badan
layanan umum
khususnya rumah sakit

Perbedaan
pada objek
penelitian
dan PSAK
No.45
belum
2011

4.

Tengku
Pangeran
(2010)

Identifikasi
Implementasi
PSAK No.45
Tentang Pelaporan
Keuangan
Organisasi Nirlaba
Melalui Tingkat
Pengetahuan Dan
Pengalaman Kerja
Karyawan

Yayasan
Pendidikan
M.H.Thamrin

1.Yayasan pendidikan telah
menerbitkan laporan
keuangan menurut PSAK
No. 45 yaitu laporan posisi
keuangan,laporan aktivitas,
laporan arus kas dan CALK

Perbedaan
Pada Objek
Penelitian.
Metode
Penelitian
dan PSAK
No.45
Belum
revisi 2011

2. Pengujian pada
penelitian ini
menunjukkan bahwa
pengetahuan akuntansi
dan pengalaman kerja
karyawan bidang
akuntansi memberikan
informasi tentang
implementasi PSAK No.45

5.

Riyanti
Agustina
(2011)

6.

Elsa
Paramitha
(2012)

The Application of
PSAK No.45 On
The Financial
Reporting And
Financial Analysis
Non Profit
Organizations
Analisis Penerapan
PSAK 45 (Revisi
2010) Terhadap
Pengakuan,
Pengukuran,
Pengukuran Setelah
Pengakuan Awal,
Penyajian, Dan
Pengungkapan,
Laporan Keuangan
Organisasi Nirlaba

The Foundation
Institute
Indonesia Legal
Aid Period

Secara Umum penyajian
laporan keuangan
YLBHI telah sesuai
dengan PSAK No.45
tentang pelaporan
organisasi nirlaba

Yayasan
Sekolah TSK

Yayasan Sekolah TSK
masih terdapat akunakun yang dinyatakan
belum layak maka
penerapan atas standar
akuntansi yang
dilakukan oleh Yayasan
Sekolah TSK adalah
belum secara penuh
sesuai dengan standar
akuntansi yang berlaku
umum

Perbedaan
pada objek
penelitian
dan PSAK
No.45
belum revisi
2011
Perbedaan
pada objek
penelitian,
PSAK
No.45
menggunak
an draft
tahun 2010
dan
membahas
kesesuaian
SAK ETAP

Sumber : Analisis Peneliti

2.8 Rerangka Pemikiran
Rerangka pemikiran dari penelitian ini menganalisis kesesuaian penyajian
laporan keuangan BLU PPP Kemenpera RI yang merupakan entitas nirlaba dengan
Standar Akuntansi yang berlaku untuk entitas nirlaba yaitu PSAK No.45 (2011).
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Berdasarkan rerangka penelitian berikut ini, peneliti mengambil laporan keuangan
perusahaan yang berisi laporan posisi keuangan, laporan aktivitas , laporan arus kas,
catatan atas laporan keuangan dan menganalisis kesesuaian penyajiannya dengan
PSAK No.45 (2011). Peneliti fokus melihat hasil akhir kesesuaian dan
ketidaksesuaiannya pelaporan keuangan perusahaan tersebut dengan PSAK No.45
(2011). Pada akhirnya akan dibuat kesimpulan dan saran atas keseluruhan penelitian
yang dilakukan oleh peneliti.
Gambar 2.1
Rerangka Pemikiran Penelitian
Laporan Keuangan

Laporan Posisi Keuangan
Laporan Aktivitas
Laporan Arus Kas
Catatan Atas Laporan
Keuangan

Realisasi BLU PPP
Kemenpera RI

PSAK No.45
(2011)

Sesuai /
Tidak Sesuai

Kesimpulan
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian
Objek Penelitian ini adalah BLU PPP Kemenpera RI yang merupakan unit
organisasi di Kementerian Perumahan Rakyat yang langsung bertanggung jawab
kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat. Tugas Pokok Badan Layanan Umum
Pusat Pembiayaan Perumahan yaitu dalam rangka pelaksanaan kebijakan Fasilitas
Likuiditas adalah menggalang , mengelola , dan menyalurkan dana bantuan
pembiayaan perumahan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah, dengan tujuan
untuk meningkatkan akses kepada sumber pembiayaan perumahan. Alasan peneliti
memilih BLU PPP Kemenpera RI karena merupakan entitas nirlaba dan masih
sedikitnya penelitian terdahulu yang meneliti PSAK No.45 (2011) pada organisasi
pemerintahan seperti BLU PPP Kemenpera RI.
3.1.1 Waktu dan Tempat Penelitian
Periode penelitian dilaksanakan setelah 1 Januari 2012 yang merupakan
tanggal efektif penerapan PSAK No.45 (2011) pada laporan keuangan objek
penelitian. Tempat penelitian dalam penelitian ini adalah BLU PPP Kemenpera RI
yang terletak di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Peneliti merencanakan kegiatan
wawancara langsung dan pengambilan data dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 2013
sampai dengan 28 Juni 2013. Wawancara langsung ini dilakukan untuk mendapatkan
data yang diperlukan dalam penelitian ini dan pengambilan data untuk menganalisis
laporan keuangan perusahaan dan melihat kesesuaiannya dengan PSAK No.45 (2011).
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3.1.2 Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat studi kasus, penelitian bersifat studi kasus adalah
penelitian yang memberikan analisis mendalam mengenai situasi dan kondisi yang
terjadi di dalam organisasi. Umumnya penelitian studi kasus bersifat kualitatif dan
mendetail. Selain itu, penelitian studi kasus mengupas secara dalam objek dan
penelitian yang diteliti serta memberi solusi dari masalah yang dianalisis (Sekaran,
2010).
3.2 Metode Pengumpulan Data
3.2.1 Jenis Data
Data dalam penelitian ini adalah jenis data :
1. Data Primer :
Data Primer adalah data yang dikumpulkan peneliti secara langsung dari objek
penelitian (Sekaran, 2010), dikumpulkan dengan cara wawancara yang merupakan
metode pengumpulan data primer dengan cara mengajukan pertanyaan secara
langsung dengan lisan kepada responden guna mendapat informasi yang dibutuhkan
dalam penelitian. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara kepada
staf akuntansi yang bertanggung jawab pada akuntansi BLU PPP Kemenpera RI.
2. Data Sekunder :
Data Sekunder adalah data internal yang diperlukan dari objek penelitian
yaitu Laporan Keuangan, laporan keuangan yang dibutuhkan dalam penelitian ini
adalah laporan posisi keuangan periode 2012 , laporan aktivitas periode 2012, laporan
arus kas periode 2012, dan catatan atas laporan keuangan periode 2012 yang
merupakan komponen laporan keuangan entitas nirlaba.
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3.2.2 Tehnik Pengumpulan Data
Tehnik 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 tidak terstruktur dan dilakukan kepada bagian akuntansi. Metode ini
digunakan dalam rangka mendapatkan data primer berupa struktur organisasi,
aktivitas operasional yang sering terjadi gambaran umum dan kondisi keuangan BLU
PPP Kemenpera RI.
2. Studi Pustaka :
Studi pustaka sebagai bagian dari langkah studi eksploratif yang digunakan
yang merupakan suatu metode pengumpulan data dengan mencari informasiinformasi yang dibutuhkan melalui dokumen-dokumen, buku-buku, majalah atau
sumber data tertulis lainnya baik yang berupa teori, laporan penelitian atau penemuan
sebelumnya yang berhubungan dengan proses akuntansi BLU PPP Kemenpera RI.
Metode ini digunakan untuk memperoleh data berupa sejarah perusahaan, bidang
usaha perusahaan, termasuk juga laporan keuangan BLU PPP Kemenpera RI.
3.3 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. Studi eksploratif yang bersifat teoritis juga dilaksanakan
berdasarkan suatu pertimbangkan untuk mendapatkan perbandingan yang lebih baik
pada masalah yang bersangkutan (pelaporan keuangan BLU PPP Kemenpera RI).
Penelitian deskriptif ini menunjukkan penelitian non hipotesis, sehingga dalam
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langkah

penelitiannya

tidak

perlu

merumuskan

hipotesis.

Penelitian

yang

mengevaluasi laporan keuangan tahunan BLU PPP Kemenpera RI diawali dengan
analisis komparatif terhadap objek penelitian dengan konsep pembanding dalam hal
pengungkapan dan penyajian laporan keuangan, kemudian mencoba menyesuaikan
dan mengkombinasikan beberapa elemen, antara lain:
1.

PSAK No. 45 (Revisi 2011) mengenai Pelaporan Laporan Keuangan Entitas
Nirlaba.

2.

Laporan Keuangan BLU PPP Kemenpera RI 2012 dan Catatan Atas Laporan
Keuangan BLU PPP Kemenpera RI 2012.

Langkah-Langkah yang perlu dilakukan dalam prosedur analisis data adalah sebagai
berikut:
1.

Analisis Laporan Posisi Keuangan BLU PPP Kemenpera RI.

2.

Analisis Laporan Aktivitas BLU PPP Kemenpera RI.

3.

Analisis Laporan Arus Kas BLU PPP Kemenpera RI.

4.

Analisis Catatan Atas Laporan Keuangan BLU PPP Kemenpera RI.

5.

Membandingkan kesesuaian penerapan PSAK No.45 (2011) dengan Pelaporan
Keuangan BLU PPP Kemenpera RI.

3.3.1 Analisis Kualitatif
Analisis Kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan membandingkan
antara teori dan praktik dalam penyusunan laporan BLU PPP Kemenpera RI sebagai
entitas nirlaba. Pada analisis ini dilakukan perbandingan antara format laporan
keuangan telah disajikan sesuai atau tidak dengan PSAK 45 (Revisi 2011) atau masih
perlu dilakukan penyesuaian. Apabila penyajian laporan keuangan telah atau belum
sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam PSAK No. 45 (Revisi 2011) maka
penyajian akun tersebut dikatakan sesuai atau tidak sesuai.
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BAB IV
ANALISIS dan PEMBAHASAN
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian
4.1.1 Dasar Pendirian BLU PPP Kemenpera RI
Pusat Pembiayaan Perumahan merupakan unit organisasi di Kementerian
Perumahan Rakyat yang langsung bertanggung jawab kepada Menteri Negara
Perumahan Rakyat. Dana bantuan pembiayaan melalui fasilitas likuiditas dialokasikan
dari pos Pembiayaan dan dikelola dengan mekanisme yang berbeda dengan
pengelolaan dana dari pos belanja subsidi. Dana ini dapat dimanfaatkan kembali pada
periode berikutnya (perguliran). Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
ada, untuk dapat mengelola dana yang dialokasikan dalam pos pembiayaan, perlu
dibentuk satuan kerja instansi pemerintah yang menerapkan pengelolaan keuangan
badan layanan umum (PK-BLU). Penetapan Pusat Pembiayaan Perumahan sebagai
Satuan Kerja di Kementerian Perumahan Rakyat yang menerapkan PK-BLU diatur
dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 290/KMK.05/2010 tentang Penetapan
Pusat Pembiayaan Perumahan Sebagai Satuan Kerja Instansi Pemerintah Yang
Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) yang
diterbitkan pada tanggal 15 Juli 2010. Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan
Perumahan (FLPP) adalah dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan
kepada dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Dana ini disalurkan melalui
lembaga perbankan kepada kelompok sasaran dan digabung dengan dana Bank untuk
mendapatkan suku bunga rendah dan tetap sepanjang masa pinjaman. Dana ini dapat
dimanfaatkan kembali pada periode berikutnya (perguliran) (BLU PPP Kemenpera
RI, 2012).
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4.1.2 Tugas Pokok BLU PPP Kemenpera RI
Tugas pokok Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Perumahan yaitu
dalam rangka pelaksanaan kebijakan Fasilitas Likuiditas adalah menggalang,
mengelola, dan menyalurkan dana bantuan pembiayaan perumahan kepada
Masyarakat Berpenghasilan Rendah, dengan tujuan untuk meningkatkan akses kepada
sumber pembiayaan perumahan (BLU PPP Kemenpera RI, 2012).
4.1.3 Dewan Pengawas dan Pejabat Pengelola BLU PPP Kemenpera RI
a. Dewan Pengawas
Dewan Pengawas telah terbentuk pada tanggal 11 Juli 2011 berdasarkan
Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 49 Tahun 2011 tentang Dewan
Pengawas Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Perumahan. Susunan Dewan
Pengawas terdiri dari (BLU PPP Kemenpera RI, 2012) :
Tabel 4.1
Susunan Dewan Pengawas
Dr. Marwanto Harjowiryono M.A

Ketua merangkap anggota

Drs. Tri Buwono Tunggal

Anggota

Dr, Iskandar Saleh, MCP, M.A

Anggota

Ir. Sri Hartoyo, Dipl. S.E, M.E

Anggota

Sumber : (BLU PPP Kemenpera RI, 2012)

Dengan dibentuknya Dewan Pengawas ini, maka BLU-PPP sudah memiliki
Dewan Pengawas yang berkewajiban melaksanakan pembinaan teknis dan keuangan
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kepada Pemimpin Satker BLU PPP sehingga pelaksanaan program FLPP dalam
membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah untuk memiliki rumah yang layak
huni dapat terealisasi dengan baik, demikian juga diharapkan pengelolaan keuangan
BLU-PPP dapat lebih terarah, transparan dan akuntabel (BLU PPP Kemenpera RI,
2012).
b. Pejabat Pengelola
Pejabat Pengelola BLU PPP untuk Tahun 2012 - 2013 adalah sebagai berikut :
Pemimpin BLU

: Ir. D.T. Saraswati, M.Si

Kepala Bagian Tata Usaha

: Julin Fiftina, ST, MM

Kepala Bidang Keuangan

: Martanto Boedi Joewono, SE, MM

Kepala Bidang Pemasaran dan Kerjasama

: Ir. Moch. Yusuf Hariagung, MT, MM

Plt. Kepala Bidang Layanan

:-

Jumlah Karyawan BLU PPP Per 31 Desember 2012 adalah sebanyak 36 Orang (BLU
PPP Kemenpera RI, 2012).
4.1.4 Infrastuktur BLU PPP Kemenpera RI
Saat ini, Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Perumahan belum
memiliki ruang perkantoran representatif yang dibutuhkan sebagai tempat koordinasi
pelaksanaan tugasnya. Pelaksanaan tugas Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan
Perumahan yang melibatkan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak
langsung belum didukung sistem informasi yang terintegrasi langsung, baik dengan
Bank Pelaksana KPR FLPP maupun dengan pemangku kepentingan lainnya seperti
Bank Indonesia, Badan Pertanahan, dan sebagainya. Keterbatasan teknologi informasi
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ini mengurangi kecepatan dan ketepatan dalam penyaluran dana FLPP (BLU PPP
Kemenpera RI, 2012).
4.1.5 Dasar Hukum BLU PPP Kemenpera RI
Dasar Hukum BLU PPP Kemenpera RI adalah sebagai berikut (BLU PPP Kemenpera
RI, 2012) :
1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan;

4.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007
tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

5.

Peraturan Menteri Keuangan No 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi
dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;

6.

Peraturan Menteri Keuangan No 130/PMK.05/2010 Tentang Cara Penyediaan,
Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan
Perumahan,

7.

Keputusan Menteri Keuangan No 290/KMK.05/2010 Tentang Penetapan Pusat
Pembiayaan Perumahan Pada Kementerian perumahan Rakyat sebagai Instansi
Pemerintah yang menerapkan pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

8.

Peraturan Menteri Keuangan No 190/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi
Investasi Pemerintah;

9.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER 67/PB/tahun 2007
tentang tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan BLU kedalam Kementerian
Negara/Lembaga;

10. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-65/PB/2010 tentang
pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
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11. Surat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-720/KN/2011 tentang
Penyajian dan Pelaporan Dana Bergulir pada Laporan Keuangan BA.999.03
Tahun 2010 Audited.
4.1.6 Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan BLU PPP Kemenpera RI
BLU PPP merupakan satuan kerja yang melakukan pengelolaan dana
pembiayaan perumahan yang sifatnya bergulir. Untuk melaksanakan kegiatan
operasionalnya, BLU-PPP menggunakan dana yang bersumber dari pendapatan
operasional BLU-PPP yang berasal dari pendapatan tarif program dan hasil
pengelolaan kas. Sedangkan Dana yang diperoleh dari APBN berupa dana
pembiayaan, diperuntukan seluruhnya untuk penyaluran dana untuk pembiayaan
perumahan. Penyusunan laporan keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi
Keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang
Pedoman Akuntansi dan Pelaporan keuangan BLU dan berdasarkan Pedoman
Akuntansi Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Perumahan (BLU PPP
Kemenpera RI, 2012).
4.1.7 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan BLU PPP Kemenpera RI
Laporan Keuangan Satuan Kerja Pusat Pembiayaan Perumahan Tahun 2011
merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas
akuntansi Satuan Kerja BLU Pusat Pembiayaan Perumahan (BA.999.03 dan
BA.091.01) Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Badan Layanan Umum, BLU-PPP menyusun Laporan Keuangan untuk
tujuan pertanggungjawaban berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan. Komponen
Laporan BLU yang terdiri dari (BLU PPP Kemenpera RI, 2012) :
1. Laporan Aktivitas Operasi
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Laporan Aktivitas Operasi menyajikan informasi mengenai sumber dana dan
pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh BLU. Laporan Aktivitas Operasi
antara lain terdiri dari pendapatan operasi yang diterima sampai dengan periode
tertentu, belanja operasional yang telah dikeluarkan, serta surplus/defisit yang
dihasilkan.
2. Neraca
Tujuan utama neraca adalah menyediakan informasi tentang posisi keuangan
BLU yang terdiri dari atas aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.
3. Laporan Arus Kas
Tujuan utama laporan Arus Kas adalah menyediakan informasi mengenai
sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama periode akuntansi serta
saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus kas dikelompokan dalam
aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.
4. Catatan Atas Laporan Keuangan.
Tujuan utama Catatan atas Laporan Keuangan adalah memberikan penjelasan
dan analisis atas informasi yang ada dilaporan operasional, neraca, laporan arus kas
dan informasi tambahan lainnya, sehingga pengguna mendapatkan pemahaman yang
menyeluruh atas Laporan Keuangan BLU. Laporan Keuangan pokok diatas disertai
dengan Laporan Kinerja yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang
pencapaian kinerja yang berisikan ringkasan keluaran dari masing-masing kegiatan
dan hasil yang dicapai dari masing-masing program yang disusun dalam Rencana
Bisnis dan Anggaran (RBA).
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4.1.8 Struktur Organisasi BLU PPP Kemenpera RI
Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun
2010, Struktur Organisasi BLU Pusat Pembiayaan Perumahan dapat dilihat pada
Gambar 4.1 (BLU PPP Kemenpera RI, 2012) :
Gambar 4.1
Struktur Organisasi BLU PPP Kemenpera RI
MENTERI PERUMAHAN RAKYAT

DEWAN PENGAWAS
PEMIMPIN BLU PPP
KABAG TU

KASUBAG
ADMINISTRASI
ASET

KABID KEUANGAN dan
AKUNTANSI

KASUBID
KEUANGAN

KASUBAG
PENGELOLAAN
ASET

KABID KEUANGAN dan
AKUNTANSI

KASUBID
AKUNTANSI

KASUBID
PEMASARAN

KASUBID
KERJASAMA

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

Sumber : (BLU PPP Kemenpera RI, 2012)
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KASUBAG UMUM

KABID KEUANGAN dan
AKUNTANSI

KASUBID BANK
BUMN

KASUBID BANK
BUMD dan
SWASTA

4.1.9 Tugas Kepala Bidang Keuangan dan Akuntansi
Kepala Bidang Keuangan dan Akuntansi bertanggung jawab melaksanakan penyiapan
perumusan perencanaan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, penyusunan
pembukuan, tabulasi dan akuntansi dilingkungan BLU Pusat Pembiayaan Perumahan.
Kepala Bidang Keuangan dan Akuntansi mempunyai tugas:
1. Menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran;
2. Menyusun Anggaran perencanaan pendapatan dan belanja;
3. Menyusun laporan kas dan perencanaan investasi BLU Pusat Pembiayaan
Perumahan;
4. Menyusun bahan laporan kas, laporan pemeriksa kebenaran, laporan kewajaran
transaksi keuangan, laporan sistem dan prosedur akuntansi serta informasi dan
pelaporan;
5. Menghimpun dana dari berbagai sumber dana sesuai dengan ketentuan perundangundangan;
6. Melakukan pembayaran penyaluran pembiayaan program BLU Pusat Pembiayaan
Perumahan;
7. Mengelola piutang dan dana dari pelaksanaan pembiayaan;
8. Mempertanggungjawabkan kinerja operasional Kepala Bidang Keuangan dan
Akuntansi kepada Pemimpin BLU Pusat Pembiayaan Perumahan.
Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Keuangan dan Akuntansi menyelenggarakan
fungsi:
a. penyiapan bahan perencanaan program dan anggaran, pengelolaan keuangan; dan
b. penyiapan bahan penyusunan akuntansi dan pelaporan.
Bidang Keuangan dan Akuntansi membawahi:
1) Subbidang Keuangan; dan
2) Subbidang Akuntansi.
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4.2 Analisis dan Pembahasan
Pada bab ini, sistematika pembahasan yang akan dilakukan terhadap objek
penelitian adalah berdasarkan akun-akun yang terdapat di dalam laporan keuangan
BLU PPP Kemenpera RI yang kemudian akan dianalisis dengan membandingkan
laporan keuangan BLU PPP Kemenpera RI dengan PSAK No.45 (2011) untuk
melihat kesesuaian penerapannya.
4.2.1 Analisis Penerapan SAK oleh BLU PPP Kemenpera RI
BLU PPP Kemenpera RI telah memenuhi kriteria karakteristik entitas nirlaba yaitu :
1. Sumberdaya BLU PPP Kemenpera RI berasal dari penyumbang yang tidak
mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding
dengan jumlah sumberdaya yang diberikan yaitu pemerintah, ekuitas dana
satuan kerja BLU Pusat Pembiayaan Perumahan berasal dari Pos Pembiayaan
dalam APBN untuk Investasi melalui Bendahara Umum Negara.
2. Menghasilkan barang dan/atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan kalau
BLU PPP Kemenpera RI menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak pernah
dibagikan kepada para pendiri atau pemiliki entitas tersebut yaitu pemerintah.
3. Tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada organisasi bisnis, dalam arti bahwa
kepemilikan dalam BLU PPP Kemenpera RI tidak dapat dijual, dialihkan, atau
ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi
pembagian sumberdaya entitas pada saat likuidasi atau pembubaran entitas.
Sehingga perlakuan akuntansi yang dapat diberikan adalah standar akuntansi yang
berlaku untuk entitas nirlaba dimana pengungkapan mengacu kepada PSAK No.45 (2011)
, berikut ini Analisis Laporan Posisi Keuangan, Laporan Arus Kas, Laporan Aktivitas dan
Catatan Atas Laporan Keuangan BLU PPP Kemenpera RI Periode 2012.
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4.2.1.1 Analisis Laporan Posisi Keuangan BLU PPP Kemenpera RI 2012
4.2.1.1.1 Akun Neraca BLU PPP Kemenpera RI 2012
Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan satker BLU Pusat
Pembiayaan Perumahan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas. Akun pada Laporan
Posisi Keuangan BLU PPP Kemenpera RI 2012 terdiri dari2 :


Aset
Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh BLU
sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi
dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh serta dapat diukur
dalam satuan uang, dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan
sejarah dan budaya. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset
adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung
maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional BLU, berupa aliran
pendapatan atau penghematan belanja bagi BLU.
Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan aset non lancar. Suatu aset
diklasifikasikan sebagai aset lancar, jika aset tersebut :
1) diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan
dalam jangka waktu 12 bulan; atau
2) dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan
diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal
neraca; atau
3) berupa kas atau setara kas yang penggunannya tidak dibatasi.

2

Bukti Dokumen Laporan Posisi Keuangan BLU PPP Kemenpera RI 2012 : Lampiran 1.3 dan
Lampiran 1.4
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Aset lancar antara lain meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek,
piutang usaha, piutang lain-lain, persediaan, uang muka, biaya dibayar di
muka. Aset non lancar adalah aset yang digunakan secara langsung atau tidak
langsung untuk kegiatan BLU dan tidak memenuhi kriteria aset lancar. Aset
non lancar antara lain meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset
lainnya.


Aset Lancar terdiri dari :
a) Kas Dan Setara Kas
Kas adalah uang tunai atau saldo simpanan di bank yang setiap saat
dapat digunakan untuk membiayai kegiatan BLU. Kas terdiri dari saldo
kas dan rekening giro. Setara kas merupakan bagian dari aset lancar
yang sangat likuid, yang dapat dikonversi menjadi kas dalam jangka
waktu 1 sampai dengan 3 bulan tanpa menghadapi resiko perubahan
nilai yang signifikan, tidak termasuk piutang dan persediaan.
Contoh setara kas antara lain : deposito berjangka kurang dari 3 bulan
dan cek yang baru dapat diuangkan dalam jangka waktu kurang dari 3
bulan.
Kas dan setara kas pada BLU merupakan saldo dana BLU PPP yang
berada di kas bendahara, rekening operasional bank pelaksana dan
deposito yang dananya bersumber dari rekening operasional BLU PPP.
b) Kas di Bendahara Pengeluaran
c) Kas Dana Operasional
d) Rekening Operasional pada Bank Umum
e) Rekening Operasional pada Bank Umum Syariah
f) Rekening Operasional pada Bank BPD
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g) Pengelolaan Kas PNBP3 BLU-PPP
h) Piutang, Piutang Pokok pada Bank Pelaksana
i) Piutang Bunga Deposito
j) Piutang Lain-Lain
Piutang Operasi adalah hak yang timbul dari penyerahan barang atau
jasa diluar kegiatan operasional BLU. Transaksi piutang usaha
memiliki karakteristik sebagai berikut :
a) Terdapat penyerahan barang, jasa, uang, atau timbulnya hak untuk
menagih berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b) Persetujuan atau kesepakatan pihak-pihak terkait; dan
c) Jangka Waktu Pelunasan
Piutang Operasi BLU-PPP adalah hak atas pendapatan bunga terhadap
dana bergulir yang telah disalurkan kepada MBR melalui Bank
Pelaksana dan terhadap hasil pengelolaan kas.
k) Perlengkapan Kantor
Perlengkapan

Kantor

adalah

barang-barang

untuk

mendukung

operasional BLU-PPP yang habis pakai dan barang-barang tersebut
tidak dimaksudkan untuk dijual, termasuk perlengkapan kantor adalah
Alat Tulis Kantor.


Aset Non Lancar terdiri dari :
a) Piutang Jangka Panjang
Piutang jangka panjang merupakan piutang atas penyaluran dana FLPP4
tahun 2012 yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.

3

PNBP singkatan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak, yaitu seluruh penerimaan Pemerintah Pusat
yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
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b) Piutang Penyaluran Dana KPR pada Bank Umum
c) Piutang Penyaluran Dana KPR pada Bank Syariah
d) Piutang Penyaluran Dana KPR Pada BPD
e) Aset Tetap
Aset tetap adalah aset berwujud yang :
1)

Dimiliki untuk digunakan dalam proses produksi atau penyediaan
barang atau jasa, untuk disewakan kepada pihak lain, atau untuk
tujuan administratif; dan

2)

Diharapkan untuk digunakan lebih dari satu tahun

f) Peralatan
g) Mesin


Aset Lain-Lain
Aset lainnya adalah aset BLU selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan
aset tetap. Aset lain-lain merupakan saldo dana yang belum digulirkan oleh
BLU PPP, dana tersebut ditempatkan pada rekening dana kelolaan dan
deposito dana kelolaan. Aset Lain-lain terdiri dari :
a) Aset yang Dibatasi Penggunannya
Aset yang dibatasi penggunannya adalah aset lancar maupun asset
jangka panjang yang sudah ditetapkan penggunannya, sehingga tidak
dapat dipergunakan untuk tujuan lain. Dana Bergulir yang belum
digulirkan merupakan bagian dari asset yang dibatasi penggunaannya.
b) Dana Kelolaan Pembiayaan
c) Dana Kelolaan pada Bank Umum

4

Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) adalah dukungan fasilitas likuiditas
pembiayaan perumahan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
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d) Dana Kelolaan pada Bank Umum Syariah
e) Dana Kelolaan pada BPD
f) Pengelolaan Kas.


Kewajiban
BLU PPP memiliki kewajiban lancar yang berupa pajak yang belum disetor,
beban yang masih harus dibayar serta utang jangka pendek penyaluran FLPP5.
Kewajiban terdiri dari Beban yang Masih Harus Dibayar, Utang Jangka
Pendek Lainnya, Pajak PPN, Pajak PPH Pasal 4, 21, 22 Dan 23. Berikut ini
adalah pengertian Pajak PPH yang harus dibayar oleh BLU PPP Kemenpera
RI :
a) Pajak PPH Pasal 4 :
1) Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga
obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan
oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
2) Penghasilan berupa hadiah undian
3) Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi
derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan
saham

atau

pengalihan

penyertaan

modal

pada

perusahaan

pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
4) Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah/atau
bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan
tanah dan/atau bangunan; dan

5

Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) adalah dukungan fasilitas likuiditas
pembiayaan perumahan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
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5) Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan
Peraturan Pemerintah.
b) Pajak PPH Pasal 21 :
Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan
pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi
dalam negri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan
kegiatan.
c) Pajak PPH Pasal 22 :
1) Pajak ini dipungut oleh Bendahara Pemerintah Pusat/Daerah, instansi
atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya,
berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang;
2) Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta
berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di
bidang lain.
3) Wajib Pajak Badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong
sangat mewah.
d) Pajak PPH Pasal 23 :
Pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal,
penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong
PPH Pasal 21.
Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi BLU.
Karakteristik kewajiban adalah bahwa BLU mempunyai kewajiban masa kini.
Kewajiban merupakan suatu tugas dan tanggung jawab untuk bertindak atau
untuk melaksanakan sesuatu dengan cara tertentu. Kewajiban dapat
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dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak mengikat atau
peraturan perundangan. Kewajiban juga dapat timbul dari praktek bisnis yang
lazim. Kewajiban disajikan di neraca jika besar kemungkinan bahwa
pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan
untuk menyelesaikan kewajiban masa kini dan jumlah yang harus diselesaikan
dapat diukur dengan andal.
Kewajiban masa kini berbeda dengan komitmen di masa depan. Keputusan
manajemen BLU untuk membeli aset di masa depan tidak dengan sendirinya
menimbulkan kewajiban kini. Kewajiban timbul jika aset telah diterima BLU
dan belum terjadi pengeluaran sumber daya ekonomi atau BLU telah membuat
perjanjian yang tidak dapat dibatalkan untuk membeli aset. Hakekat perjanjian
yang tidak dapat dibatalkan adalah terdapat konsekuensi ekonomi berupa
keluarnya sumber daya pada pihak lain apabila perusahaan gagal untuk
memenuhi kewajiban tersebut.
Penyelesaian kewajiban masa kini dapat dilakukan dengan beberapa cara :
1) Pembayaran kas;
2) Penyerahan aset lainnya diluar kas;
3) Pemberian jasa; atau
4) Penggantian kewajiban tersebut dengan kewajiban lain.
Kewajiban juga dapat dihapuskan dengan cara lain, seperti kreditor
membebaskan atau membatalkan haknya.
Kewajiban diklasifikasikan menjadi dua, yaitu kewajiban jangka pendek dan
kewajiban jangka panjang. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai
kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar/diselesaikan atau jatuh
tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban
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lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek
merupakan kewajiban jangka panjang.


Ekuitas
Ekuitas adalah hak residual BLU atas aset setelah dikurangi seluruh kewajiban
yang dimiliki. Ekuitas BLU terdiri atas ekuitas tidak terikat, ekuitas terikat
temporer, dan ekuitas terikat permanen. Ekuitas Tidak terikat BLU PPP
merupakan jumlah total dari surplus tahun 2010, 2011 dan surplus tahun
berjalan. Ekuitas Tidak terikat adalah ekuitas berupa sumber daya yang
penggunannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu. Ekuitas tidak terikat antara
lain meliputi :
a) Ekuitas awal
Ekuitas awal merupakan hak residual awal BLU yang merupakan selisih aset
dan kewajiban pada saat pertama kali BLU ditetapkan, kecuali sumber daya
ekonomi yang diperoleh untuk tujuan tertentu.
b) Surplus dan defisit Tahun Lalu
Surplus & Defisit Tahun Lalu merupakan akumulasi Surplus & Defisit pada
periode-periode sebelumnya.
c) Surplus dan defisit Tahun Berjalan
Surplus & Defisit Tahun Berjalan berasal dari seluruh pendapatan setelah
dikurangi seluruh biaya pada tahun berjalan.
d) Ekuitas Donasi
Ekuitas Donasi merupakan sumber daya yang diperoleh dari pihak lain berupa
sumbangan atau hibah yang sifatnya tidak mengikat.
Ekuitas Terikat Temporer adalah ekuitas berupa sumber daya ekonomi yang
pengguanannya dan/atau waktunya dibatasi untuk tujuan tertentu dan/atau jangka
waktu tertentu oleh pemerintah atau donatur. Pembatasan tersebut dapat berupa
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pembatasan waktu dan/atau pembatasan penggunaan ekuitas tersebut oleh
BLU.Pembatasan ekuitas terikat temporer antara lain mencakup :
a) Sumbangan untuk aktivitas operasi tertentu;
b) Investasi untuk jangka waktu tertentu;
c) Dana yang penggunannya ditentukan selama periode tertentu dimasa depan;
d) Dana untuk memperoleh aset tetap
Ekuitas Terikat Permanen merupakan saldo yang digulirkan pemerintah kepada
BLU Pusat Pembiayaan Perumahan yang khusus diperuntukan untuk membantu
masyarakat berpenghasilan rendah dalam memiliki rumah yang layak huni.

4.2.1.1.2 Penyajian dan Pengungkapan Neraca BLU PPP Kemenpera RI 2012
Neraca BLU PPP Kemenpera RI tidak menyajikan jumah masing-masing kelompok
aset neto6 berdasarkan pada ada atau tidaknya pembatasan7 oleh pemberi sumber daya
yang tidak mengharapkan pembayaran kembali karena BLU PPP Kemenpera RI :
1. Menyajikan Ekuitas Tidak Terikat pada kelompok Ekuitas.
2. Tidak memiliki akun Aset Neto pada Laporan Posisi Keuangannya.

6

Menurut PSAK No.45 (2011) Paragraf 14-16 Laporan posisi keuangan menyajikan jumlah masingmasing kelompok aset neto berdasarkan pada ada atau tidaknya pembatasan oleh pemberi sumber daya
yang tidak mengharapkan pembayaran kembali, yaitu: terikat secara permanen, terikat secara temporer,
dan tidak terikat (IAI, 2012).
Menurut PSAK No.45 (2011) Paragraf 17-18 Pembatasan temporer terhadap sumber daya berupa
aktivitas operasi tertentu investasi untuk jangka waktu tertentu; penggunaan selama periode tertentu
dimasa depan atau pemerolehan aset tetap;dapat disajikan sebagai unsur terpisah dalam kelompok aset
neto yang penggunaannya dibatasi secara temporer atau disajikan dalam catatan atas laporan keuangan
(IAI, 2012).
7

Pembatasan permanen adalah pembatasan penggunaan sumber daya agar dipertahankan secara
permanen. Pembatasan temporer adalah pembatasan penggunaan sumber daya agar dipertahankan
sampai dengan periode tertentu atau sampai dengan terpenuhinya keadaan tertentu (PSAK No.45:Pg
05, 2011).
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Informasi mengenai sifat dan jumlah dari pembatasan permanen atau temporer
diungkapan dengan cara menyajikan jumlah tersebut dalam laporan keuangan dan
dalam catatan atas laporan keuangan BLU PPP Kemenpera RI.
4.2.1.2 Analisis Laporan Aktivitas BLU PPP Kemenpera RI 2012
4.2.1.2.1 Akun Laporan Aktivitas BLU PPP Kemenpera RI 2012
Laporan Aktivitas Operasi menggambarkan sumber alokasi dan pemakaian sumber
daya ekonomi yang dikelola oleh satker BLU Pusat Pembiayaan Perumahan. Akun
pada Laporan Aktivitas BLU PPP Kemenpera RI 2012 terdiri dari8 :


Pendapatan, Beban Operasional dan Surplus.
Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari
aktivitas BLU selama satu periode yang mengakibatkan penambahan ekuitas
bersih. Pendapatan terdiri dari :
a) Pendapatan Rekening Operasional (Pendapatan Operasional dari Bank
Umum dan Pendapatan Operasional dari BPD).
Pendapatan Operasional merupakan pendapatan yang diperoleh
sebagai imbalan atas operasional pembiayaan bantuan kepemilikan
rumah dan penempatan dana pada bank. Pendapatan operasional
selanjutnya dirinci per jenis pendapatan yang diperoleh BLU.
b) Pendapatan Tarif Program Penyaluran FLPP
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.05/2011,
pendapatan BLU PPP didapat dari tarif yang dikenakan kepada Bank
Pelaksana sebesar 0,5% dengan untuk pembiayaan KPR, sedangkan

8

Bukti Dokumen Laporan Aktivitas BLU PPP Kemenpera RI : Lampiran 1.1 dan Lampiran 1.2

ANALISIS PENERAPAN..., RIYANDI, Ak.-IBS, 2013

untuk Kredit Konstruksi dikenakan sebesar 4,4% (KK Rumah
Sejahtera) dan 3,01% untuk (KK Rumah Murah).
c) Pendapatan Dana Kelolaan
d) Pendapatan Pengelolaan Kas.


Beban Operasional
Beban Operasional terdiri dari Beban Layanan, Beban Pemasaran, Beban Tata
Usaha dan Beban Keuangan. Beban operasional BLU Pusat Pembiayaan
Perumahan Kemenpera sepenuhnya dibiayai dari pendapatan operasional dan
dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan
efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan BLU PPP
Kemenpera.

4.2.1.2.2 Penyajian dan Pengungkapan Laporan Aktivitas BLU PPP Kemenpera
RI 2012
Laporan Aktivitas BLU PPP Kemenpera RI mengungkapkan :


Jumlah pendapatan dan beban secara bruto.



Informasi mengenai beban menurut klasifikasi fungsional9 di laporan
aktivitas dan catatan atas laporan keuangannya, contohnya : Beban Layanan,
Beban Pemasaran, Beban Tata Usaha dan Beban Keuangan.

Laporan Aktivitas BLU PPP Kemenpera RI tidak mengungkapkan :


Jumlah perubahan aset neto baik yang terikat permanen, terikat temporer, dan
tidak terikat. Perbedaan antara aset neto terikat permanen, aset neto terikat
temporer dan aset neto tidak terikat adalah :

9

Menurut PSAK No.45 (2011) Paragraf 29-30 Laporan aktivitas atau catatan atas laporan keuangan
menyajikan informasi mengenai beban menurut klasifikasi fungsional, seperti menurut kelompok
program jasa utama dan aktivitas pendukung (IAI, 2012).
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Tabel 4.2
Perbedaan Aset Neto Terikat Permanen,Temporer Dan Tidak Terikat
Perbedaan
Penggunaan

Pembatasan
Penggunaan
Sumber Daya

Aset Neto Terikat
Permanen
Dibatasi untuk tujuan
tertentu oleh pemberi
sumber daya yang tidak
mengharapkan
pembayaran kembali.

Aset Neto Terikat
Temporer
Dibatasi untuk tujuan
tertentu oleh pemberi
sumber daya yang
tidak mengharapkan
pembayaran kembali.

Ditetapkan oleh
pemberi sumber daya
yang tidak
mengharapkan
pembayaran kembali
agar sumber daya
tersebut dipertahankan
secara permanen,
tetapi entitas nirlaba
diizinkan untuk
menggunakan sebagian
atau semua penghasilan
atau manfaat ekonomi
lain yang berasal dari
sumber daya tersebut.

Ditetapkan oleh
pemberi sumber daya
yang tidak
mengharapkan
pembayaran kembali
agar sumber daya
tersebut
dipertahankan
sampai dengan
periode tertentu atau
sampai dengan
terpenuhinya keadaan
tertentu.

Aset Neto Tidak
Terikat
Tidak dibatasi
untuk tujuan
tertentu oleh
pemberi sumber
daya yang tidak
mengharapkan
pembayaran
kembali.
Tidak dibatasi
oleh pemberi
sumber daya yang
tidak
mengharapkan
pembayaran
kembali.

Sumber : PSAK No.45 (2011) Paragraf 5 & Analisis Peneliti

Laporan Aktivitas BLU PPP Kemenpera RI tidak mengungkapkan :


Pendapatan sebagai penambah aset neto tidak terikat



Beban sebagai pengurang aset neto tidak terikat



Sumber daya sebagai penambah aset neto tidak terikat, terikat permanen, atau
terikat temporer.



Keuntungan dan kerugian yang diakui dari investasi dan aset lain (atau
liabilitas) sebagai penambah atau pengurang aset neto tidak terikat.
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4.2.1.3 Analisis Laporan Arus Kas BLU PPP Kemenpera RI 2012
4.2.1.3.1 Akun Laporan Arus Kas BLU PPP Kemenpera RI 2012
Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber,
penggunaan, perubahan kas dan setara kas serta saldo kas dan setara kas pada tanggal
pelaporan. Arus Kas dikelompokan dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.
Akun pada Laporan Arus Kas BLU PPP Kemenpera RI 2012 terdiri dari10 :


Arus Kas Dari Aktivitas Operasional :
1. Arus Kas Masuk (Penerimaan Piutang, Penerimaan Pajak, Penerimaan
Pendapatan, Piutang Non Usaha, Hutang Non Usaha dan Arus Kas
Masuk dari Aktivitas Operasional).
2. Arus Kas Keluar (Piutang Non Usaha, Hutang Non Usaha, Beban
Operasional, Arus Kas Keluar Dari Aktivitas Operasional dan Total
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional).
Arus Kas dari Aktivitas Operasional merupakan besarnya kas yang diterima dan
dikeluarkan oleh BLU PPP untuk aktivitas operasional.



Arus Kas Dari Aktivitas Investasi :
1. Arus Kas Masuk (Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi)
2. Arus Kas Keluar (Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi dan Total
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi)
Arus Kas dari aktivitas Investasi merupakan kas yang dikeluarkan oleh BLU
PPP untuk aktivitas pembiayaan FLPP pada bank pelaksana.



Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan :
1. Arus Kas Masuk

10
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2. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan
3.

Total Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan

4. Kenaikan / Penurunan Kas
5. Saldo Kas Awal
6. Saldo Kas Akhir
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan merupakan kas masuk yang berasal dari
penerimaan dana pemerintah untuk program FLPP Tahun Anggaran 2012.
4.2.1.3.2 Penyajian dan Pengungkapan Laporan Arus Kas BLU PPP Kemenpera
RI 2012
BLU PPP Kemenpera RI dalam membuat laporan arus kasnya diklasifikasikan
berdasarkan aktivitasnya, yang dibagi menjadi tiga bagian yaitu aktivitas operasi,
aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan, sehingga memudahkan pemakai laporan
keuangannya untuk menilai pengaruh masing-masing aktivitas tersebut terhadap
laporan posisi keuangannya dan mengevaluasi hubungan diantara masing-masing
aktivitas tersebut. Dalam membuat laporan arus kasnya BLU PPP Kemenpera RI
menggunakan Metode Tidak Langsung11. Laporan Arus Kas BLU PPP Kemenpera RI
menyajikan Pengungkapan terpisah untuk arus kas yang berasal dari aktivitas
pendanaan dan Pengungkapan informasi mengenai aktivitas investasi tetapi Laporan
Arus Kas BLU PPP Kemenpera RI Tidak Menyajikan Pengungkapan informasi
mengenai pendanaan nonkas12.

11

Laporan Arus Kas BLU PPP Kemenpera RI Lampiran 1.5 dan Lampiran 1.6, Laporan Arus
Kas Menurut PSAK No.45 (2011) Lampiran 2.6
12

Pengungkapan informasi mengenai aktivitas investasi dan pendanaan nonkas, misalnya
sumbangan berupa bangunan atau aset investasi (PSAK 45, 2011 P.34)
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4.2.1.4 Analisis CALK BLU PPP Kemenpera RI 2012
Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos
laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain mengenai
dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting lainnya,
dan informasi tambahan yang diperlukan. Catatan Atas Laporan Keuangan BLU PPP
Kemenpera RI memiliki13 :
 Catatan untuk Laporan Posisi Keuangan, Laporan Arus Kas & Laporan
Aktivitas BLU PPP Kemenpera RI.
 Penjelasan mengenai kebijkan kebijakan yang dipakai oleh BLU PPP
Kemenpera RI.
 Penjelasan mengenai latar belakang BLU PPP Kemenpera RI.
Catatan Atas Laporan Keuangan BLU PPP Kemenpera RI tidak memiliki :


Penjabaran14 masing-masing kelompok Aktiva bersih beserta jumlahnya dari
aktiva bersih terikat temporer, terikat permanen, maupun tidak terikat.



Penjabaran aktivitas investasi8 yang dilakukannya



Catatan atas beban-beban yang terjadi sehubungan dengan aktivitas-aktivitas
yang dilakukan oleh entitas nirlaba tersebut.

4.2.2 Analisis Kesesuaian PSAK No.45 (2011) dengan BLU PPP Kemenpera RI
Dari hasil yang peneliti analisis, peneliti menemukan bahwa ada beberapa
kesesuaian dan beberapa ketidaksesuaian penerapan PSAK No.45 (2011) dengan
pelaporan keuangan BLU PPP Kemenpera RI yang disebabkan BLU PPP Kemenpera
RI belum menerapkan PSAK No.45 (2011) dengan maksud mempertimbangkan
biaya, untuk menerapkan PSAK No.45 (2011) membutuhkan biaya yang melebihi
13
14

Bukti Dokumen Catatan Atas Laporan Keuangan BLU PPP Kemenpera RI Lampiran 2.7
Penjabaran Seperti pada CALK Menurut PSAK No.45 (2011) Lampiran 2.7
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manfaatnya ketika harus menyesuaikan laporan keuangan Tahun 2010 dan Tahun
2011 BLU PPP Kemenpera RI dengan PSAK No.45 revisi terbaru yaitu revisi tahun
2011 untuk itu penulis menyimpulkannya dalam tabel kesesuaian kualitatif berikut ini
dengan tujuan memberikan gambaran atau proyeksi terhadap BLU PPP Kemenpera
RI apa manfaat yang dapat diperoleh ketika telah menerapkan PSAK No.45 (2011) :
Tabel 4.3
Laporan Keuangan Entitas Nirlaba PSAK No.45 (2011) dan BLU PPP
Kemenpera RI
PSAK No.45
(2011)
Paragraf 09 :
Laporan
keuangan entitas
nirlaba meliputi
laporan posisi
keuangan pada
akhir periode
laporan, laporan
aktivitas dan
laporan arus kas
untuk suatu
periode
pelaporan, dan
catatan atas
laporan
keuangan.

BLU PPP
Kemenpera RI
Laporan Keuangan
meliputi neraca
pada akhir periode
laporan, laporan
aktivitas dan
laporan arus kas
untuk suatu
periode pelaporan,
dan catatan atas
laporan keuangan.

Sesuai / Tidak
Sesuai
Sesuai :
Laporan Keuangan
BLU PPP
Kemenpera RI
meliputi laporan
aktivitas dan laporan
arus kas untuk suatu
periode pelaporan,
catatan atas laporan
keuangan

Bukti Dokumen

Tidak Sesuai :
BLU PPP
Kemenpera RI
mempunyai Neraca,
seharusnya istilah
neraca diubah
menjadi laporan
posisi keuangan.

Laporan Arus Kas
BLU PPP
Kemenpera RI :
Lampiran 1.5
Lampiran 1.6

Sumber : Analisis Peneliti

Tabel 4.4
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Laporan Aktivitas
BLU PPP
Kemenpera RI :
Lampiran 1.1
Lampiran 1.2
Neraca BLU PPP
Kemenpera RI :
Lampiran 1.3
Lampiran 1.4

Catatan Atas
Laporan Keuangan
BLU PPP
Kemenpera RI :
Lampiran 1.7

Laporan Posisi Keuangan PSAK No.45 (2011) dan BLU PPP Kemenpera RI
PSAK No.45 (2011)

BLU PPP
Kemenpera RI

Sesuai / Tidak Sesuai

Klasifikasi Aset dan
Liabilitas
Paragraf 13 :
Informasi likuiditas
diberikan dengan cara
sebagai berikut :

Informasi likuiditas
diberikan dengan cara
sebagai berikut :

Tidak Sesuai :

(a) Menyajikan aset
berdasarkan urutan
likuiditas, dan
liabilitas
berdasarkan
tanggal jatuh
tempo;
(b) Mengelompokkan
aset ke dalam
kelompok lancar
dan tidak lancar,
dan liabilitas
kedalam kelompok
jangka pendek dan
jangka panjang;

(a) dan (b) :
Menyajikan dan
mengelompokkan
aset berdasarkan
urutan likuiditas
yaitu Aset
Lancar, Aset Non
Lancar dan Aset
lain-lain.
Liabilitas
disajikan dengan
:
KEWAJIBAN :
Pajak PPH Pasal
4,21,22,23 15,
Pajak PPN ,
Beban yang
masih harus di
bayar dan Utang
Jangka Pendek
Lainnya.
BLU PPP
Kemenpera RI
tidak memiliki
kewajiban jangka
panjang yang
harus dibayar
sehingga hanya
mengungkapkan
kewajiban jangka
pendeknya saja.

15

(a) dan (b) :
Kewajiban yang
disajikan BLU PPP
Kemenpera RI
disajikan :
* Tidak
menggunakan
istilah Liabilitas
* Tidak disajikan
berdasarkan
tanggal jatuh
tempo
* Tidak
dikelompokkan,
seharusnya
disajikan seperti
ini agar
memudahkan
pembaca laporan
keuangan
mengetahui
tanggal jatuh
tempo liabilitas :
LIABILITAS :
Liabilitas Jangka
Pendek :
Pajak PPH Pasal
4,21,22,23 , Pajak
PPN , Beban yang
masih harus di
bayar dan Utang
Jangka Pendek
Lainnya

Lihat halaman 58-59 untuk penjelasan mengenai PPH pasal 4,21,22,23.

ANALISIS PENERAPAN..., RIYANDI, Ak.-IBS, 2013

Bukti
Dokumen
Neraca
BLU PPP
Kemenpera
RI :
Lampiran
1.3
Lampiran
1.4
Laporan
Posisi
Keuangan
Menurut
PSAK
No.45
(2011) :
Lampiran
2.1

PSAK No.45 (2011)

Klasifikasi Aset dan
Liabilitas
Paragraf 13 :
Informasi likuiditas
diberikan dengan cara
sebagai berikut :

Laporan Posisi
Keuangan dan
Catatan Atas
Laporan Keuangan
BLU PPP
Kemenpera RI
Informasi likuiditas
diberikan dengan cara
sebagai berikut :

Sesuai / Tidak Sesuai

Bukti
Dokumen

Sesuai

Neraca
BLU PPP
Kemenpera
RI :
Lampiran
1.3
Lampiran
1.4

(c) Catatan Atas
Laporan Keuangan
mengungkapan
(c) Mengungkapkan
informasi
informasi
mengenai :
mengenai
* likuiditas aset
likuiditas aset atau
* metode
saat jatuh tempo
penyusutan aset
liabilitas termasuk
yang
pembatasan
menggunakan
penggunaan aset,
metode garis lurus
dalam catatan atas
diungkapkan
laporan keuangan.
menggunakan
tabel
* mengungkapkan
kewajiban apa saja
yang harus dibayar
beserta jatuh
temponya
* mengungkapkan
pembatasan
penggunaan aset
dalam sebuah tabel
pada Catatan Atas
Laporan
Keuangannya
yang merinci saldo
dana yang belum
digulirkan oleh
BLU PPP.
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Laporan
Posisi
Keuangan
Menurut
PSAK
No.45
(2011) :
Lampiran
2.1
Catatan
Atas
Laporan
Keuangan
BLU PPP
Kemenpera
RI :
Lampiran
1.7
Catatan
Atas
Laporan
Keuangan
PSAK
No.45
(2011) :
Lampiran
2.7

PSAK No.45 (2011)

Klasifikasi Aset Neto
Terikat16 Atau Tidak
Terikat17
Paragraf 14 :
Laporan posisi
keuangan menyajikan
jumlah masingmasing kelompok aset
neto berdasarkan pada
ada atau tidaknya
pembatasan oleh
pemberi sumber daya
yang tidak
mengharapkan
pembayaran kembali,
yaitu : terikat secara
permanen, terikat
secara temporer, dan
tidak terikat.

Laporan Posisi
Sesuai / Tidak Sesuai
Keuangan
BLU PPP
Kemenpera RI
Disajikan berdasarkan Tidak Sesuai :
kelompok :
seharusnya disajikan
seperti ini :
ASSET
ASET
ASET LANCAR
LIABILITAS
ASET NETO
ASET NON
Tidak terikat
LANCAR
Terikat Temporer
Terikat Permanen
ASET LAIN-LAIN
Asset yang
Aset yang dibatasi
dikelompokkan menjadi
penggunaannya
KEWAJIBAN
EKUITAS
Ekuitas Tidak Terikat
Ekuitas Terikat
Permanen
Menyajikan akun
Aset yang dibatasi
penggunaannya pada
kelompok Aset lainlain. Akun Ekuitas
Tidak Terikat dan
Ekuitas Terikat
Permanen disajikan
pada kelompok
Ekuitas.

Aset Lancar,Non Lancar
dan Aset Lain-lain
seharusnya jadi satu
kelompok Aset saja.
Istilah Ekuitas
seharusnya diubah
menjadi Aset Neto,
Istilah Kewajiban
seharusnya diubah
menjadi Liabilitas.

Bukti
Dokumen
Neraca
BLU PPP
Kemenpera
RI :
Lampiran
1.3
Lampiran
1.4
Laporan
Posisi
Keuangan
Menurut
PSAK
No.45
(2011) :
Lampiran
2.1

Akun Aset yang dibatasi
penggunaannya pada
Aset lain-lain dan Akun
Ekuitas Tidak Terikat
dan Ekuitas Terikat
Permanen yang
disajikan pada kelompok
Ekuitas seharusnya
disajikan pada kelompok
Aset Neto

16

Menurut PSAK No.45 (2011) Paragraf 05 disebutkan bahwa sumber daya terikat adalah
sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu oleh pemberi sumber daya
yang tidak mengharapkan pembayaran kembali. Pembayaran tersebut dapat bersifat permanen
atau temporer (Ikatan Akuntan Indonesia, 2012).
17

Menurut PSAK No.45 (2011) Paragraf 05 disebutkan bahwa sumber daya tidak terikat
adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu oleh pemberi
sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali (Ikatan Akuntan Indonesia,
2012).
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PSAK No.45 (2011)

Klasifikasi Aset Neto

Laporan Posisi
Keuangan dan
Catatan Atas
Laporan Keuangan
BLU PPP
Kemenpera RI
Informasi mengenai

Sesuai / Tidak Sesuai

Bukti
Dokumen

Sesuai

BLU PPP

Terikat Atau Tidak

sifat dan jumlah dari

Kemenpera

Terikat

Ekuitas Tidak Terikat

RI :

Paragraf 15 :

dan Ekuitas Terikat

Lampiran

Informasi mengenai

Permanen diungkapan

1.3

sifat dan jumlah dari

dengan cara

Lampiran

pembatasan permanen

menyajikan jumlah

1.4

atau temporer

tersebut dalam

diungkapan dengan

laporan keuangan dan

PSAK

cara menyajikan

dalam catatan atas

No.45

jumlah tersebut dalam

laporan keuangan.

(2011) :

laporan keuangan atau

Tidak adanya

Lampiran

dalam catatan atas

pengungkapan akun

2.1

laporan keuangan

Ekuitas Terikat
Temporer karena
tidak ada
peristiwanya.

Sumber : Analisis Peneliti

ANALISIS PENERAPAN..., RIYANDI, Ak.-IBS, 2013

Tabel 4.5
Laporan Aktivitas PSAK No.45 (2011) dan BLU PPP Kemenpera RI
PSAK No.45 (2011)
Tujuan Laporan
Aktivitas
Paragraf 20 :
Laporan Aktivitas
mencakup entitas
nirlaba secara
keseluruhan dan
menyajikan
perubahan jumlah
aset neto selama
suatu periode.
Perubahan aset neto
dalam laporan
aktivitas tercermin
pada aset neto atau
ekuitas dalam posisi
keuangan.

BLU PPP
Kemenpera RI
Mencakup
Pendapatan, Beban
dan Surplus saja.
Laporan Aktivitas
disajikan seperti ini :
PENDAPATAN
BEBAN
SURPLUS

BLU PPP memiliki
aset yang dibatasi
penggunaannya,
ekuitas tidak terikat
dan ekuitas terikat
permanen tetapi
Perubahan
diungkapkan dalam
Kelompok Aset Neto laporan posisi
keuangan bukan
Paragraf 21 :
Laporan aktivitas
laporan aktivitas.
menyajikan jumlah
perubahan aset neto Perubahan aset neto
terikat permanen,
tidak tercermin pada
terikat temporer, dan Laporan Aktivitas dan
tidak terikat dalam
juga tidak ada pada
suatu periode.
kelompok ekuitas di
laporan posisi
keuangan.

Sesuai / Tidak Sesuai
Tidak Sesuai :
Seharusnya disajikan
seperti ini :
Contoh BENTUK (A)
Laporan Aktivitas
Menurut PSAK 45
(2011) :
PERUBAHAN ASET
NETO TIDAK
TERIKAT
PERUBAHAN ASET
NETO TERIKAT
TEMPORER
PERUBAHAN ASET
NETO TERIKAT
PERMANEN
KENAIKAN ASET
NETO
ASET NETO AWAL
TAHUN
ASET NETO AKHIR
TAHUN
PSAK 45 (2011)
memiliki 3 Bentuk
Laporan Aktivitas yaitu
Bentuk A, B dan C.
BLU PPP Tidak
mengikuti Bentuk A, B
dan C, BLU PPP
Kemenpera RI hanya
menyajikan
Pendapatan,Beban dan
Surplus saja seharusnya
terdapat kelompok
Perubahan Aset Neto
yang menyajikan
jumlah perubahan
jumlah aset neto.
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Bukti
Dokumen
BLU PPP
Kemenpera
RI :
Lampiran
1.1
Lampiran
1.2
PSAK
No.45
(2011) :
Lampiran
2.2

PSAK No.45 (2011)

Klasifikasi
Pendapatan, Beban,
Keuntungan dan
Kerugian
Paragraf 23 :
Laporan Aktivitas
menyajikan
pendapatan sebagai
penambah aset neto
tidak terikat, kecuali
jika penggunaannya
dibatasi oleh
pemberi sumber
daya yang tidak mengharapkan
pembayaran
kembali, dan
menyajikan beban
sebagai pengurang
aset neto tidak
terikat.

Laporan Aktivitas
BLU PPP
Kemenpera RI
Disajikan seperti ini :
PENDAPATAN
BEBAN
SURPLUS
Laporan Aktivitas
BLU PPP Kemenpera
RI hanya memiliki
kelompok
pendapatan,beban dan
surplus saja

Sesuai / Tidak Sesuai

Bukti
Dokumen

Tidak Sesuai :
Laporan Aktivitas BLU
PPP Kemenpera RI
hanya memiliki
kelompok
pendapatan,beban dan
surplus saja seharusnya
pendapatan sebagai
penambah dan beban
sebagai pengurang
masuk kedalam
kelompok Perubahan
Aset Neto Tidak
Terikat.

BLU PPP

Seharusnya disajikan
seperti ini :

(2011) :

Contoh BENTUK (A)
Laporan Aktivitas
Menurut PSAK 45
(2011) :

2.2

PERUBAHAN ASET
NETO TIDAK
TERIKAT
Pendapatan (bersifat
sebagai penambah)
Beban (bersifat sebagai
pengurang)
PERUBAHAN ASET
NETO TERIKAT
TEMPORER
PERUBAHAN ASET
NETO TERIKAT
PERMANEN
KENAIKAN ASET
NETO
ASET NETO AWAL
TAHUN
ASET NETO AKHIR
TAHUN
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Kemenpera
RI :
Lampiran
1.1
Lampiran
1.2

PSAK
No.45

Lampiran

PSAK No.45 (2011)

Klasifikasi
Pendapatan, Beban,
Keuntungan dan
Kerugian
Paragraf 24 :
Sumber daya
disajikan sebagai
penambah aset neto
tidak terikat, terikat
permanen, atau
terikat temporer,
bergantung pada ada
tidaknya
pembatasan. Dalam
hal sumber daya
terikat yang
pembatasannya tidak
berlaku lagi dalam
periode yang sama,
dapat disajikan
sebagai sumber daya
tidak terikat
sepanjang disajikan
secara konsisten dan
diungkapkan sebagai
kebijakan akuntansi.

Laporan Aktivitas
BLU PPP
Kemenpera RI
Sumber daya
(sumbangan) disajikan
BLU PPP pada
laporan posisi
keuangan pada
kelompok Ekuitas
yaitu Ekuitas Tidak
Terikat dan Ekuitas
Terikat Permanen.
Laporan Aktivitas
BLU PPP tidak ada
akun sumberdaya,
hanya disajikan
seperti ini :
PENDAPATAN
Berisi akun akun
pendapatan BLU dari
berbagai sumber
tetapi tidak
mengungkapkan
sumberdaya karena
telah diungkapkan
pada neraca sebagai
ekuitas
BEBAN

Sesuai / Tidak Sesuai

Bukti
Dokumen

Tidak Sesuai :
Laporan Aktivitas BLU
PPP Kemenpera RI
hanya memiliki
kelompok Pendapatan,
Beban dan Surplus saja,
Seharusnya disajikan
seperti ini :

BLU PPP
Kemenpera
RI :
Lampiran
1.1
Lampiran
1.2

Contoh BENTUK (A)
Laporan Aktivitas
Menurut PSAK 45
(2011) :
PERUBAHAN ASET
NETO TIDAK
TERIKAT
Sumbangan
(Sumbangan
seharusnya masuk
kedalam kelompok ini
bukan pada kelompok
ekuitas di neraca
seperti yang dilakukan
oleh BLU PPP)
PERUBAHAN ASET
NETO TERIKAT
TEMPORER

SURPLUS
PERUBAHAN ASET
NETO TERIKAT
PERMANEN
KENAIKAN ASET
NETO
ASET NETO AWAL
TAHUN
ASET NETO AKHIR
TAHUN
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PSAK
No.45
(2011) :
Lampiran
2.2

PSAK No.45 (2011)

Klasifikasi
Pendapatan, Beban,
Keuntungan dan
Kerugian
Paragraf 25 :
Laporan aktivitas
menyajikan
keuntungan dan
kerugian yang diakui
dari investasi dan
aset lain (atau
liabilitas) sebagai
penambah atau
pengurang aset neto
tidak terikat, kecuali
jika penggunannya
dibatasi.

Laporan Aktivitas
BLU PPP
Kemenpera RI
Laporan Aktivitas
disajikan seperti ini :
PENDAPATAN
BEBAN
SURPLUS
Menyajikan
keuntungan atau
kerugian pada
kelompok surplus.

Sesuai / Tidak Sesuai

Bukti
Dokumen

Tidak Sesuai :
Laporan aktivitas BLU
PPP Kemenpera RI
hanya memiliki
kelompok
Pendapatan,Beban dan
Surplus (cara BLU PPP
menyajikan keuntungan
dan kerugian).
Keuntungan dan
kerugian seharusnya
disajikan seperti ini :

BLU PPP
Kemenpera
RI :
Lampiran
1.1
Lampiran
1.2

PERUBAHAN ASET
NETO TIDAK
TERIKAT
Pendapatan
Beban
Kenaikan atau
Penurunan Aset Neto
Tidak Terikat (istilah
Surplus yang
digunakan oleh BLU
PPP seharusnya diganti
menjadi seperti ini)
PERUBAHAN ASET
NETO TERIKAT
TEMPORER
PERUBAHAN ASET
NETO TERIKAT
PERMANEN
KENAIKAN ASET
NETO
ASET NETO AWAL
TAHUN
ASET NETO AKHIR
TAHUN
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PSAK
No.45
(2011) :
Lampiran
2.2

PSAK No.45 (2011)

Klasifikasi
Pendapatan, Beban,
Keuntungan dan
Kerugian
Paragraf 27 :
Laporan aktivitas
menyajikan jumlah
pendapatan dan
beban secara bruto,
kecuali diatur
berbeda oleh SAK
lain atau SAK
ETAP.

Informasi Pemberian
Jasa
Paragraf 29 :
Laporan aktivitas
atau catatan atas
laporan keuangan
menyajikan
informasi mengenai
beban menurut
klasifikasi
fungsional, seperti
menurut kelompok
program jasa utama
dan aktivitas
pendukung

Laporan Aktivitas
BLU PPP
Kemenpera RI
Laporan aktivitas
BLU PPP Kemenpera
RI menyajikan jumlah
pendapatan dan beban
secara bruto seperti
diungkapkan dalam
Catatan Atas Laporan
Keuangannya
Pendapatan adalah
arus masuk bruto dari
manfaat ekonomi
yang timbul dari
aktivitas BLU selama
satu periode yang
mengakibatkan
penambahan ekuitas
bersih

Sesuai / Tidak Sesuai

Bukti
Dokumen

Sesuai

BLU PPP
Kemenpera
RI :
Lampiran
1.1
Lampiran
1.2

Laporan Aktivitas
Sesuai
BLU PPP Kemenpera
RI menyajikan
informasi mengenai
beban menurut
klasifikasi fungsional
seperti Beban
Layanan, Beban
Pemasaran, Beban
Tata Usaha dan Beban
Keuangan.

Sumber : Analisis Peneliti
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PSAK
No.45
(2011) :
Lampiran
2.2

BLU PPP
Kemenpera
RI :
Lampiran
1.1
Lampiran
1.2
PSAK
No.45
(2011) :
Lampiran
2.2

Tabel 4.6
Laporan Arus Kas PSAK No.45 (2011) dan BLU PPP Kemenpera RI
PSAK No.45 (2011)
Tujuan Laporan
Arus Kas
Paragraf 33 :
Tujuan utama
laporan arus kas
adalah menyajikan
informasi mengenai
penerimaan dan
pengeluaran kas
dalam suatu periode.

Klasifikasi
Penerimaan Dan
Pengeluaran Kas
Paragraf 34 :
Laporan arus kas
disajikan sesuai
PSAK 2:Laporan
Arus Kas atau SAK
ETAP Bab 7 dengan
tambahan berikut ini
:
(a) Aktivitas
Pendanaan:
Pengungkapan
terpisah kas yang
berasal dari aktivitas
pendanaan adalah
penting karena
berguna untuk
memprediksi klaim
atas arus kas masa
depan oleh para
penyedia modal
entitas. Beberapa
contoh arus kas yang
berasal dari aktivitas
pendanaan adalah :

BLU PPP
Kemenpera RI
Menyajikan informasi
mengenai penerimaan
dan pengeluaran kas
dalam suatu periode.

Disajikan seperti ini :

Sesuai / Tidak Sesuai
Sesuai

Sesuai

ARUS KAS DARI
AKTIVITAS
OPERASIONAL
ARUS KAS DARI
AKTIVITAS
INVESTASI
ARUS KAS DARI
AKTIVITAS
PENDANAAN
Perolehan Ekuitas
Dana Pemerintah
KENAIKAN/
PENURUNAN KAS
SALDO KAS AWAL
SALDO KAS
AKHIR
(pembahasan berlanjut
ke halaman
berikutnya)

(berlanjut)
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Bukti
Dokumen
BLU PPP
Kemenpera
RI :
Lampiran
1.5
Lampiran
1.6
PSAK
No.45
(2011) :
Lampiran
2.6
BLU PPP
Kemenpera
RI :
Lampiran
1.5
Lampiran
1.6
PSAK
No.45
(2011) :
Lampiran
2.6

PSAK No.45 (2011)

(lanjutan) :
(i) penerimaan kas
dari pemberi
sumber daya
yang tidak
mengharapkan
pembayaran
kembali yang
penggunaannya
dibatasi dalam
jangka panjang.
(ii) penerimaan kas
dari pemberi
sumber daya dan
penghasilan
investasi yang
penggunaannya
dibatasi untuk
pemerolehan,
pembangunan
dan
pemeliharaan
aset tetap, atau
peningkatan
dana abadi.
(pembahasan
berlanjut ke halaman
berikutnya)

Laporan Arus Kas
BLU PPP
Kemenpera RI
(lanjutan pembahasan
halaman yang
sebelumnya) :

Sesuai / Tidak Sesuai

Bukti
Dokumen

Sesuai

BLU PPP
Kemenpera
RI :
Lampiran
1.5
Lampiran
1.6

BLU PPP
mengungkapkan
secara terpisah kas
yang berasal dari
Aktivitas operasional,
aktivitas investasi dan
aktivitas pendanaan.
(i) Penerimaan kas
dari pemberi
sumber daya yang
tidak
mengharapkan
pembayaran
kembali yang
penggunaannya
dibatasi dalam
jangka panjang
yaitu Perolehan
Ekuitas Dana
Pemerintah
disajikan sebagai
Arus Masuk pada
Arus Kas Dari
Aktivitas
Pendanaan.
(ii) tidak ada peristiwa
penerimaan kas dari
pemberi sumber
daya dan
penghasilan
investasi yang
penggunaannya
dibatasi untuk
pemerolehan,
pembangunan dan
pemeliharaan aset
tetap, atau
peningkatan dana
abadi sehingga tidak
pengungkapannya.

(berlanjut)
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PSAK
No.45
(2011) :
Lampiran
2.6

PSAK No.45 (2011)

(lanjutan
pembahasan
halaman
sebelumnya) :

Laporan Arus Kas
BLU PPP
Kemenpera RI
(lanjutan pembahasan
halaman sebelumnya)
:

Sesuai / Tidak Sesuai

Bukti
Dokumen

Sesuai

BLU PPP
Kemenpera
RI :
Lampiran
1.5
Lampiran
1.6

(iii) tidak ada
pengungkapan
(iii) bunga dan
bunga dan dividen
dividen yang
yang dibatasi
dibatasi
penggunaannya
penggunaannya
dalam jangka
dalam jangka
panjang pada
panjang.
Aktivitas
Pendanaan
(b) Pengungkapan
Laporan Arus Kas
informasi
BLU PPP karena
mengenai
tidak terjadi
aktivitas investasi
peristiwa seperti
dan pendanaan
itu.
nonkas, misalnya
sumbangan
berupa bangunan (b) Tidak terdapat
Pengungkapan
atau aset
informasi mengenai
investasi.
aktivitas investasi
dan pendanaan
nonkas, misalnya
sumbangan berupa
bangunan atau aset
investasi pada
Laporan Arus Kas
BLU PPP karena
tidak terjadi
peristiwa seperti itu.

Sumber : Analisis Peneliti
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PSAK
No.45
(2011) :
Lampiran
2.6

Tabel 4.7
Catatan Atas Laporan Keuangan PSAK No.45 (2011) dan BLU PPP Kemenpera RI
No. PSAK 1 dan
Lampiran PSAK
No.45 (2011)
1.
Membuat Catatan
untuk Laporan
Posisi Keuangan ,
Laporan Arus Kas
& Laporan
Aktivitas.

2.

3..

BLU PPP
Kemenpera RI

Sesuai / Tidak
Sesuai

Bukti
Dokumen

Memiliki Catatan
untuk Laporan Posisi
Keuangan, Laporan
Arus Kas & Laporan
Aktivitas BLU PPP
Kemenpera RI.

Sesuai

BLU PPP
Kemenpera
RI :
Lampiran
1.7

Adanya
penjelasan
mengenai
kebijakan
kebijakan yang
dipakai oleh
entitas tersebut.

Memiliki penjelasan
Sesuai
mengenai kebijkan
kebijakan yang dipakai
oleh BLU PPP
Kemenpera RI, seperti
Kebijakan Akuntansi
yang dipakai oleh
BLU PPP Kemenpera
RI.

Adanya
Penjelasan
Mengenai Latar
Belakang
18
Perusahaan

Memiliki adanya
penjelasan mengenai
latar belakang BLU
PPP Kemenpera RI.

Sesuai

PSAK
No.45
(2011) :
Lampiran
2.7
BLU PPP
Kemenpera
RI :
Lampiran
1.7
PSAK
No.45
(2011) :
Lampiran
2.7
BLU PPP
Kemenpera
RI :
Lampiran
1.7
PSAK
No.45
(2011) :
Lampiran
2.7

18

Seperti Pada Lampiran 1.7

ANALISIS PENERAPAN..., RIYANDI, Ak.-IBS, 2013

No.

PSAK 1 dan
Lampiran PSAK
No.45 (2011)

4.

Adanya Penjabaran
19
masing-masing
kelompok Aktiva
bersih beserta
jumlahnya dari
aktiva bersih terikat
temporer, terikat
permanen, maupun
tidak terikat.

5.

Adanya Penjabaran
Aktivitas Investasi
yang dilakukan
oleh entitas nirlaba
dan beban-beban
yang terjadi
sehubungan dengan
aktivitas-aktivitas
yang dilakukan
oleh entitas nirlaba
tersebut.

Catatan Atas Laporan
Keuangan
BLU PPP Kemenpera
RI
Tidak adanya penjabaran
masing-masing
kelompok Aktiva bersih
beserta jumlahnya dari
aktiva bersih terikat
temporer, terikat
permanen, maupun tidak
terikat karena pada
Neraca BLU PPP tidak
ada kelompok Aktiva
Bersih (Aset Neto),
adanya kelompok
Ekuitas yang memiliki
akun Ekuitas Tidak
Terikat dan Ekuitas
Terikat Permanen.

Terdapat catatan atas
beban-beban yang terjadi
sehubungan dengan
aktivitas-aktivitas yang
dilakukan oleh BLU PPP
Kemenpera RI seperti
Catatan D dan F yang
ada pada PSAK No.45
(2011) halaman 45.20
dan 45.22.
Pada Laporan Arus Kas
terdapat arus kas dari
aktivitas investasi tetapi
tidak ada penjabarannya
pada Catatan Atas
Laporan Keuangan.

Sesuai / Tidak
Sesuai

Bukti
Dokumen

Tidak Sesuai :
Seharusnya terdapat
penjabaran masingmasing kelompok
Aktiva bersih beserta
jumlahnya dari aktiva
bersih terikat
temporer, terikat
permanen, maupun
tidak terikat seperti
Catatan B dan C
menurut Lampiran
PSAK No.45 (2011)
halaman 45.19 dan
45.20 pada Catatan
Atas Laporan
Keuangan BLU PPP
Kemenpera RI.
Tidak Sesuai :
Catatan Atas Laporan
Keuangan BLU PPP
Kemenpera RI
Terdapat catatan atas
beban-beban yang
terjadi sehubungan
dengan aktivitasaktivitas yang
dilakukan oleh BLU
PPP Kemenpera RI
seperti Catatan D dan
F yang ada pada
PSAK No.45 (2011)
halaman 45.20 dan
45.22 tetapi
seharusnya Catatan
Atas Laporan
Keuangan BLU PPP
Kemenpera RI juga
memiliki penjabaran
aktivitas investasi
yang dilakukannya
seperti Catatan C dan
E yang ada pada
PSAK No.45 (2011)
halaman 45.20-45.21.

BLU PPP
Kemenpera
RI :
Lampiran
1.7
PSAK
No.45
(2011) :
Lampiran
2.7

BLU PPP
Kemenpera
RI :
Lampiran
1.7
PSAK
No.45
(2011) :
Lampiran
2.7

Sumber : Analisis Peneliti

Tabel 4.8
19

Penjabaran Seperti pada Catatan Atas Laporan Keuangan Menurut PSAK No.45 (2011)
Lampiran 2.7
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Ringkasan Kesesuaian
Laporan Posisi
Keuangan
Paragraf
Tidak
13
Sesuai
Paragraf
Tidak
14
Sesuai
Paragraf
Sesuai
15
-

-

-

-

-

-

Jumlah Yang
Sesuai
(1/3)

Laporan Aktivitas

Laporan Arus Kas

Paragraf
Tidak
20
Sesuai
Paragraf
Tidak
21
Sesuai
Paragraf
Tidak
23
Sesuai
Paragraf
Tidak
24
Sesuai
Paragraf
Tidak
25
Sesuai
Paragraf
Sesuai
27
Paragraf
Sesuai
29
Jumlah Yang
Sesuai
(2/7)

Paragraf
33
Paragraf
34

CALK

Sesuai

No.1

Sesuai

Sesuai

No.2

Sesuai

-

No.3

Sesuai

-

-

No.4

-

-

No.5

-

-

-

Tidak
Sesuai
Tidak
Sesuai
-

-

-

-

-

Jumlah Yang
Sesuai
(2/2)

Jumlah Yang
Sesuai
(3/5)

Sumber : Analisis
Peneliti

4.3 Argumentasi Penelitian Berdasarkan Permasalahan
a) Penerapan Standar Akuntansi Keuangan dari Segi Pengungkapan
Berdasarkan tahapan-tahapan penelitian yang dilakukan di BLU PPP
Kemenpera RI, Sesuai dengan hasil wawancara dan analisis kesesuaian
dengan PSAK No.45 (2011) menunjukkan bahwa BLU PPP
Kemenpera RI memenuhi karakteristik entitas nirlaba dan merupakan
organisasi pemerintah juga sehingga membuat dua pelaporan
keuangan, satu mengacu pada PSAK No.45 (2011) dan satunya lagi
mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan.

ANALISIS PENERAPAN..., RIYANDI, Ak.-IBS, 2013

b) Kesesuaian Dengan PSAK No.45 (2011) dari segi pengungkapan
Tingkat kesesuaian pelaporan keuangan BLU PPP Kemenpera RI
terhadap PSAK No.45 (2011) menjelaskan BLU PPP Kemenpera RI
tidak dapat menerapkan PSAK No. 45 (2011) dengan baik dan tingkat
kesesuaiannya masih sangat rendah.
4.4 Perbandingan dengan hasil penelitian sebelumnya
Berikut ini adalah perbandingan hasil penelitian ini dengan penelitian penelitian
sebelumnya :
Tabel 4.9
Perbandingan dengan hasil penelitian sebelumnya
Peneliti dan
Tahun
Deni Prayitno
(2007)

Hasil Penelitian

Riyanti
Agustina
(2011)

Secara Umum penyajian laporan keuangan YLBHI telah sesuai
dengan PSAK No.45 tentang pelaporan organisasi nirlaba

PSAK No.45 telah diterapkan namun belum diterapkan penuh
terutama karena Rumah Sakit “X” tidak menjelaskan keterangan
mengenai penilaian dan penghapusan persediaan, dimana persediaan
yang mutasinya tidak ada, lambat melebihi masa dua tahun atau
usang/rusak apakah akan dipindahbukukan dari persediaan ke aktiva
lain-lain atau persediaan tersebut akan dihapuskan
Gloria Christie LPM Lentera secara keseluruhan dinilai telah menerapkan standar
Dokubani
dan aturan yang telah ditetapkan dalam PSAK 45 ke dalam masing(2010)
masing laporan keuangannya.
Ronny
PSAK no. 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba dapat
Hendrawan
diterapkan penuh pada badan layanan umum khususnya rumah
(2010)
sakit
Tengku
1.Yayasan pendidikan telah menerbitkan laporan keuangan menurut
Pangeran
PSAK No. 45 yaitu laporan posisi keuangan,laporan aktivitas,
(2010)
laporan arus kas dan CALK
2. Pengujian pada penelitian ini menunjukkan bahwa
pengetahuan akuntansi dan pengalaman kerja karyawan bidang
akuntansi memberikan informasi tentang implementasi PSAK
No.45
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Peneliti dan
Tahun
Elsa
Paramitha
(2012)
Riyandi
(2013)

Hasil Penelitian
Yayasan Sekolah TSK masih terdapat akun-akun yang dinyatakan
belum layak maka penerapan atas standar akuntansi yang dilakukan
oleh Yayasan Sekolah TSK adalah belum secara penuh sesuai
dengan standar akuntansi yang berlaku umum
BLU PPP Kemenpera RI yang telah memenuhi karakteristik entitas
nirlaba dan merupakan organisasi pemerintah belum secara penuh
menerapkan PSAK No.45 (2011) karena hanya sesuai 5 dari 12
paragraf inti yang terdapat pada PSAK No.45 (2011).

Sumber : Analisis Peneliti
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BAB V
Kesimpulan Dan Saran
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan terhadap BLU PPP
Kemenpera RI, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1) BLU PPP Kemenpera RI telah memenuhi kriteria karakteristik entitas nirlaba.
Sehingga perlakuan akuntansi yang dapat diberikan adalah standar akuntansi yang
berlaku untuk entitas nirlaba dimana pengungkapan mengacu kepada PSAK No.45
(2011).
2) Penerapan PSAK No.45 (2011) oleh BLU PPP Kemenpera RI memiliki beberapa
kesesuaian dan beberapa ketidaksesuaian, BLU PPP Kemenpera RI memiliki
beberapa kesesuaian dengan PSAK No.45 (2011) pada :
(a) Laporan Posisi Keuangan Klasifikasi Aset Neto Terikat Atau Tidak Terikat
(b) Laporan Aktivitas Klasifikasi Pendapatan, Beban, Keuntungan dan Kerugian,
Informasi Pemberian Jasa
(c) Laporan Arus Kas Tujuan Laporan Arus Kas , Klasifikasi Penerimaan Dan
Pengeluaran Kas.
(d) Catatan Atas Laporan Keuangan : Membuat Catatan untuk Laporan Posisi
Keuangan , Laporan Arus Kas & Laporan Aktivitas. Adanya penjelasan
mengenai kebijakan kebijakan yang dipakai oleh entitas tersebut. Adanya
Penjelasan Mengenai Latar Belakang Perusahaan
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BLU PPP Kemenpera RI memiliki ketidaksesuaian penerapan PSAK No.45 (2011)
pada :
(a) Laporan Posisi Keuangan : Seharusnya istilah neraca diubah menjadi laporan
posisi keuangan , Klasifikasi Aset dan Liabilitas , Klasifikasi Aset Neto
Terikat Atau Tidak Terikat.
(b) Laporan Aktivitas : Tujuan Laporan Aktivitas , Perubahan Kelompok Aset
Neto, Klasifikasi Pendapatan, Beban, Keuntungan dan Kerugian.
(c) Laporan Arus Kas Tidak ada Ketidaksesuaian dengan PSAK No.45 (2011)
(d) Catatan Atas Laporan Keuangan : Tidak Adanya Penjabaran masing-masing
kelompok Aktiva bersih beserta jumlahnya dari aktiva bersih terikat temporer,
terikat permanen, maupun tidak terikat. Tidak Adanya Penjabaran Aktivitas
Investasi yang dilakukan oleh entitas nirlaba tersebut.
5.2 Keterbatasan dan Saran Penelitian
Keterbatasan dalam penelitian ini adalah penelitian ini tidak membahas
kesesuaian penerapan SAP pada pelaporan keuangan objek penelitian dan juga tidak
membahas mengenai pengakuan, pengukuran, pencatatan akun dari laporan keuangan
objek penelitian disebabkan fokus penelitian ini adalah mengetahui bagaimana BLU
PPP Kemenpera RI menerapkan PSAK No.45 (2011) dari segi pengungkapan dan
penyajian. Walaupun sudah tahun 2012, Laporan Keuangan BLU PPP Kemenpera RI
belum menerapkan PSAK No.45 terbaru (2011), berdasarkan studi kasus dan
pembahasan yang telah dilakukan terhadap BLU PPP Kemenpera RI maka penulis
mengajukan beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan dan masukan yang
bermanfaat yaitu :
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Bagi BLU PPP Kemenpera RI :
Setelah melakukan penelitian ini, peneliti menyarankan BLU PPP Kemenpera
RI untuk menerapkan PSAK No.45 dan menerapkan revisi yang terbaru
karena 1 Januari 2012 PSAK No.45 (2011) sudah dapat diterapkan pada
organisasi pemerintahan. Peneliti menyarankan untuk melihat gambaran atau
proyeksi laporan keuangan BLU PPP Kemenpera RI ketika telah menerapkan
PSAK No.45 (2011) pada Bab 4 penelitian ini terutama laporan aktivitas yang
memiliki ketidaksesuaian terbanyak dengan tujuan mencapai pelaporan
keuangan entitas nirlaba yang memiliki relevansi dan daya banding yang
tinggi.



Bagi Ikatan Akuntan Indonesia :
Setelah melakukan penelitian ini, peneliti menyarankan untuk meningkatkan
sosialisasi PSAK No.45 (2011) dengan memberikan workshop tentang PSAK
No.45 (2011) kepada Lembaga Pemerintah dan Entitas Nirlaba agar sumber
daya manusia pada lembaga lembaga tersebut memiliki peningkatan
pemahaman dan menambah pengetahuan mengenai PSAK No.45 revisi
terbaru.



Bagi Penelitian Selanjutnya :
Setelah melakukan penelitian ini, peneliti menyarankan untuk melakukan
analisis kesesuaian penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan PSAK
No.45 (2011 atau revisi terbaru) pada laporan keuangan objek penelitian yang
telah

menggunakan

revisi

SAK

terbaru

pengakuan,pengukuran,pencatatan dan pengungkapan.
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dari

segi

DAFTAR PUSTAKA
Agustina, Riyanti (2011). The Application Of PSAK No.45 On The Financial
Reporting And Financial Analysis Non Profit Organizations Case Study
On The Foundation Institute Indonesia Legal AID Period 2006-2010.
Universitas Gunadarma.
BLU PPP Kemenpera RI, (2012). Lakip BLU Pusat Pembiayaan Perumahan
Tahun 2012.
Dokubani, Gloria Christie (2010). Analisis Penerapan PSAK 45 Terhadap
Laporan Keuangan Lembaga Pelayanan Masyarakat Lentera Periode
2007-2009. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas
Bina Nusantara.
Hendrawan, Ronny (2010). Analisis Penerapan PSAAK No.45 Tentang Pelaporan
Keuangan Organisasi Nirlaba Pada Rumah Sakit Berstatus Badan
Layanan Umum (Studi Kasus Di RSUD Kota Semarang). Fakultas
Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
Internal Auditor Kementerian Perumahan Rakyat (2013).
Ikatan Akuntan Indonesia, (2012). Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta: Salemba
Empat.
Kementerian Perumahan Rakyat, (2013). Sekilas Kementerian Perumahan Rakyat.
Kemenpera.go.id
Mahmudi. (2011). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta:Penerbit UII Press.
Mahsun, Muhammad. Firma Sulistyowati. Heribertus Andre Purwanugraha. (2011).
Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta: BPFE – Yogyakarta, Anggota
IKAPI.
Martani, Dwi (2011). Standar Akuntansi : Mewujudkan Laporan Keuangan
Yang Berkualitas. Mini Economica.
Pangeran, Tengku (2010). Identifikasi Implementasi PSAK No.45 Tentang
Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba Melalui Tingkat Pengetahuan
Dan Pengalaman Kerja Karyawan (Studi Kasus Pada Yayasan
Pendidikan M.H Thamrin). STIE Indonesia Banking School Jakarta.
Paramitha, Elsa (2012). Analisis Penerapan PSAK 45 (Revisi 2010) Terhadap
Pengakuan,
Pengukuran,Pengukuran
Setelah
Pengakuan
Awal,Penyajian,Dan Pengungkapan,Laporan Keuangan Organisasi
Nirlaba Studi Kasus : Yayasan Sekolah TSK. Universitas Bina Nusantara
Fakultas Ekonomi Dan Komunikasi Jurusan Akuntansi Keuangan Jenjang
Pendidikan Strata 1.

ANALISIS PENERAPAN..., RIYANDI, Ak.-IBS, 2013

Prayitno, Deni (2007). Analisis PSAK No.45 Dalam Penyajian Laporan Keuangan
Organisasi Nirlaba Studi Kasus Pada Rumah Sakit “X”. STIE Kesatuan.
Renyowijoyo, M. (2008). Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba (Edisi
ketiga). Jakarta:Penerbit Mitra Wacana Media.
Sekaran, Uma, e. a. (2010). Research Methods for business A skill Building
Approach, 468.

ANALISIS PENERAPAN..., RIYANDI, Ak.-IBS, 2013

LAMPIRAN
Lampiran 1.1 Laporan Aktivitas Operasi BLU PPP Kemenpera RI 31 Desember 2012

ANALISIS PENERAPAN..., RIYANDI, Ak.-IBS, 2013

Lampiran 1.2 Laporan Aktivitas Operasi BLU PPP Kemenpera RI

ANALISIS PENERAPAN..., RIYANDI, Ak.-IBS, 2013

Lampiran 1.3 Neraca BLU PPP Kemenpera RI 31 Desember 2012

ANALISIS PENERAPAN..., RIYANDI, Ak.-IBS, 2013

Lampiran 1.4 Neraca BLU PPP Kemenpera RI

ANALISIS PENERAPAN..., RIYANDI, Ak.-IBS, 2013

ANALISIS PENERAPAN..., RIYANDI, Ak.-IBS, 2013

Lampiran 1.5 Laporan Arus Kas BLU PPP Kemenpera RI 31 Desember 2012

ANALISIS PENERAPAN..., RIYANDI, Ak.-IBS, 2013

ANALISIS PENERAPAN..., RIYANDI, Ak.-IBS, 2013

ANALISIS PENERAPAN..., RIYANDI, Ak.-IBS, 2013

Lampiran 1.6 Laporan Arus Kas BLU PPP Kemenpera RI Tahun 2011 dan 2012

ANALISIS PENERAPAN..., RIYANDI, Ak.-IBS, 2013

Lampiran 1.7 Catatan Atas Laporan Keuangan BLU PPP Kemenpera RI 2012

ANALISIS PENERAPAN..., RIYANDI, Ak.-IBS, 2013

ANALISIS PENERAPAN..., RIYANDI, Ak.-IBS, 2013

ANALISIS PENERAPAN..., RIYANDI, Ak.-IBS, 2013

ANALISIS PENERAPAN..., RIYANDI, Ak.-IBS, 2013

ANALISIS PENERAPAN..., RIYANDI, Ak.-IBS, 2013

ANALISIS PENERAPAN..., RIYANDI, Ak.-IBS, 2013

ANALISIS PENERAPAN..., RIYANDI, Ak.-IBS, 2013

Lampiran 2.1 Laporan Posisi Keuangan Menurut PSAK No.45 (2011)

ANALISIS PENERAPAN..., RIYANDI, Ak.-IBS, 2013

ANALISIS PENERAPAN..., RIYANDI, Ak.-IBS, 2013

ANALISIS PENERAPAN..., RIYANDI, Ak.-IBS, 2013

Lampiran 2.2 Laporan Aktivitas Menurut PSAK No.45 (2011)

ANALISIS PENERAPAN..., RIYANDI, Ak.-IBS, 2013

Lampiran 2.3 Laporan Pendapatan, beban, dan perubahan aset neto tidak terikat
menurut PSAK No.45 (2011)

ANALISIS PENERAPAN..., RIYANDI, Ak.-IBS, 2013

Lampiran 2.4 Laporan Perubahan Aset Neto Menurut PSAK No.45 (2011)

ANALISIS PENERAPAN..., RIYANDI, Ak.-IBS, 2013

Lampiran 2.5 Laporan Perubahan Aset Neto Menurut PSAK No.45 (2011)

ANALISIS PENERAPAN..., RIYANDI, Ak.-IBS, 2013

Lampiran 2.6 Laporan Arus Kas Menurut PSAK No.45 (2011)

ANALISIS PENERAPAN..., RIYANDI, Ak.-IBS, 2013

ANALISIS PENERAPAN..., RIYANDI, Ak.-IBS, 2013

ANALISIS PENERAPAN..., RIYANDI, Ak.-IBS, 2013

ANALISIS PENERAPAN..., RIYANDI, Ak.-IBS, 2013

Lampiran 2.7 Catatan Atas Laporan Keuangan Menurut PSAK No.45 (2011)

ANALISIS PENERAPAN..., RIYANDI, Ak.-IBS, 2013

ANALISIS PENERAPAN..., RIYANDI, Ak.-IBS, 2013

ANALISIS PENERAPAN..., RIYANDI, Ak.-IBS, 2013

ANALISIS PENERAPAN..., RIYANDI, Ak.-IBS, 2013

