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ABSTRAK
Yayasan pendidikan merupakan salah satu dari organisasi nirlaba yang
berperan penting terhadap kemajuan sumber daya manusia yang sejalan
dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dalam memperoleh
sumber daya yang dibutuhkan, organisasi nirlaba masih mendapatkan
sumber daya berupa sumbangan atau bantuan yang berasal dari para
donatur yang mana jumlahnya tidak sedikit. Oleh karena karena itu
perlunya dilakukan penyusunan laporan keuangan sebagai bentuk
transparansi dan akuntabilitas bagi publik, terutama para donatur dan
juga masyarakat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2004 mengenai yayasan dikatakan bahwa laporan keuangan mesti
disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku, yaitu
PSAK No. 45 mengenai organisasi nirlaba. Yayasan Pendidikan
Diniyyah Putri Lampung yang termasuk kedalam organisasi nirlaba
juga mesti melakukan penyusunan laporan keuangan yang sesuai
dengan PSAK No. 45 mengenai organisasi nirlaba.
Penelitian ini berujuan untuk mengetahui dan memahami mengenai
pencatatan laporan keuangan di Yayasan Pendidikan Diniyyah Putri
Lampung yang sesuai dengan PSAK No. 45. Metode yang digunakan
dalam penelitian kali ini adalah kualitatif dengan pendekatan analisis
deskriptif.
Hasil dari penelitian di Yayasan Pendidikan Diniyyah Putri Lampung
menunjukan bahwa yayasan belum menerapkan laporan keuangan yang
sesuai dengan PSAK No. 45. Penelitian ini memberikan saran bahwa
organisasi nirlaba terutama yayasan mesti menerapkan PSAK No. 45
sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas serta ketaqwaan kepada
Allah SWT.
Kata Kunci: Laporan Keuangan, Organisasi Nirlaba, PSAK No. 45.
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APPLICATION OF PSAK NO. 45 ON NON-PROFIT FINANCIAL
REPORT
(Case Study on Non-Profit Organization: Yayasan Pendidikan
Diniyyah Putri Lampung)
ABSTRACT
Education foundation is one of the non-profit organizations that plays
an important role in the advancement of human resources in line with
economic growth in Indonesia. And keep in mind that in obtaining the
necessary resources, nonprofits still get resources in the form of
donations or assistance from donors who are not small amounts.
Therefore, the need to prepare financial statements as a form of
transparency and accountability for the public, especially donors and
the public. In accordance with Law No. 28 of 2004 concerning
foundations it is said that financial statements must be prepared in
accordance with applicable financial accounting standards, namely
PSAK No. 45 concerning non-profit organizations. Diniyyah Putri
Lampung Education Foundation which is included in the non-profit
organization must also prepare financial statements in accordance with
PSAK No. 45 concerning non-profit organizations.
This research aimed to know and understand about the recording of
financial statements at Diniyyah Putri Lampung Education Foundation
in accordance with PSAK No. 45. The method used in this research is
qualitative with descriptive analysis approach.
The results of the research at Diniyyah Putri Lampung Education
Foundation showed that the foundation has not implemented financial
statements in accordance with PSAK No. 45. This research provides
advice that non-profit organizations, especially foundations, should
apply PSAK No. 45 as a form of transparency and accountability and
laughter to Allah SWT
Keywords: Financial Statements, Non-Profit Organizations, PSAK No.
45.
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An Nahl [16]: 90)
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul
Sebagai modal awal untuk memahami skripsi yang dibuat
ini, dan untuk menghindari kesalahpahaman yang ada, maka
perlu adanya penjelasan terkait beberapa istilah yang penulis
gunakan di dalam skripsi ini. Adapun judul skirpsi yang penulis
maksudkan ialah PENERAPAN PSAK NO. 45 PADA
LAPORAN KEUANGAN NIRLABA (Studi Kasus Pada
Organisasi Nirlaba: Yayasan Pendidikan Diniyyah Putri
Lampung). Adapun uraian pengertian dari beberapa istilah
yang terdapat dalam judul skripsi kali ini yaitu sebagai berikut:
1. Penerapan pengertian penerapan adalah perbuatan atau
menerapkan.1 Sedangakan menurut sebagian pendapat
para ahli menjelaskan, penerapan adalah suatu perbuatan
yang mempraktikkan suatu teori atau metode serta hal-hal
lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu dan untuk suatu
kepentingan yang diinginkan suatu kelompok atau
golongan tertentu.
2. PSAK No. 45 pengertian PSAK itu sendiri adalah
singkatan dari pernyataan standar akuntansi keuangan.
Standar ini merupakan suatu pedoman yang memuat
beberapa prosedur dalam membuat atau penyusun laporan
keuangan akuntansi. Atau pengertian lain PSAK adalah
pedoman yang digunakan untuk melaksanakan suatu
pekerjaan atau kegiatan ekonomi yang ada disuatu
perusahaan telah sesuai dengan standar akuntansi yang
berlaku.2 Sedangkan No. 45 merupakan urutan dalam
1

KBBI. “Penerapan”. https://kkbi.web.id/terap-2 (diakses Senin, 02
November 2020, pukul 10.00)
2 Risna, “apa itu PSAK ?”,https://www.jurnal.id/id/blog/apa-itu-psak/ (
diakses Senin 02 November 2020, Pukul 10.11)
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pernyataan yang mengatur mengenai pelaporan organisasi
nirlaba.
3. Laporan Keuangan pada hakikatnya adalah laporan
tentang aktivitas dan hasil dari suatu perusahaan yang
menerbitkan laporan itu.3 Dengan maksud yang lebih jelas
laporan keuangan adalah hasil dari aktivitas ekonomi yang
telah terjadi dalam suatu perusahaan dan terjadi dalam
kurun waktu tertentu dan disajikan dalam beberapa
laporan seperti laporan posisi keuangan/neraca, laporan
laba rugi, dan laporan arus kas.
4. Nirlaba memiliki pengertian bersifat tidak mengutamakan
pemerolehan keuntungan.4 Disini suatu organisasi nirlaba
pada dasarnya tidak berorientasi terhadap keuntungan,
karena sumber dayanya diperoleh dari berbagai
sumbangan dari pihak-pihak anggota serta donatur lain,
yang mana sumbangan ini nantinya akan digunakan untuk
tujuan yang mulia yaitu membantu masyarakat. Oleh
sebab itu nirlaba tidak mengorientasikan terhadap
keuntungan melainkan rasa tanggung jawab yang
diamanahkan terhadap mereka.
Laporan keuangan organisasi nirlaba biasanya terdiri dari:
a. Laporan posisi keuangan
b. Laporan aktivitas
c. Laporan arus kas
d. Catatan atas laporan keuangan
Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka
maksud dari penegasan judul yang penulis buat di atas
adalah melihat bagaimana penerapan PSAK No 45
terhadap laporan suatu organisasi nirlaba.

3

Bambang Wahyudino, Mudah Membaca Laporan Keuangan (Jakarta: Raih
Asa Sukses, 2014). h. 13
4 KBBI “Nirlaba”, https://kbbi.web.id/nirlaba (DI akses Senin, 02 November
2020, Pukul 10.20)
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B. Latar Belakang Masalah
Terciptanya pertumbuhan suatu ekonomi bangsa tentunya
selaras dengan pesatnya pertumbuhan dari organisasi profit
maupun non profit. Organisasi non profit/nirlaba merupakan
organisasi yang pada dasarnya tidak berorientasi pada laba.
Yang terdiri dari organisasi keagamaan, sekolah negeri,
sukarelawan, rumah sakit, organisasi budaya dan juga
yayasan.5
Organisasi nirlaba memiliki karakteristik yang berbeda
dari organisasi bisnis. Perbedaan yang menjadi sorotan
utamanya terletak pada bagaimana organisasi nirlaba
mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan dalam melakukan
kegiatan aktivitas dari operasinya. Karena sumber daya yang
didapat organisasi nirlaba berupa sumbangan dari para
penyumbang/donatur serta para anggota maka para
penyumbang juga tidak mengharapkan imbalan atas
sumbangan yang telah diberikan untuk organisasi tersebut. Dari
penerimaan tersebut organisasi nilaba memiliki karakteristik
tersendiri, yang mana dalam transaksinya sangat jarang
dijumpai bahkan tidak ditemukan dalam organisasi bisnis pada
umumnya seperti transaksi penerimaan atas sumbangan.6
Dalam organisasi nirlaba laporan keuangan yang disusun
mesti memilki kejelasan yang mana sebagai bentuk
transparansi dan akuntabilitas bagi para pemberi
sumbangan/donatur. Serta laporan keuangan mesti disajikan
setiap tahun dalam periodenya, dengan sajian secara wajar
mengenai posisi keuangan, kinerja atas keuangan, perubahan
ekuitas, dan arus kas. Laporan keuangan nirlaba terdiri atas

Chenly Ribka S Pontoh, “Penerapan Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba
Berdasarkan Psak No 45 Pada Gereja Bzl,” Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis
Dan Akuntansi 1, no. 3 (2013): 129–39.
6 Ibid.
5
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laporan posisi keuangan/neraca, laporan aktivitas, serta laporan
arus kas.7
Laporan keuangan dalam organisasi nirlaba pada dasarnya
sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen atas
dana/sumbangan yang telah diterima oleh organisasi nirlaba.
Disisi lain bagi pihak internal mengharapkan dari tujuan
laporan keuangan adalah untuk mengetahui atas situasi
keuangan dalam organisasi tersebut, sedangkan bagi pihak
luar/eksternal adalah mengetahui bagaimana dana yang telah
diberikan dan dikelola dengan baik serta dilampirkan dalam
laporan keuangan organisasi nirlaba.8
Yayasan Pendidikan Diniyyah Putri Lampung merupakan
salah satu organisasi nirlaba/non profit yang ada di Lampung,
dan sudah berdiri sejak tanggal 24 Februari 1974 yang mana
sudah banyak menerima sumbangan sebagai sumber dayanya,
serta digunakan dalam menunjang segala kegiatan disana yang
mana jumlahnya relatif banyak, oleh sebab itu bagi yayasan
mestinya wajib dalam melakukan pelaporan keuangan sebagai
bentuk pertanggung jawaban akan hal tersebut. Yang mana
sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2004 mengenai yayasan di
katakan dalam pasal 52 ayat 1 sampai dengan 5 menyatakan:9
1. Memperoleh bantuan negara, bantuan luar negeri, dan/atau
pihak lain sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah) atau lebih, dalam 1 (satu) tahun buku.
2. Mempunyai kekayaan diluar harta wakaf sebesar Rp.
20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau lebih.
3. Laporan keuangan yayasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), wajib diaudit oleh akuntan publik.
7

Ibid.
Claudia W.M. Korompis, “Penerapan Psak No. 45 Tentang Pelaporan
Keuangan Organisasi Nirlaba Pada Sanggar Seni Budaya Logos Ma’Kantar,” Going
Concern :
Jurnal
Riset
Akuntansi
9,
no.
3
(2014):
52–60,
https://doi.org/10.32400/gc.9.3.6124.2014.
9 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang
Yayasan. Pasal 52, ayat 1-5.
8

5
4. Hasil audit terhadap laporan keuangan yayasan
sebagaimana dimaksud ayat (3), disampaikan kepada
pembina yayasan yang bersangkutan dan tembusannya
kepada menteri dan instansi terkait.
5. Laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi
keuangan yang berlaku.
PSAK No. 45 pada dasarnya dibuat dalam rangka
menciptakan kesetaraan laporan keuangan dari tiap-tiap
organisasi nirlaba, karena dengan adanya kesetaraan maka akan
memudahkan tiap-tiap organisasi nirlaba dalam melakukan
penyusunannya. Dalam pra survei terlihat pencatatan yang
dilakukan Yayasan Pendidikan Diniyah Putri terlihat masih
melakukan pencatatan yang terfokus pada laporan mengenai
pendapatan dan pengeluaran, serta aset yang dimiliki, sehingga
dari temuan sementara, laporan keuangan dari Yayasan
Pendidikan Diniyyah Putri sepertinya belum menerapkan
standar yang berlaku. Karena itu Yayasan Pendidikan Diniyyah
Putri sejatinya memerlukan penyusunan laporan keuangan
terhadap apa yang telah terjadi selama ini, yang mana
diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini bisa menjadi
sumber referensi bagi Yayasan Pendidikan Diniyyah Putri
dalam melakukan penyusunan laporan keuangan mereka, serta
memberikan transparansi bagi publik atas sumbangan yang
telah diberikan selama ini bagi yayasan tersebut.
Berdasarkan latar belakang tersebut penulis berkenan dan
tertarik dalam melakukan penelitian dengan judul:
“PENERAPAN PSAK NO. 45 PADA LAPORAN
KEUANGAN NIRLABA (Studi Kasus Pada Organisasi
Nirlaba: Yayasan Pendidikan Diniyyah Putri Lampung)”.
C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah
dikemukakan sebelumnya, maka permasalahan dalam
penelitian ini adalah:
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1. Bagaimanakah pelaporan keuangan yang dilakukan oleh
Yayasan Pendidikan Diniyyah Putri Lampung terhadap
laporan keuangan dalam satu periode?
2. Apakah pelaporan keuangan Yayasan Pendidikan
Diniyyah Putri Lampung telah mengacu terhadap PSAK
No. 45 mengenai organisasi nirlaba dan dapat diterapkan
dengan penuh pada laporan keuangan di sana?
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian
Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini
adalah:
1. Untuk mengetahui dan memahami cara pencatatan
pelaporan keuangan di Yayasan Pendidikan Diniyyah
Putri Lampung.
2. Untuk memahami serta menganalisis penerapan laporan
keuangan Yayasan Pendidikan Diniyyah Putri Lampung
dengan mengacu terhadap PSAK No. 45.
Serta penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai
berikut:
1. Bagi Yayasan Pendidikan Diniyyah Putri Lampung
a. Sebagai dasar dalam melakukan penyusunan laporan
keuangan yang sesuai dengan PSAK No. 45.
b. Sebagai sarana dalam mewujudkan tujuan yayasan
tersebut yang salah satunya yaitu akuntabilitas dan
transparan.
2. Bagi Penyumbang/Donatur
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi
kepada para penyumbang/donatur mengenai yayasan atas
apa yang telah diberikan telah dipakai sebaik-baiknya serta
meningkatkan keberlangsungan atas sumbangan yang
diberkan serta peluang bertambahnya donatur yang baru.
3. Bagi Pembaca
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a. Sebagai sumber informasi mengenai aktivitas yang
telah dilakukan oleh Yayasan Pendidikan Diniyyah
Putri Lampung.
b. Menambah wawasan serta pengetahuan tambahan
mengenai akuntansi untuk organisasi nirlaba terutama
yayasan.
4. Bagi Akademisi
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi
tambahan wawasan lebih serta memberi kontribusi dalam
dunia akuntansi terutama jurusan akuntansi syariah
mengenai PSAK No. 45 dan juga sebagai acuan bagi para
adik tingkat yang kelak akan melaksanakan skripsi di UIN
Raden Intan Lampung.
E. Metode Penelitian
Dalam melakukan penelitian ini metode yang digunakan
oleh peneliti sebagai berikut:
1. Jenis Serta Pendekatan Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode kualitatif yang mana suatu data statistik tidak
digunakan dalam penelitian ini. Metode penelitian
kualitatif sering juga disebut metode penelitian naturalistik
karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah
atau keadaan yang sebenarnya (natural setting).10 Di sisi
lain metode penelitian kualitatif memiliki karakteristik
yang di antaranya dilakukan pada kondisi yang alamiah,
langsung ke sumber data dan peneliti adalah instrumen
kunci. Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif, dan
data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar,
sehingga tidak menekankan pada angka. Dan penelitian
kualitatif lebih menekankan pada makna.11

10 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D (Bandung:
Alfabeta, 2016). h. 8.
11 Ibid.
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Dilihat berdasarkan karakteristik di atas, adapun jenis
penelitian saat ini merupakan penelitian studi kasus dengan
karakteristik masalah yang saling berkaitan terhadap latar
belakang dan kondisi objek yang diteliti. Adapun menurut
Creswell mengenai studi kasus adalah:
“Studi kasus merupakan salah satu jenis penelitian
kualitatif, dimana peneliti melakukan eksplorasi secara
mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktivitas,
terhadap satu orang atau lebih orang. Suatu kasus yang
terikat oleh waktu dan aktivitas dan peneliti melakukan
pengumpulan data secara mendetail dengan mengunakan
berbagai prosedur pengumpulan data dalam waktu
tertentu”12
Pada penelitan kali ini, metode kualitatif adalah cara
yang paling sesuai dalam melakukan penelitian yang
nantinya digunakan dalam meneliti secara mendalam, dan
pemaparan mengenai pencatatan laporan keuangan yang
sesuai dengan PSAK No. 45 di Yayasan Pendidikan
Diniyyah Putri.
2. Data dan Sumber Data
a. Data primer sering disebut sebagai data yang didapat
dari sumber asli atau lebih dikenal dengan data
“center” si peneliti.13 Data primer dalam memperoleh
informasinya didapat melalui data lapangan atau secara
langsung di lokasi penelitian tersebut. Di sini peneliti
melalui interview terhadap kepala yayasan, bendahara
dan staff administrasi melakukan tanya jawab seputar
Yayasan Pendidikan Diniyyah Putri Lampung terkait
sejarah singkat, visi misi serta tujuannya.

12 Salsabila Nurul Azmi, “Analisis Implementasi Pencatan Berbasis Pedoman
Akuntansi Pesantren Studi Kasus Pada Pondok Pesantren Al-Urwatul Wustsqo
Indramayu” (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2019). h. 10.
13
Amin Kuncoro. Sudarman, Metodologi Penelitian Manajemen
(Yogyakarta: Andi Offset, 2018). h. 9.
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b. Data sekunder yaitu data yang didapat dari catatan,
buku, dan majalah berupa laporan keuangan publikasi
perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku-buku
sebagai teori, majalah, dan lain sebagainya.14 Dalam
penelitian yang penulis buat, data sekunder yang
digunakan adalah laporan keuangan milik Yayasan
Diniyyah Putri Lampung.
3. Teknik Pengumpulan Data
a. Observasi
Observasi atau pengamatan adalah cara
pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa
ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan suatu
penelitian.15 Sedangkan menurut Nasution (1988)
menyatakan bahwa, “Observasi adalah dasar semua
ilmu pengetahuan. Para ilmuan hanya dapat bekerja
berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia
kenyataan yang diperoleh melalui observasi”.16 Dalam
melibatkan diri dalam kegiatan yang dilakukan oleh
subjek teknik observasi merupakan cara yang
digunakan oleh peneliti. Dalam penelitian ini penulis
melakukan observasi secara langsung mengenai
penerapan PSAK No. 45 terhadap laporan keuangan
milik Yayasan Pendidikan Diniyyah Putri Lampung.
b. Wawancara (Interview)
Wawancara merupakan teknik pengumpulan
data yang menggunakan pertanyaan secara lisan
kepada subjek penelitian.17 Sedangkan menurut
Esterberg (2002) mendefinisikan interview sebagai
berikut. “a meeting of two person to exchange
14 Kaelan, Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner (Yogyakarta:
Paradigma, 2012). h. 89.
15 Mohammad Nazir, Metode Penelitian (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014). h.
154.
16 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D. h. 226.
17 Anwar Sanusi, Metodolog Penelitian Bisnis (Jakarta: Salemba Empat,
2012). h. 105.
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information and idea through question and responses,
resulting in communication and joint construction of
meaning about a particular topic”. Wawancara
merupakan dua orang untuk bertukar informasi dan ide
melaui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan
makna dalam suatu topik tertentu.18 Dalam penelitian
ini, peneliti melakukan wawancara secara langsung
dan terstruktur dengan pimpinan dan bendahara beserta
staff Yayasan Pendidikan Diniyyah Putri Lampung,
mengenai PSAK No. 45 terhadap laporan
keuangannya.
c. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan catatan peristiwa
yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan,
gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.
Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan
harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan,
kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar,
misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain.
Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni,
yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain.19
Setelah dilakukanya observasi dan wawancara maka
dokumentasi adalah pelengkap dari keduanya itu.
Pengumpulan data yang dilakukan menggunakan
teknik dokumentasi juga didukung dari data sekunder
yang berkaitan dengan PSAK No. 45 mengenai
pelaporan keuangan organisasi nirlaba.
4. Teknik Analisis Data
Dari data yang telah terkumpul maka selanjutnya
adalah melakukan teknik analisis data yang dapat
memberikan kejelasan sesuai dengan kenyataannya atau
realita yang ada.
a. Data Reduction (Reduksi Data)
18
19

Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D. h. 231.
Ibid. h. 240.
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Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya
cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti
dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama
peneliti kelapangan, maka jumlah data akan semakin
banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera
dilakukan analisis data melalui reduksi data.20
b. Data Display (Penyajian Data)
Setelah data direduksi, maka langkah
selanjutnya adalah mendisplaykan data. Kalau dalam
penelitian kuantitatif penyajian data ini dapat
dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, phi card,
pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data
tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam
pola hubungan, sehingga akan semakin mudah
dipahami.21
c. Conclusion
Drawing/Verification
(Penarikan
Kesimpulan/Verifikasi)
Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif
menurut Miles dan Huberman (1984) adalah penarikan
kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang
dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan
berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang
mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.
Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada
tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan
konsisten saat peneliti kembali ke lapangan
mengumpulan data, maka kesimpulan yang
dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.22

20

Cholid Narbuko. Abu Ahmadi, Metode Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara,
2013). h. 154.
21 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D. h. 249.
22 Ibid. h. 252.
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F. Sistematika Penelitian
Dalam skripsi kali ini peneliti menggunakan metode
kualitatif dengan analisis deskriptif. Skripsi yang dibuat penulis
saat ini memiliki lima bab yang disusun secara terperinci.
Bab I Pendahuan, yang mana terdiri dari penegasan
judul, alasan memilih judul, latar belakang masalah, rumusan
masalah, tujuan serta manfaat, metode penelitian dan
signifikasi penelitian
Bab II Kajian Teori, dalam bab ini peneliti melakukan
pembahasan mengenai teori yang peneliti gunakan. Teori
dipaparkan dari umum ke khusus dimulai dari memahami
akuntansi serta laporan keuangan, kemudian dibahas mengenai
organisasi nirlaba serta yayasan, baru dijelaskan mengenai
penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No.
45.
Bab III Deskripsi Objek Penelitian, yaitu disini adalah
Yayasan Pendidikan Diniyyah Putri, yang mana membahas
sejarah singkat, profil yayasan, serta visi misi dan tujuan dari
Yayasan Pendidikan Diniyyah Putri.
Bab IV Hasil Penelitian Serta Pembahasan, di bab ini
peneliti memaparkan hasil peneliti mengenai prosedur
penyusunan laporan keuangan Yayasan Pendidikan Diniyyah
Putri yang sesuai dengan PSAK No. 45. Serta analisis yang
diperoleh peneliti dalam penelitian.
Bab V Penutup, bagian ini adalah akhir dari penelitian,
bagian penutup biasanya terdiri dari kesimpulan dan saran dari
uraian pada bab-bab sebelumnya.
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BAB II
KAJIAN TEORI

A. Teori Akuntansi
1. Pengertian Akuntansi
Menurut Hongren (1981) akuntasi adalah media
komunikasi, oleh karena itu sering disebut sebagai
“bahasanya dunia usaha” (business language).23
Mengingat seperti sekarang ini dunia usaha seperti tidak
pernah terlepas oleh yang namanya akuntansi. Dikarenakan
kegiatan akuntansi selalu ada dalam seluruh kegiatannya,
yaitu dalam bentuk pencatatan dan pelaporan mengenai
dari seluruh aktivitas ekonomi yang terjadi di dalam dunia
usaha, baik itu dalam kalangan perseorangan, perusahaan,
pemerintah, dan lembaga-lembaga lainnya.
Akuntansi berasal dari Bahasa Inggris “to account”
yang artinya menghitung atau mempertanggungjawabkan
hal-hal yang berkaitan dengan masalah pengelolaan atau
pengurus dari suatu perusahaan kepada pemiliknya, atas
kepercayaan yang telah diberikan kepada pengelola
tersebut untuk menjalankan kegiatan perusahaan.24
Sedangkan Menurut (American Institute of Certified
Public Accontans) AICPA menjelaskan akuntansi adalah
suatu
seni
pencatatan,
pengklasifikasian,
dan
pengikhtisaran dalam cara yang signifikan dan satuan mata
uang, transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian yang,
paling tidak sebagian di antaranya, memiliki sifat
keuangan, dan selanjutnya menginterpretasikan hasilnya.25

23

Soemarsono, Akuntansi Suatu Pengantar (Jakarta: Salemba Empat, 2004).

h. 3.
24

Yayah Pudin Shatu, Kuasai Detail Akuntansi Laba & Rugi (Jakarta:
Pustaka Ilmu Semesta, 2016). h. 7.
25 Ahmed Riahi Belkaoui, Teori Akuntansi (Jakarta: Salemba Empat, 2006).
h. 50.
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Dan obyek kegiatannya adalah transaksi keuangan
yang bersifat kuantitatif untuk kepentingan berbagai
pemakai infornasi akuntansi. Proses demikian perlu
dirangkaikan dalam suatu sistem yang disebut sistem
akuntansi.26
Dari pengertian di atas dapat disimpulkan pengertian
akuntansi adalah media komunikasi bisnis yang berasal
dari kata account, yang berarti menghitung suatu transaksi
ekonomi yang menjadikannya sebagai seni pencatatan
yang hasilnya merupakan suatu informasi bagi para
pemakai informasi dalam pengambilan keputusan.
2. Pengertian Akuntansi Syariah
Akuntansi syariah dapat dijelaskan melalui akar kata
yang dimilikinya yaitu akuntansi dan syariah. Definisi
bebas dari akuntansi adalah identifikasi transaksi yang
kemudian
diikuti
dengan
kegiatan
pencatatan,
penggolongan, serta pengikhtisaran transaksi tersebut
sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat
digunakan untuk pengambilan keputusan.27
Definisi bebas dari syariah adalah aturan yang telah
ditetapkan oleh Allah SWT untuk dipatuhi oleh manusia
dalam menjalani segala aktivitas hidupnya di dunia. Jadi,
akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi
atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang
telah ditetapkan Allah SWT.28

26 Ramadhani Irma, Akuntansi Dasar, ed. Jilid 1 (Ponorogo: Uwais Inspirasi
Indonesia, 2017). h. 2.
27 Sri Nurhayati Wasilah, Akuntansi Syariah Di Indonesia (Jakarta: Salemba
Empat, 2014). h. 2.
28 Ibid.
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Tabel 1
Perbedaan Akuntansi Syariah dan Akuntansi Konvensional
Perbedaan

Akuntansi Syariah

Akuntansi
Konvensional
Investasi
Melakukan investasi yang Investasi yang halal dan
halal saja.
haram.
Bunga
Berdasarkan prinsip bagi Memakai
perangkat
hasil, jual beli, dan sewa. bunga.
Profit
Profit dan falah oriented Profit oriented.
mencari kemakmuran di
dunia dan kebahagiaan di
akhirat.
Hubungan
Hubungan
dengan Hubungan
dengan
nasabah dalam bentuk nasabah dalam bentuk
hubungan kemitraan.
hubungan
debitorkreditor.
Pengawas
Penghimpunan
dan Tidak terdapat dewan
penyaluran dana harus sejenis
sesuai dengan fatwa
dewan pengawas syariah.
Sumber: Dadan R, dkk, Ekonomi Islam: Akuntansi dan Perbangkan
Syariah (Filosofis dan Praktis Di Indonesia dan Dunia), (Yogyakarta:
CV Makrumi, 2020)
3. Nilai-Nilai Dalam Akuntansi Syariah
Akuntansi islam/syariah pada dasarnya terbentuk dari
nilai-nilai islam, adapun sifat-sifat islam menurut
Muhammad Akram Khan (Haharap, 1999) sebagai
berikut:29
a. Penentuan laba rugi yang tepat.
b. Mempromosikan dan menilai kepemimpinan.
c. Ketaatan pada hukum syariah.
29

Firdaus Furywardhana, Akuntansi Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah
(Bogor: Guepedia, 2016). h. 23
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d. Ketertarikan terhadap keadilan
e. Melaporkan dengan baik.
f. Perubahan dalam praktek akuntansi.
4. Dasar Hukum Penerapan Akuntansi Syariah.
Dasar/dalil mengenai hukum akuntansi syariah
terdapat dalam Al-Qur’an pada surah Al-Baqarah: 282,
Allah SWT Berfirman:

۟
ِ َّ
س ًّمى فٰٱ ْكتُ بُوهُ ۚ ٰولْيٰ ْكتُب
ٰ ين ءٰ ٰامنُأوا إِذٰا تٰ ٰدايٰنتُم بِ ٰديْ ٍن إِ ٰ ٓلأ أ
ٰ ٰٓأَيٰيُّ ٰها ٱلذ
ٰ ٰج ٍل ُّم
ِ بَّي نٰ ُكم ٰكاتِ ٌۢب بِٱلْع ْد ِل ۚ وَٰل َي
َّ ُب ٰك ٰما ٰعلَّ ٰمه
ب
ٰ ٰ ٰ ٰ ٌ ْ ْ
ْ ُٱَّللُ ۚ فٰ لْيٰ ْكت
ٌ ْب ٰكات
ٰ ُب أٰن يٰ ْكت
َّ ٰولْيُ ْملِ ِل ٱلَّ ِذى ٰعلْٰي ِه ٱ ْْلٰ ُّق ٰولْيٰ ت َِّق
س ِم ْنهُ ٰش ْئًا ۚ فِٰإن ٰكا ٰن
ْ ٱَّللٰ ٰربَّهُۥ ٰوَٰل يٰ ْب ٰخ
ِ
ِ ٰ ٱلَّ ِذى ٰعلٰي ِه ٱ ْْل ُّق س ِفيها أٰو
يع أٰن ُُيِ َّل ُه ٰو فٰلْيُ ْملِ ْل ٰولِيُّهُۥ
ْ ًٔ ٰ ٰ ْ
ُ ضع ًٔيفا أ ْٰو َٰل يٰ ْستٰط
۟
ِ ْ ٰوَن ٰر ُجل
ْي فٰ ٰر ُج ٌل
ٰ ٱستٰ ْش ِه ُدوا ٰش ِهي ٰديْ ِن ِمن ِر ٰجالِ ُك ْم ۖ فِٰإن ََّّلْ يٰ ُك
ْ بِٱل ْٰع ْد ِل ۚ ٰو
ِ شه ٰدا
ِ ٰ وٱمرأ َٰٰت ِن ِِمَّن تٰر
ِ ٰأء أٰن ت
ض َّل إِ ْح ٰدىٓ ُه ٰما فٰ تُ ٰذكِ ٰر إِ ْح ٰدىٓ ُه ٰما
ٰ ُّ ض ْو ٰن م ٰن ٱل
ْ
ْٰ ٰ
ِ ُٱلشه ٰداأء إِذٰا ما ُد ُع ۟وا ۚ وَٰل تٰسٰمأو ۟ا أٰن تٰ ْكتُ بوه
ريا أ ْٰو
ٰ ُ
ٰ ْٱْلُ ْخ ٰر ٓى ۚ ٰوَٰل َٰي
ٰ ُ ٰ ُّ ْب
ُْ ٰ
ًٔ صغ
۟
َِّ ط ِعن ٰد
ِ ٓ ِ ِ ٰكبِريا إِ ٰ ٓلأ أ
َّ ِٱَّلل ٰوأٰق ْٰو ُم ل
ۖ نأ أ ََّٰل تٰ ْرَٰتبُأوا
ُ ْس
ٰٓ لش ٰٓه ٰدةِ ٰوأٰ ْد
ٰ
ًٔ
ٰ ٰجلهۦ ۚ ذٰل ُك ْم أٰق
ِ إََِّلأ أٰن تٰ ُكو ٰن ِ ٓتٰرةًٔ ح
ۗ وها
وَنٰا بٰ ْي نٰ ُك ْم فٰ لْٰي
ٰ اض ٰرةًٔ تُ ِد ُير
ٰ ُاح أ ََّٰل تٰ ْكتُ ب
ٌ ٰس ٰعلْٰي ُك ْم ُجن
ٰ ٰ
ٰ
ٌۢ
۟
ِأر ٰكات
ِٰب ٰوَٰل ٰش ِهي ٌد ۚ ٰوإِن تٰ ْف ٰعلُوا ف
ِٰوأٰ ْش ِه ُدأو ۟ا إ
َّ
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Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman. Apabila
kamu melakukan uang piutang untuk waktu yang
ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan
hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya
dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk
menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan
kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan
hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan, dan
hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan
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janganlah dia mengurangi sedikitpun dari padanya. Jika
yang berhutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah
(keadaanya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka
hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan
persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di
antaranya kamu. Jika dia ada (saksi) dua orang laki-laki,
maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan
di antara orang-orang yang kamu sukai dari pada saksi
(yang ada), agar jika seorang lupa maka yang seorang lagi
mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak
apabil dipanggil. Dan janganlah kamu bosan
menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil
maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah,
lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan
kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan
perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu,
maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak
menuliskannya. Dan ambilah saksi apabila kamu berjual
beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi.
Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu
suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah,
Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha
Mengetahui segala sesuatu”. (Q.S. Al Baqarah [2]: 282)
Ayat di atas sejatinya menjadi dasar dalam penerapan
dalam akuntansi syariah. Di dalamnya sudah sangat jelas
menjelaskan mengenai tata cara dalam melakukan
pencatatan dalam bermuamalah, hal ini juga sesuai seperti
halnya penelitian yang dilakukan ini. Hal ini selaras pada
Yayasan Pendidikan Diniyyah Putri Lampung yang mana
dalam kegiatan operasionalnya pastinya terjadi suatu
transaksi yang mesti dicatat pada setiap transaksinya, agar
ada keterbukaan dan amanah dalam melakukannya.
5. Siklus Akuntansi
Dalam suatu proses akuntansi nantinya akan
menghasilkan suatu informasi yang mesti disajikan dengan
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baik, tapi sebelum itu terjadi dalam akuntansi ada suatu
proses yang mesti dilalui yang disebut siklus akuntansi.
Siklus akuntansi merupakan cara seorang akuntan dalam
mengidentifikasikan bukti-bukti transaksi melalui urutan
kerja sehingga menghasilkan laporan keuangan yang baik.
Gambar 1
Siklus Akuntansi

Transaksi

Laporan
Keuangan

pengikhtisaran

Pengelompokan

Penggolongan

Sumber: Soemarso, Akuntansi Suatu Pengantar, Jakarta,
Salemba Empat, 2004.
Siklus tersebut berjalan terus-menerus dan berulang
kembali sehingga merupakan suatu arus berputar (siklus).
Tahap-tahap kegiatan mulai dari terjadinya transaksi sampai
dengan penyusunan laporan keuangan sehingga siap untuk
pencatatan transaksi periode berikutnya disebut siklus
akuntansi (accounting cycle).30

30

Soemarsono, Akuntansi Suatu Pengantar. h. 90.
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Siklus dimulai dengan memilah serta meneliti terhadap
bukti-bukti transaksi seperti faktur-faktur, kuitansi, nota dan
sebagainya setelah itu dicatat dan dikelompokan dalam buku
harian. Setelah itu jurnal tadi diposting ke dalam buku besar ini
termasuk ke tahap penggolongan. Baru di tahap
penghikhtisaran dibuat seperti halnya neraca saldo (trial
balance) lalu disesuaikan dan sebagainya, sehingga menjadi
laporan keuangan yang komplek dan utuh yang sesuai dengan
transaksi di awal.
B. Laporan Keuangan.
1. Pengertian Laporan Keuangan
Menurut Munawir (1991) pada dasarnya laporan
keuangan adalah proses akuntansi yang dapat digunakan
sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan.
Selanjutnya, laporan keuangan adalah alat yang sangat
penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan
posisi keuangan dan hasil-hasil operasi yang telah dicapai
oleh perusahaan yang bersangkutan.31
Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan
informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan
arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar
pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh
siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan
keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi
tertentu. Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan
juga menunjukan apa yang telah dilakukan manajemen
(stewardship) atau pertanggungjawaban manajemen atas
sumber daya yang dipercayakan kepadanya.32

31

Aldila Septiana, Analisis Laporan Keuangan: Konsep Dasar Dan
Deskripsi Laporan Keuangan (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019). h. 2
32 Ikatan Akuntan Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa
Akuntabilitas Publik (Jakarta: IAI, 2016). h. 3.
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2. Karakteristik Kualitatif Informatif Dalam Laporan
Keuangan33
a. Dapat Dipahami
Kualitas penting informasi yang disajikan
dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk
dapat dipahami oleh pengguna. Pengguna diasumsikan
memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas
ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk
mempelajari informasi tersebut dengan ketekunan
yang wajar.
b. Relevan
Informasi harus relevan dengan kebutuhan
pengguna untuk mengambil keputusan. Informasi
dinyatakan memiliki kualitas relevan jika dapat
mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan
cara membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu, kini
dan masa depan, menegaskan, atau mengoreksi hasil
evaluasi mereka di masa lalu.
c. Materialitas
Informasi dipandang material jika 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
tertentu dari kelalaian dalam mencantumkan
(omission) atau kesalahan dalam mencatat
(misstatement).
d. Keandalan
Informasi memiliki kualitas andal jika bebas
dari kesalahan material dan bias, dan penyajian secara
jujur apa yang seharusnya disajikan atau yang secara
wajar diharapkan dapat disajikan.
e. Substansi Mengungguli Bentuk

33

Ibid. h. 3-5.
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Transaksi, peristiwa dan kondisi lain dicatat
dan disajikan dengan substansi dan realitas ekonomi
dan bukan hanya bentuk hukumannya.
f. Pertimbangan Sehat
Pertimbangan sehat mengandung unsur kehatihatian pada saat melakukan pertimbangan yang
diperlukan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aset
atau penghasilan tidak disajikan lebih tinggi dan
kewajiban atau beban tidak disajikan lebih rendah.
Namun, penggunaan pertimbangan sehat tidak
memperkenankan aset atau penghasilan yang lebih
rendah atau pencatatan kewajiban atau badan yang
lebih tinggi.
g. Kelengkapan
Informasi dalam laporan keuangan harus
lengkap dalam batasan materialitas dan biaya.
Kesengajaan
untuk
tidak
mengungkapkan
mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau
malah menyesatkan dan karena itu tidak dapat
diandalkan dan kurang mencukupi ditinjau dari segi
relevansi.
h. Dapat Dibandingkan
Pengguna harus dapat membandingkan
laporan keuangan entitas antar periode dengan entitas
lain untuk mengidentifikasi kecendrungan posisi
keuangan, kinerja serta mengevaluasi posisi keuangan
secara relatif.
i. Tepat Waktu
Agar relevan, informasi dalam laporan
keuangan harus tepat waktu dalam jangka waktu
pengambilan keputusan, karena nantinya akan
mempengaruhi keputusan para penggunanya.
j. Keseimbangan Antara Biaya dan Manfaat
Manfaat informasi seharusnya melebihi biaya
penyedianya. Namun demikian, biaya tersebut juga
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tidak perlu ditanggung oleh pengguna yang menikmati
manfaat.
3. Posisi Keuangan34
Posisi keuangan suatu entitas terdiri dari aset,
kewajiban, dan ekuitas pada suatu waktu tertentu. Unsur
laporan yang berkaitan secara langsung dengan
pengukuran posisi keuangan adalah aset, kewajiban, dan
ekuitas. Unsur-unsur ini didefinisikan sebagai berikut:
a. Aset adalah sumber daya yang dikuasai entitas sebagai
akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat
ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh
entitas.
b. Kewajiban merupakan kewajiban masa kini entitas
yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang
penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus
keluar dari sumber daya entitas yang mengandung
manfaat ekonomi.
c. Ekuitas adalah hak residu atas aset entitas setelah
dikurangi semua kewajiban.
4. Kinerja Keuangan35
Kinerja keuangan adalah hubungan antara penghasilan
dan beban dari entitas sebagaimana disajikan dalam
laporan laba rugi. Laba sering digunakan sebagai ukuran
kinerja atau sebagai dasar untuk pengukuran lain, seperti
tingkat pengembalian investasi atau laba per saham. Unsurunsur laporan keuangan yang secara langsung terkait
dengan pengukuran laba adalah penghasilan dan beban.
Penghasilan dan beban didefinisikan lebih lanjut sebagai
berikut:
a. Penghasilan (income) adalah kenaikan manfaat
ekonomi selama periode pelaporan dalam bentuk arus
masuk atau peningkatan aset, atau penurunan
34
35

Ibid. h. 5
Ibid. h. 6.
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kewajiban yang mengakibatkan ekuitas yang tidak
berasal dari kontribusi penanam modal.
b. Beban (expenses) adalah penurunan manfaat ekonomi
selama suatu periode pelaporan dalam bentuk arus
keluar atau penurunan aset, atau terjadinya kewajiban
yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak
terkait dengan distribusi kepada penanam modal.
5. Pengakuan Unsur-Unsur Laporan Keuangan
Pengakuan unsur laporan keuangan merupakan proses
pembentukan suatu pos dalam neraca atau laporan laba rugi
yang memenuhi definisi suatu unsur dan memenuhi kriteria
sebagai berikut:
a. Ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang
terkait dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke
dalam entitas.
b. Pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat
diukur dengan andal.
Kegagalan untuk mengakui pos yang memenuhi
kriteria tersebut tidak dapat digantikan dengan
pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan atau
catatan atau materi penjelasan
Probabilitas manfaat ekonomi masa depan
Konsep probabilitas digunakan dalam kriteria
pengakuan mengacu kepada pengertian derajat
ketidakpastian bahwa manfaat ekonomi masa depan yang
terkait dengan pos tersebut akan mengalir ke atau dari
dalam entitas. Pengkajian derajat ketidakpastian yang
melekat pada arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan
atas dasar bukti yang terkait dengan kondisi yang tersedia
pada akhir periode pelaporan saat penyusunan laporan
keuangan. Penilaian itu dibuat secara individu untuk pospos yang signifikan secara individual dan kelompok dari
suatu populasi besar dari pos-pos yang tidak signifikan
secara individual
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Keandalan pengukuran.
Kriteria kedua untuk pengakuan suatu pos adalah
adanya biaya atau nilai yang dapat diukur dengan andal.
Dalam banyak kasus, biaya atau nilai suatu pos diketahui.
Dalam kasus lainnya biaya atau nilai tersebut harus
diestimasi. Penggunaaan estimasi yang layak merupakan
bagian esensial dalam penyusunan laporan keuangan tanpa
mengurangi tingkat keandalan. Namun demikian, jika
estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pos
tersebut tidak diakui dalam neraca atau laporan laba rugi
Suatu pos yang pada saat tertentu tidak dapat
memenuhi kriteria pengakuan dapat memenuhi syarat
untuk diakui di masa depan sebagai akibat dari peristiwa
atau keadaan yang terjadi kemudian.
Suatu pos yang gagal memenuhi kriteria pengakuan
tetap perlu diungkapkan dalam catatan, materi penjelasan
atau skedul tambahan. Pengungkapan ini dapat dibenarkan
jika pengetahuan mengenai pos tersebut dipandang relevan
untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja dan
perubahan posisi keuangan suatu entitas oleh pengguna
laporan keuangan.
C. Organisasi Nirlaba
Sebelum pembahas lebih jauh, penulis sekiranya akan
memaparkan mengenai organisasi dan nirlaba terlebih dahulu.
Secara umum pengertian organisasi adalah sebuah wadah atau
tempat berkumpulnya sekelompok orang untuk bekerjasama
secara rasional dan sistematis, terkendali, dan terpimpin untuk
mencapai suatu tujuan tertentu dengan memanfaatkan sumber
daya yang ada.36 Sedangkan, nirlaba adalah istilah yang biasa
digunakan sebagai sesuatu yang bertujuan sosial,

36

Nunung, Buku Referensi Administrasi Organisasi Dan Manajemen
(Cirebon: Syntax Computama, 2020). h. 14
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kemasyarakatan atau lingkungan yang tidak semata-mata untuk
mencari keuntungan materi (uang).37
Organisasi nirlaba (not-for-profit organization), yaitu
organisasi serupa dunia bisnis yang memiliki tujuan utama
selain mengembalikan laba kepada para pemiliknya.
Organisasi-organisasi ini memainkan peranan yang penting di
dalam masyarakat dengan menempatkan pelayananan publik di
atas laba. Organisasi nirlaba beroperasi di sektor swasta
maupun publik. Organisasi nirlaba sektor swasta antara lain
museum, perpustakaan, dan serikat dagang. Organisasi amal
dan keagamaan, dan sebagian besar perguruan tinggi atau
universitas serta badan-badan pemerintahan, partai-partai
politik dan serikat pekerja dapat dikategorikan juga sebagai
organisasi nirlaba.38
Saat ini di Indonesia organisasi nirlaba sangat banyak,
hal ini terjadi akibat rasa ingin saling tolong menolong sesama
manusia, agar kesejahteraan di Indonesia bisa terus membaik
sejalan dengan berkembangnya organisasi nirlaba di Indonesia.
Seperti halnya yayasan, rumah sakit, tempat ibadah, organisasi
masa, sekolah dan lain sebagainya.
Dari penjelasan yang tertera di atas dapat ditarik
kesimpulan yang dapat dipaparkan bahwa organisasi nirlaba
adalah kumpulan sekelompok orang yang bergerak dalam
kegiatan sosial dalam rangka memanfaatkan pemberian dari
penyumbang yang berupa uang maupun dalam bentuk barang
atau jasa untuk kepentingan masyarakat bukan semata-mata
untuk mencari keuntungan. Contohnya adalah yayasan
(pendidikan, pondok pesantren, universitas, rumah sakit dan
lain-lain), tempat ibadah, museum, organisasi masa dan lain
sebagainya.

37

Wikipedia, Nirlaba. id.wikipedia.org/wiki/Nirlaba (diakses Kamis, 3
Januari 2020. Pukul 11.00)
38 David L. Kurtz, Louis E. Boone, Pengantar Bisnis Kontemporer, Edisi 11
(Jakarta: Salemba Empat, 2007).
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D. Yayasan Pendidikan
Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas
kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan dalam mencapai
tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan,
yang tidak mempunyai anggota.39
Yayasan juga pada dasarnya adalah suatu organisasi
yang melakukan kegiatan dalam bentuk sosial, keagamaan dan
kemanusiaan. Tentunya memiliki sumber daya yang mana
berasal dari sumbangan dan perlu dilakukan penyusunan
laporan keuangan sebagaimana dimaksud di bawah ini.
Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) bulan
terhitung sejak tanggal tahun buku yayasan ditutup, pengurus
wajib menyusun laporan tahunan secara tertulis yang memuat
sekurang-kurangnya:40
1. Laporan keadaan dan kegiatan yayasan selama tahun buku
yang lalu serta hasil yang telah dicapai.
2. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi
keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan
arus kas, dan catatan laporan keuangan.
Sedangkan pendidikan adalah usaha sadar dan
terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses
pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan
potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan
negara.41
Dari pengertian di atas, bisa dipahami bahwa yayasan
pendidikan merupakan suatu badan hukum yang menaungi
banyak lembaga pendidikan seperti, sekolah menengah atas
39

UU. No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. Pasal 1, ayat 1.
Ibid, Pasal 49, ayat 1.
41 Republik Indonesia. Undang-Undang. No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem
Pendidikan Nasional, Pasal 1, ayat 1.
40

27
(SMA), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah dasar (SD),
pondok pesantren dan lain-lain, yang mana tujuan utamanya
untuk mensejahterakan masyarakat secara maksimal melalui
pendidikan, terutama pendidikan formal yang mana di zaman
sekarang seperti ini sangat dibutuhkan, dan juga sebagai bentuk
kepedulian terhadap masyarakat. Pada akhirnya peran yayasan
pendidikan nantinya akan mudah diwujudkan karena
keberadaanya sudah diakui oleh suatu badan hukum.
E. Standar Akuntansi Keuangan
Badan yang berwenang merupakan badan yang berhak
dalam melakukan pengumuman resmi terkait standar akuntansi
keuangan. Hal-hal yang memuat konsep standar serta metode
yang menyatakan sebagai pedoman umum serta praktik
akuntansi dalam lingkungan tertentu tertuang dalam standar
akuntansi keuangan. Selagi masih relevan standar ini masih
dapat diterapkan tergantung dari pada keadaan perusahan
tersebut.
Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) melalui dewan
standar akuntansi keuangan merupakan organisasi atau badan
yang berhak dalam memberikan peraturan mengenai akuntansi
keuangan yang ada di Indonesia. Indonesia juga telah memiliki
kerangka dasar dalam penyusunan serta penyajian laporan
keuangan yang merupakan konsep dasar dalam melakukan
penyusunan serta penyajian laporan keuangan bagi para
pemakai. Karena kerangka dasar yang dimaksudkan sebagai
acuan bagi para komite penyusunan standar akuntansi
keuangan dalam mengembankan standar akuntansi keuangan di
masa yang akan datang dan dalam peninjauan kembali terhadap
standar akuntansi keuangan yang berlaku, maka kemungkinan
dalam banyaknya kasus tersebut akan berkurang beriring
dengan berjalannya waktu.42

42 Ronny Hendrawan, “Analisis Penerapan PSAK No. 45 Tentang Pelaporan
Keuangan Organisasi Nirlaba Pada Rumah Sakit Bersetatus Badan Layanan Umum”
(Skripsi, Universitas Diponegoro Semarang, 2011). h. 13.
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F. PSAK No. 45 Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba43
1. Tujuan Laporan Keuangan
Tujuan utama laporan keuangan adalah menyediakan
informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan
pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan
pembayaran kembali, anggota, kreditur, dan pihak lain
yang menyediakan sumber daya bagi entitas nirlaba.
Secara rinci, tujuan laporan keuangan, termasuk catatan
atas laporan keuangan, adalah untuk menyajikan informasi
mengenai:
a. Jumlah dan sifat aset, liabilitas, dan aset neto entitas
nirlaba.
b. Pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah
nilai dan sifat aset neto.
c. Jenis dan jumlah arus masuk dan arus keluar sumber
daya dalam satu periode dan hubungan antar keduanya.
d. Cara entitas nirlaba mendapat dan membelanjakan kas,
memperoleh pinjaman dan melunasi pinjaman, dan
faktor lain yang berpengaruh terhadap likuiditasnya
e. Usaha jasa entitas nirlaba
Setiap laporan keuangan menyediakan informasi yang
berbeda, dan informasi dalam laporan keuangan biasanya
melengkapi informasi dalam laporan keuangan yang lain
2. Laporan Keuangan Entitas Nirlaba
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.
a. Laporan Posisi Keuangan
Tujuan laporan posisi keuangan adalah untuk
menyediakan informasi mengenai aset, liabilitas, dan
43

Ikatan Akuntan Indonesia, PSAK 45 Pelaporan Keuangan Entitas
Nirlaba (Jakarta: IAI, 2018). h. 2-18.
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aset neto serta informasi mengenai hubungan di antara
unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Informasi
dalam 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:
1) Kemampuan entitas nirlaba untuk memberikan
jasa secara berkelanjutan dan
2) Likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan
untuk memenuhi kewajibannya, dan kebutuhan
pendanaan eksternal.
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 kelompok yang relatif homogen. Sebagai contoh,
entitas biasanya melaporkan masing-masing unsur aset
dalam kelompok yang homogen, seperti:
1) Kas dan setara kas
2) Piutang pasien, pelajar, anggota, dan penerimaan
jasa yang lain
3) Persediaan
4) Sewa, asuransi, dan jasa lain yang dibayar di muka
5) Instrumen keuangan dan investasi jangka panjang
6) Tanah, gedung, peralatan, serta aset tetap lain yang
digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa
Kas atau aset lain yang dibatasi penggunaannya
oleh pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan
pembayaran kembali disajikan terpisah dari kas atau
aset lain yang tidak terikat penggunaannya.
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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:
1) Terikat secara permanen
2) Terikat secara temporer, dan
3) Tidak terikat
Tabel 2
Laporan Posisi Keuangan
Entitas Nirlaba
Laporan Posisi Keuangan
Per 31 Desember 20XX dan 20XI
20XX
ASET
Aset Lancar
Kas dan setara kas
Piutang bunga
Persediaan dan biaya dibayar di muka
Piutang lain-lain
Investasi jangka pendek
Aset Tidak Lancar
Properti investasi
Aset tetap
Investasi jangka panjang
Jumlah aset
LIABILITAS
Liabilitas Jangka Pendek
Utang dagang
Pendapatan diterima di muka yang dapat
dikembalikan
Utang lain-lain

20XI

Xxx
Xxx
Xxx
Xxx
Xxx

Xxx
Xxx
Xxx
Xxx
Xxx

Xxx
Xxx
Xxx
Xxxx

Xxx
Xxx
Xxx
Xxxx

Xxx
Xxx
Xxx
Xxx

Xxx
Xxx
Xxx
Xxx
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Utang wesel
Liabilitas Jangka Panjang
Kewajiban tahunan
Utang jangka panjang
Jumlah liabilitas
ASET NETO
Tidak terikat
Terikat temporer
Terikat permanen
Jumlah aset neto

Xxx
Xxx
Xxxx

Xxx
Xxx
Xxxx

Xxx
Xxx
Xxx
Xxxx

Xxx
Xxx
Xxx
Xxxx

b. Laporan Aktivitas
Tujuan utama laporan aktivitas adalah
menyediakan informasi mengenai pengaruh transaksi
dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aset
neto, hubungan antar transaksi dan peristiwa lain dan
bagaimana penggunaan sumber daya dalam
pelaksanaan berbagai program atau jasa.
Laporan aktivitas mencakup entitas nirlaba secara
keseluruhan dan menyajikan perubahan jumlah aset
neto selama satu periode. Perubahan aset neto dalam
laporan aktivitas tercermin pada aset neto atau ekuitas
dalam posisi keuangan.
Perubahan kelompok aset neto
Laporan aktivitas menyajikan jumlah perubahan
aset neto terikat permanen, terikat temporer, dan tidak
terikat dalam satu periode.
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
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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.
Kemudian laporan aktivitas juga 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.
Tabel 3
Laporan Aktivitas
Entitas Nirlaba
Laporan Aktivitas
Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 20XX
PENDAPATAN TIDAK TERIKAT
Sumbangan
Xxx
Jasa layanan
Xxx
Penghasilan dari investasi
Xxx
Penghasilan lain-lain
Xxx
Jumlah
Xxxx
ASET NETO YANG DIBEBASKAN DARI
PEMBATASANNYA
Penyelesaian program pembatasan
Xxx
Penyelesaian pembatasan pemerolehan peralatan
Xxx
Berakhirnya waktu pembatasan
Xxx
Jumlah
Xxxx
BEBAN TIDAK TERIKAT
Program A
(xxx)
Program B
(xxx)
Program C
(xxx)
Manajemen dan umum
(xxx)
Pencairan dana
(xxx)
Beban tidak terikat lainnya
(xxx)
Jumlah beban tidak terikat
(xxxx)
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PERUBAHAN ASET NETO TIDAK TERIKAT

Xxxxx

ASET NETO TERIKAT TEMPORER
Sumbangan
Penghasilan dari investasi
Aset neto yang dibebaskan dari pembatasan
Perubahan aset neto terikat temporer

Xxx
Xxx
(xxx)
Xxxx

ASET NETO TERIKAT PERMANEN
Sumbangan
Penghasilan dari investasi
Perubahan aset neto terikat permanen
TOTAL PERUBAHAN ASET NETO
ASET NETO PADA AWAL TAHUN
ASET NETO PADA AKHIR TAHUN

Xxx
Xxx
Xxxx
Xxxxx
Xxxxx
Xxxxx

c. Laporan Arus Kas
Tujuan utama laporan arus kas adalah
menyajikan informasi mengenai penerimaan dan
pengeluaran kas dalam suatu periode.
Klasifikasi penerimaan dan pengeluaran kas
1) Aktivitas Pendanaan
a) Penerimaan kas dari pemberi sumber daya
yang tidak mengharapkan pembayaran
kembali yang penggunaannya dibatasi dalam
jangka panjang.
b) Penerimaan kas dari pemberi sumber daya dan
penghasilan investasi yang penggunaannya
dibatasi untuk pemerolehan, pembangunan
dan pemeliharaan aset tetap, atau peningkatan
dana abadi
c) Bunga
dan
deviden
yang
dibatasi
penggunannya dalam jangka panjang
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2) Pengungkapan informasi mengenai aktivitas
investasi dan pendanaan nonkas, misalnya
sumbangan berupa bangunan atau aset investasi.
Tabel 4
Laporan Arus Kas
ENTITAS NIRLABA
Laporan Arus Kas
untuk tahun yang berakhir 31 Desember 20XX
AKTIVITAS OPERASI
Rekonsiliasi perubahan dalam aset neto menjadi kas
neto yang digunakan untuk aktivitas operasi:
Perubahan dalam aset neto
Penyesuaian untuk rekonsiliasi perubahan dalam aset
neto menjadi kas neto yang digunakan untuk aktivitas
operasi:
Depresiasi
Kerugian akibat kebakaran
Kerugian akrual pada kewajiban tahunan
Kenaikan piutang bunga
Penurunan dalam persediaan dan biaya dibayar di muka
Kenaikan dalam piutang lain-lain
Kenaikan dalam utang dagang
Penurunan dalam penerimaan di muka yang dapat
dikembalikan
Penurunan dalam utang lain-lain
Sumbangan terikat untuk investasi
Bunga dan dividen terikat untuk investasi jangka
panjang
Penghasilan neto terealisasi dan belum terealisasi dari
investasi jangka panjang
Aset neto diterima (digunakan) untuk aktivitas
AKTIVITAS INVESTASI
Ganti rugi dari asuransi kebakaran

Xxx

Xxx
Xxx
Xxx
(xxx)
xxx
(xxx)
Xxx
(xxx)
(xxx)
(xxx)
(xxx)

(xxx)
(xxxx)
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Pembelian peralatan
Penerimaan dari penjualan investasi
Pembelian investasi
Kas neto diterima (digunakan) untuk aktivitas investasi
AKTIVITAS PENDANAAN
Penerimaan dari sumbangan terikat dari:
Investasi dalam endowment
Investasi dalam endowment berjangka
Investasi dalam bangunan
Investasi perjanjian tahunan
Aktivitas pendanaan lain
Bunga dan dividen terikat untuk reinvestasi
Pembayaran kewajiban tahunan
Pembayaran utang wesel
Pembawayan liabilitas jangka panjang
Kas neto yang diterima (digunakan) untuk aktivitas
pendanaan
PENURUNAN NETO DALAM KAS DAN SETARA
KAS
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN

Xxx
(xxx)
Xxx
(xxx)
(xxx)
Xxx
Xxx
Xxx
Xxx
Xxx
Xxx
(xxx)
(xxx)
(xxx)
(xxx)
(xxx)
(xxx)
Xxx
Xxx

G. Penelitian Terdahulu
Untuk lebih memahami mengenai penelitian ini,
sekiranya untuk mempelajari terlebih dahulu mengenai
penelitian dengan masalah yang sesuai dengan penelitian
sebelumnya yang mana sebagai berikut:
Siti Rahma N, Heru F (2019) dalam penelitianya
dijelaskan hasil bahwa masjid di kota Banda Aceh secara
umum belum menerapkan PSAK No. 45 mengenai organisasi
nirlaba dikarenakan kurangnya motivasi dalam penerapannya
serta tidak adanya sanksi bagi masjid jika tidak menerapkan itu.
Sehingga masjid hanya membuat laporan sederhana meliputi
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sumber penerimaan, pengeluaran, dan saldo kas akhir
periode.44
Mutammimah, Yulinarti, Ari Sita N (2018) dalam
penelitianya dijelaskan hasil bahwa laporan keuangan Yayasan
Panti Asuhan Siti Masyitoh Besuki Situbondo masih belum
sesuai dengan PSAK No, 45 dan laporan keuangan yang
dimiliki sangat sederhana berupa laporan pemasukan dan
laporan pengeluaran saja, sehingga peneliti melakukan
rekonstruksi laporan keuangan yayasan yang sesuai dengan
PSAK No. 45.45
Rita Martini, Dkk (2018) dalam penelitianya
dijelaskan hasil bahwa Panti Asuhan Al-Amanah belum
melakukan penerapan pelaporan keuangan yang sesuai dengan
PSAK 45 sehingga peneliti melakukan pengabdian dalam
memberikan pemahaman terkait itu.46
Fini Haryono (2019) dalam penelitianya dijelaskan
hasil bahwa jemaat GMIM Sion Teling Sentrum Manado
belum menerapkan PSAK No. 45 dimana laporan keuangannya
berupa laporan anggaran dan realisasi pendapatan dan
pengeluaran gereja. Walapun belum menerapkan PSAK No.
45, namun tujuan dari penyajian laporan keuangannya sudah
cukup jelas.47
Ignasius Rian G, Agus T. Poputra (2015) dalam
penelitianya dijelaskan hasil bahwa Kantor Sinode GMIM
Siti Rahma Nazila and Heru Fahlevi, “Analisis Penerapan Pelaporan
Keuangan Entitas Nirlaba Berdasarkan Psak No. 45 Pada Masjid Di Kota Banda,”
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi 4, no. 2 (2019): 374–82,
https://doi.org/10.24815/jimeka.v4i2.12278.
45 Mutammimah, Yulinartati, and Ari Sita Nastiti, “Penerapan Laporan
Keuangan Organisasi Nirlaba Berdasarkan Psak No. 45 Pada Yayasan Panti Asuhan
Siti Masyitoh Besuki Situbondo,” Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika 9, no. 1
(2019): 264–76.
46 Rita Martini, “Pembukuan Dan Pelaporan Informasi Akuntansi Keuangan
Berbasis Psak 45: Pada Panti Asuhan Al-Amanah, Palembang,” Aptekmas : Jurnal
Pengabdian
Kepada
Masyarakat
1,
no.
2
(2018),
https://doi.org/10.36257/apts.v1i2.1205.
47 Fini Haryono, “Evaluasi Penerapan Psak No. 45 Tentang Pelaporan
Keuangan Entitas Nirlaba Pada Jemaat Gmim Sion Teling Sentrum Manado,” Jurnal
EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi 7, no. 1 (2019): 981–
90, https://doi.org/10.35794/emba.v7i1.23194.
44
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belum menerapkan PSAK No. 45 pada penyusunan laporan
keuangannya, Kantor Sinode GMIM hanya menyusun laporan
realisasi anggaran belanja dan pendapatan serta mempunyai
badan pengawas pembendaharaan yang merupakan bentuk
transparansi terhadap pengelolaan laporan keuangannya.48
Erika Putri (2019) dalam penelitianya dijelaskan hasil
bahwa Lembaga Masjid At-Taqwa belum menerapkan PSAK
No. 45 dikarenakan penyusunan laporan keuangan masih
konvensional dan metode pembukuan tunggal karena dianggap
paling efisien dan mudah dipahami oleh pengurus.49

48 Ignasius Rian Gultom and Agus Poputra, “Analisis Penerapan PSAK
No.45 Tentang Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba Dalam Mencapai Transparansi
Dan Akuntabilitas Kantor Sinode Gmim,” Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis
Dan Akuntansi 3, no. 4 (2015): 527–37.
49 Erika Putri, “Analisis Penerapan PSAK No. 45 Pada Organisasi Nirlaba
Studi Pada Lembaga Masjid At-Taqwa, Sidoarjo” 7, no. 3 (2019).
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