
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

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 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, seperti penerimaan sumbangan.

Namun dengan demikian, dalam praktik entitas nirlaba sering tampil dalam

berbagai bentuk, sehingga sering sekali untuk 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.

Entitas nirlaba 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 jasa yang diberikan
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oleh entitas nirlaba dan kemampuannya untuk terus memberikan jasa tersebut

serta cara manajer melaksanakan tanggung jawab dan aspek kinerjanya.

Kemampuan entitas nirlaba untuk terus memberikan jasa dikomunikasikan

melalui laporan posisi keuangan yang menyediakan informasi mengenai aset,

liabilitas, aset neto dan informasi mengenai hubungan diantara unsur – unsur

tersebut. Laporan ini menyajikan secara terpisah aset neto baik yang terikat

maupun yang tidak terikat penggunaannya (PSAK 45, 2011).

Organisasi nirlaba meliputi organisasi keagamaan, rumah sakit, sekolah negeri,

organisasi jasa sukarelawan. Organisasi non profit menjadikan sumber daya

manusia sebagai aset yang paling berharga, karena semua aktivitas organisasi ini

pada dasarnya adalah dari, oleh, dan untuk manusia. Manajemen organisasi

nirlaba harus mempertanggung jawabkan sumbangan atau dana yang telah

diterima dari berbagai pihak berupa laporan keuangan, karena Menurut PSAK

No.45 bahwa organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dari sumbangan para

anggota dan para penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari

organisasi tersebut.

Untuk pihak internal tujuan laporan keuangan adalah untuk mengetahui situasi

keuangan yang ada dalam organisasi tersebut, sedangkan untuk pihak eksternal

bertujuan untuk mengetahui apakah dana yang ada telah dipergunakan dengan

baik dan terlampir dalam laporan keuangan organisasi tersebut. (Cintokowati,

2010).

Sejak ditetapkannya peraturan standar akuntansi keuangan PSAK No. 45 tahun

2009 hingga revisi tahun 2011 ini belum ada penelitian secara khusus mengenai
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penerapan atau implementasi standar akuntansi keuangan PSAK No. 45 tentang

organisasi nirlaba khususnya di kota Bandar Lampung ini sendiri. Belum

diketahui apakah penerapan standar akuntansi keuangan PSAK No. 45 pada

oragnisasi nirlaba di kota Bandar lampung ini bermanfaat dalam pengelolaan

sumber dana dan dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan agar lebih

transparan dan akuntabel, ataukah justru membuat pengelola menjadi tidak

mengerti dalam pembuatan laporan keuangan dan pengelolaan sumber dana yang

diberikan dari stockholder menjadi terbengkalai dan tidak transparan.

Entitas organisai nirlaba di kota Bandar Lampung terdapat 1.267 Mesjid, 138

Gereja Kristen, 58 Gereja Katolik, 87 Kuil, 5 Vihara, 32 Yayasan Aliyah, 127

Tsanawiyah, 206 Ibtidaiyah, 27 Diniyah, 76 Psantren, 16 Panti Asuhan, dan

Lemabaga Amil Zakat. Dari pengamatan awal ke beberapa lembaga organisasi

yang berada di Bandar lampung, maka terpilihlah lima entitas organisasi nirlaba

yang mendekati laporan keuangannya sesuai dengan peraturan standar akuntansi

keuangan PSAK No. 45, seperti: Gerakan Mubaligh Islam, Gereja Protestan

Indonesia, Mesjid al-hidayah, zakat dan infaq yang terdapat di kemetrian kota

Bandar lampung dan Panti Asuhan Kemala Puji, terdapat beberapa lembaga

organisasi yang belum menerapkan laporan keuangan organisasi nya dan ada yang

sudah menerapkan laporan keuangan organisasi nya tetapi belum sesuai dengan

peraturan standar akuntansi yang berlaku, dengan ini mereka memerlukan

bagaimana cara memproses laporan keuangan sesuai dengan peraturan standar

akuntansi keuangan yang berlaku.
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Dari pengamatan awal ke beberapa organisasi nirlaba yang berada di Bandar

Lampung, terdapat beberapa permasalahan yang ada di organisasi nirlaba tersebut,

yaitu:

No Organisasi Nirlaba Permasalahan

1 Gerakan Mubaligh Islam Membuat laporan keuangan, tetapi

tidak menerapkan sesuai PSAK No.

45 yang berlaku.

2 Masjid Al-Hidayah Membuat laporan keuangan tetapi

hanya mencatat masuk keluar nya

arus kas, dan tidak

mengaplikasikan ke dalam

komputer.

3 Panti Asuhan Kemala Puji Membuat laporan keuangan, tetapi

hanya mencatat masuk keluar nya

kas, dan tidak mengaplikasikan

kedalam komputer.

4 Zakat dan Infaq Kementerian

Agama Kota Bandar Lampung

Membuat laporan keuangan, tetapi

hanya mencatat masuk keluarnya

kas, dan tidak mencatat aset

kedalam aset lancar atau aset

bersih.

5 Gereja Protestan Indonesia Membuat laporan keuangan, tetapi

hanya mencatat arus kas masuk dan

arus kas keluar, tidak adanya

pembuatan neraca.
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Berdasar uraian di atas dan mengingat pentingnya meyusun dan menyajikan

laporan keuangan organisasi nirlaba di Bandar Lampung, maka penulis dalam

penyusunan laporan skripsi ini mengambil judul: “Evaluasi Penerapan Standar

Akuntansi Keuangan No 45 Pada Organisasi Nirlaba Di Bandar Lampung.”

1.2 Perumusan dan Batasan Masalah

1.2.1 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka perumusan

masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah organisasi nirlaba yang berada di Bandar Lampung telah

menyusun laporan posisi keuangan yang meliputi total aset, liabilitas dan

aset neto. Laporan arus kas yang meliputi penerimaan dan pengeluaran

kas. Dan laporan aktivitas yang meliputi beban menurut klasifikasi

fungsional, kelompok program jasa utama dan aktivitas pendukung, sesuai

dengan standar akuntansi keuangan (PSAK) nomor 45?

2. Apakah organisasi nirlaba yang berada di Bandar Lampung sebelumnya

telah mengetahui tentang pelaporan pembuatan laporan keuangan sesuai

dengan PSAK No. 45?

1.2.2 Batasan Masalah

Untuk memfokuskan penelitian ini agar punya ruang lingkup  dan arah penelitian

yang jelas, batasan masalah yang dilakukan adalah sebagai berikut:
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Penelitian ini menggunakan organisasi nirlaba keagamaan, yang berada di kota

Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan peraturan standar akuntansi

keuangan No. 45 yang meliputi laporan posisi keuangan pada akhir periode

pelaporan, laporan aktivitas dan laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan

laporan keuangan.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini untuk:

1. Untuk mengevaluasi organisasi yayasan keagamaan yang telah menyusun

laporan posisi keuangan, laporan arus kas dan laporan aktivitas pada

orgasnisasi nirlaba yang berada di Bandar Lampung.

2. Untuk megevaluasi organisasi nirlaba yang telah menyusun laporan keuangan

dan telah menerapkan standar akuntansi keungan no 45 yang dibuat IAI.

1.3.2 Manfaat Teoretis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan

mengenai penerapan Peraturan Standar Akuntansi Keuangan No. 45 (PSAK

45).

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan

wawasan bagi mereka yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai

Penerapan Peraturan Standar Akuntansi Keuangan No. 45 (PSAK 45).
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1.4.3 Manfaat Praktis

1. Penelitian ini di harapkan dapat memberikan informasi mengenai efektivitas

penerapan Standar Akuntansi Keuangan No. 45 (PSAK 45) pada perusahaan

nirlaba.

2. Memberikan masukan kepada para stakeholder dari organisasi nirlaba sebagai

pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan untuk donasi.


