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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Resistensi

Pada dasarnya, melakukan perubahan merupakan usaha untuk memanfaatkan

peluang untuk mencapai keberhasilan. Karena ketika melakukan perubahan

mengandung resiko, yaitu adanya resistensi atau penolakan terhadap perubahan.

Resistensi terhadap perubahan adalah tindakan yang berbahaya dalam lingkungan

yang penuh dengan persaingan ketat.

Beberapa faktor resistensi yang lazim terjadi dalam perubahan organisasi adalah

sebagai berikut:

1. Kebiasaan kerja. Orang sering resisten terhadap perubahan karena

menganggap kebiasaan yang baru dianggap merepotkan atau mengganggu.

2. Keamanan. Seperti takut dipecat, atau kehilangan jabatan.

3. Ekonomi. Faktor ekonomi seperti gaji paling sering dipertanyakan, karena

orang sangat tidak megharapkan gajinya turun.

4. Sesuatu yang tidak diketahui.

Sumber: (Lim dan Loh, 2002).

Istilah lain yang sering dipakai mengenai resistensi terhadap perubahan adalah

karena setiap perubahan akan mengganggu zona nyaman (comfort zone), yaitu

kebiasaan-kebiasaan kerja yang selama ini dirasakan nyaman.
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Sonnenberg tahun (1994), mengidentifikasi tujuh alasan mengapa orang resisten

terhadap perubahan, yaitu:

1. Procastination. Kecenderungan menunda perubahan, karena merasa masih

banyak waktu untuk melakukan perubahan.

2. Lack of motivation. Orang berpendapat bahwa perubahan tersebut tidak

memberikan manfaat sehingga enggan berubah.

3. Fear of failure. Perubahan menimbulkan pembelajaran baru. Orang takut

kalau nantinya ia tidak memiliki kemampuan yang baik tentang sesuatu

yang baru tersebut sehingga ia akan gagal.

4. Fear of the unkown. Orang cenderung merasa lebih nyaman dengan hal

yang diketahuinya dibandingkan dengan hal yang belum diketahui.

Perubahan berarti mengarah kepada sesuatu yang belum diketahui.

5. Fear of loss. Orang takut kalau perubahan akan menurunkan job security,

power atau status.

6. Dislike the innitiator of change. Orang sering sulit menerima perubahan

jika mereka ragu terhadap kepiawaian inisiator perubahan atau tidak

menyukai anggota agen perubahan.

7. Lack of communication. Salah pengertian akan apa yang diharapkan dari

perubahan, informasi yang disampaikan tidak utuh dan komprehensif.

2.1.2 Pengertian PSAK No. 45 Akuntansi Organisasi Nirlaba

Di Indonesia, Pemerintah membentuk Komite Standar Akuntasi Pemerintah.

Organisasi penyusunan standar untuk pemerintah itu dibangun terpisah dari FASB

di Amerika Serikat atau Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi

Indonesia di Indonesia karena karakteristik entitasnya berbeda. Entitas nirlaba
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tidak mempunyai pemegang saham atau semacamnya, memberi pelayanan kepada

masyarakat tanpa mengharapkan laba.

Di Amerika Serikat (AS), Financial Accounting Standard Board (FASB) telah

menyusun standar untuk laporan keuangan yang ditujukan bagi para pemilik

entitas atau pemegang saham, kreditor, dan pihak lain yang tidak secara aktif

terlibat dalam manajemen entitas bersangkutan namun memiliki kepentingan.

FASB juga berwenang untuk menyusun standar akuntansi bagi entitas nirlaba non

pemerintah, sementara US Government Accounting Standard Board (GASB)

menyusun standar akuntasi dan pelaporan keuangan untuk pernerintah pusat dan

federal AS.

2.1.3 SAK ETAP dan PSAK No. 45

SAK ETAP dan PSAK 45 adalah standar akuntansi yang ditetapkan oleh Ikatan

Akuntan Indonesia. Standar akuntansi ini menjadi sebuah acuan, jika suatu

perusahaan atau entitas menyusun laporan keuangan untuk pihak eksternal. Jika

donatur mensyaratkan adanya laporan keuangan, maka laporan keuangan tersebut

disusun dengan mengacu pada standar akuntansi yang berlaku di Indonesia (yaitu

SAK ETAP dan PSAK 45).

SAK ETAP merupakan suatu singkatan dari standar akuntansi keuangan Entitas

Tanpa Akuntabilitas Publik. Yang dimaksud dengan entitas tanpa akuntabilitas

publik adalah perusahaan yang tidak terdaftar pada pasar modal. Perusahaan yang

tidak terdaftar pada pasar modal boleh mengacu pada SAK ETAP yang relatif

lebih sederhana dibandingkan dengan SAK untuk perusahaan yang terdaftar

dipasar modal. Jarang ada organsiasi nirlaba yang terdaftar di pasar modal, maka
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organisasi nirlaba boleh mengacu pada SAK ETAP dalam menyusun laporan

keuangan.

PSAK 45 adalah salah satu pernyataan standar akuntansi keuangan. PSAK No. 45

ini membahas mengenai pelaporan keuangan untuk Entitas Nirlaba. Dalam

penyusunan laporan keuangan setiap organsiasi termasuk LSM, Yayasan, Rumah

sakit dan lain sebagainya mengacu pada PSAK No. 45, terutama jika laporan

keuangan organsiasi tersebut diaudit oleh akuntan publik.

2.1.4 Orgasnisasi Nirlaba

Organisasi nirlaba atau organisasi non profit adalah suatu organisasi yang

bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal didalam menarik

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

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

gereja, sekolah negeri, rumah sakit, lembaga swadaya masyarakat, masjid, zakat

infaq, organisasi politis, bantuan masyarakat dalam hal perundang-undangan,

organisasi jasa sukarelawan, serikat buruh, asosiasi profesional, institute riset,

museum, dan beberapa para petugas pemerintah.

Organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan

para penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi

tersebut (IAI, 2004).

2.1.5 Perbedaan Organisasi Nirlaba dengan Organisasi Laba

Terdapat beberapa hal yang membedakan antara organisasi nirlaba dengan

organisasi laba lainnya. Dalam hal kepemilikan, tidak jelas siapa sesungguhnya
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pemilik organisasi nirlaba, apakah anggota, klien, atau donatur. Pada organisasi

laba, pemilik jelas memperoleh untung dari hasil usaha organisasinya. Dalam hal

donatur, organisasi nirlaba membutuhkannya sebagai sumber pendanaan. Berbeda

dengan organisasi laba yang telah memiliki sumber pendanaan yang jelas, yakni

dari keuntungan usahanya. Dalam hal tanggung jawab, pada organisasi laba telah

jelas siapa yang menjadi Dewan Komisaris, yang kemudian memilih seorang

Direktur Pelaksana. Sedangkan pada organisasi nirlaba hal ini tidak mudah

dilakukan.

2.1.6 Ciri – ciri Organisasi Nirlaba

Organisasi nirlaba memiliki ciri – ciri sebagai berikut:

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

yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi

yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan.

b. Menghasilkan barang atau jasa tanpa bertujuan menumpuk laba.

Menghasilkan barang atau jasa tanpa bertujuan menumpuk laba, kalau

suatu entitas menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak pernah dibagikan

kepada para atau pemilik entitas tersebut.

c. Tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada organisasi bisnis, dalam

artian bahwa kepemilikan dalam organisasi nirlaba tidak dapat dijual,

dialihkan atau ditebus kembali atau kepemilikan tersebut tidak

mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas pada suatu

likuidasi atau pembubaran entitas (Hasana, 2011).
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2.1.7 Tujuan Laporan Keuangan

PSAK No. 1 (2011: 04) mengemukakan bahwa:

Tujuan laporan keuangan adalah:

- Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta

perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah

besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

- Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan

bersama sebagian besar pemakai. Namun demikian, laporan keuangan tidak

menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam

pengambilan keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan

pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk

menyediakan informasi non keuangan.

- Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen

(stewardship), atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang

dipercayakan kepadanya. Pemakai 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 perusahaan

atau keputusan untuk mengangkat kembali atau mengganti manajemen.

Laporan keuangan organisasi nirlaba meliputi laporan posisi keuangan pada akhir

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

pelaporan dan catatan atas laporan keuangan (IAI, 2007).
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Dalam buku A Statement of Basic Accounting Theory (ASOBAT), seperti yang

dikutip dan diterjemahkan oleh Harahap (2007:126) merumuskan empat tujuan

laporan keuangan:

 Membuat keputusan yang menyangkut penggunaan kekayaan yang terbatas dan

untuk mencapai  tujuan

 Mengarahkan dan mengontrol secara efektif Sumber Daya Manusia dan faktor

produksi lainnya

 Memelihara dan melaporkan pengamanan terhadap kekayaan

 Membantu fungsi dan pengawasan sosial.

Kemudian oleh IAI di dalam PSAK nomor 45 tentang Pelaporan Organisasi

Nirlaba (2011) pengertian ini diterjemahkan menjadi:

a. Sumber daya entitas berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan

pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah

sumber daya yang diberikan.

b. Menghasilkan barang atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan kalau suatu

entitas menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak pernah dibagikan kepada

para pendiri atau pemilik entitas tersebut.

c. Tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada organisasi bisnis, dalam arti

bahwa kepemilikan dalam organisasi nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau

ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi

pembagian sumber daya entitas pada saat likuidasi atau pembubaran entitas.
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tujuan umum laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi tentang

posisi keuangan, kinerja dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian

besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan

ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban (stewardship) manajemen atas

penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka (IAI, 2007).

2.1.8 Unsur – Unsur Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba

Akuntansi organisasi nirlaba meliputi bentuk laporan keuangan dan nama-nama

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

berdasarkan PSAK No. 45:

A. Laporan posisi keuangan

a. Pengertian Laporan Posisi Keuangan

Secara umum, Laporan posisi keuangan atau Neraca adalah sebuah daftar aset dan

liabilitas suatu perusahaan pada saat tertentu. Neraca merupakan pernyataan dari

persamaan akuntansi dasar.

Neraca adalah laporan yang meringkas posisi keuangan suatu perusahaan pada

tanggal tertentu. Neraca menampilkan sumber daya ekonomis (aset), kewajiban

ekonomis (hutang), modal saham, dan hubungan antar item tersebut. (Hanafi dan

Halim, 2002)

Tujuan laporan posisi keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai

aset, liabilitas, dan aset neto dan informasi mengenai hubungan di antara unsur-

unsur tersebut pada waktu tertentu. Informasi dalam laporan posisi keuangan yang

digunakan bersama pengungkapan dan informasi dalam laporan keuangan lainnya,
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dapat membantu para penyumbang, anggota organisasi, kreditur dan pihak-pihak

lain untuk menilai:

a. kemampuan organisasi untuk memberikan jasa secara berkelanjutan

b. likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajibannya,

dan kebutuhan pendanaan eksternal.

Laporan Neraca, yang disebut juga dengan laporan posisi keuangan perusahaan,

adalah laporan yang menggambarkan posisi aktiva, kewajiban dan modal pada

saat tertentu. (Harahap, 2006)

b. Komponen Laporan Posisi Keuangan:

a. Aset atau Harta

Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa

masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa mendatang diharapkan akan

diperoleh entitas. Dalam Laporan posisi keuangan, Aset disajikan sesuai dengan

urutan kelancaran dan kekekalannya. Aset dapat dibedakan menjadi Aset Lancar,

Investasi jangka panjang, Aset tetap, dan Aset tidak berwujud. Aset lancar

diurutkan berdasarkan kelancarannya, sedangkan asset tetap diurutkan

berdasarkan kekekalannya.

b. Liabilitas

Liabilitas adalah kewajiban entitas masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu,

penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar sumber daya entitas yang

mengandung manfaat ekonomi.

c. Ekuitas
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Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi semua liabilitas atau

dalam kata lain, ekuitas adalah kekayaan pemilik dalam suatu perusahaan. Pada

perusahaan perorangan dan persekutuan, pencatatan akun ini diikuti oleh nama

pemilik. Pada perseroan terbatas, kekayaan pemilik hanya dinyatakan dengan

modal saham dan laba ditahan (laba yang tidak dibagi kepada pemegang saham).

Klasifikasi Laporan Posisi Keuangan:

Laporan Posisi Keuangan diklasifikasikan menjadi dua kategori yaitu:

a. Bagian lancar (current) atau jangka pendek (short-term), seperti aset lancar dan

hutang lancar.

b. Bagian tidak lancar (non-current) atau jangka panjang (long-term), seperti aset

tidak lancar dan hutang tidak lancar.

Aset Lancar:

Aset Lancar adalah aset yang tingkat likuiditasnya tinggi. Artinya, aset tersebut

dapat dengan segera berubah dalam waktu kurang dari satu tahun. Tujuan suatu

perusahaan memegang harta lancar adalah untuk membiayai operasi sehari-hari

dan untuk berjaga-jaga.

Menurut PSAK 1 (revisi 2009) penyajian laporan keuangan, entitas

mengklasifikasikan aset lancar jika:

 Aset diharapkan dapat direalisasikan, atau terjual, atau digunakan dalam siklus

operasi normal.

 Aset yang dimiliki dengan tujuan untuk diperdagangkan.
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 Aset yang diharapkan dapat terealisasi dalam jangka waktu dua belas bulan

setelah periode pelaporan.

 Berupa kas atau setara kas kecuali yang dibatasi pertukaran atau

penggunaannya untuk menyelesaikan liabilitas sekurang-kurangnya dua belas

bulan setelah periode pelaporan.

1. Aset Lancar antara lain:

 Kas, uang tunai yang terdapat dalam kas dan di bank, berupa saldo rekening

Koran yang setiap saat dapat digunakan

 Piutang Dagang, tagihan atau klaim perusahaan kepada pihak lain yang masa

pelunasan jatuh tempo kurang dari satu tahun.

 Surat – Surat Berharga, saham atau obligasi yang dimiliki perusahaan dan

setiap saat siap untuk dijual.

 Wesel Tagih, seperti piutang dagang namun lebih formal karena didukung oleh

janji tertulis dari pelanggan untuk membayar tagihan tersebut

 Persedian, berupa persediaan barang baku atau persediaan barang jadi yang

dapat segera dijual untuk menghasilkan kas.

 Piutang Penghasilan, penghasilan yang belum diterima karena belum jatuh

tempo, tetapi sudah menjadi hak pada tahun buku yang bersangkutan.

 Beban dibayar dimuka, beban yang telah dikeluarkan tetapi belum dianggap

sebagai biaya selama hasil yang diperoleh dari pengeluaran biaya tersebut

belum dimanfaatkan atau dikonsumsi.

2. Aset Tidak Lancar

Aset tidak lancar adalah aset yang tidak memenuhi kriteria yang dimiliki oleh aset

lancar. Aset tidak lancar adalah sebagai berikut:
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 Investasi Jangka Panjang adalah investasi di mana dana yang dimasukkan akan

diputar dan baru dapat dipakai dalam jangka waktu minimal 1 tahun.

 Aset tetap adalah aset berwujud yang digunakan dalam operasi entitas. Seperti

tanah, bangunan, mesin, dan furniture.

 Aset tak berwujud adalah aset tanpa wujud fisik yang bukan berbentuk

instrument keuangan, seperti hak paten, hak untuk memproduksi atau

menggandakan suatu penemuan agar member penghasilan bagi si pemilik hak,

hak cipta, hak yang diberikan kepada seseorang karena menciptakan sesuatu

yang belum dikenal sebelumnya, franchise, hak yang diberikan kepada

seseorang atau nama pemberi hak.

3. Aset Netto

Aset netto merupakan aset atau harta, sebuah entitas nirlaba setelah dikurangi

dengan utang atau kewajiban. Kemudian aset netto menunjukkan bagian harta

sebuah LSM atau yayasan yang merupakan milik LSM atau Yayasan tersebut.

aset netto dalam entitas nirlaba dibedakan menjadi aset netto tidak terikat, aset

netto terikat temporer dan aset netto terikat permanen. Contoh aset netto terikat

permanen adalah sumbangan tanah untuk pembangunan gedung rumah sakit.

Tanah tersebut dihibahkan untuk membangun gedung, jadi tidak boleh dijual.

Sedangkan contoh aset netto terikat temporer adalah sumbangan untuk pembelian

aktiva tetap, contoh sumbangan untuk pembelian komputer (Lilis Setiawati 2011).
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Contoh Laporan Posisi Keuangan
Organisasi Nirlaba

Laporan Posisi Keuangan
31 Desember 2011 dan 2012

(dalam jutaan)
2011 2012

ASET
Kas dan setara kas xxxx xxxx
Piutang bunga xxxx xxxx
Persediaan dan biaya dibayar di muka xxxx xxxx
Piutang lain-lain xxxx xxxx
Investasi lancar xxxx xxxx
Aset terikat untuk investasi dalam xxxx xxxx
tanah, bangunan, dan peralatan
Tanah, bangunan dan peralatan xxxx xxxx
Investasi jangka panjang xxxx xxxx
Jumlah Aset xxxx xxxx

liabilitas dan Aset Bersih:
Hutang dagang xxxx xxxx
Pendapatan diterima di muka yang

dapat dikembalikan - xxxx
Hutang lain-lain xxxx xxxx
Hutang wesel xxxx
liabilitas tahunan xxxx
Hutang jangka panjang xxxx xxxx
Jumlah Kewajiban xxxx xxxx

Aset Neto:
Tidak terikat xxxx xxxx
Terikat temporer (Catatan B) xxxx xxxx
Terikat permanen (Catatan C) xxxx xxxx
Jumlah Aktiva Bersih xxxx xxxx
Jumlah Kewajiban dan Aktiva Bersih xxxx xxxx

sumber: (PSAK No. 45, 2011)

B. Laporan aktivitas

Laporan aktivitas organisasi nirlaba ini sebenarnya sama seperti laporan laba rugi

di perusahaan bisnis. Laporan aktivitas ini menyajikan perubahan atas aset netto

dari periode ke periode, berapa banyak sumbangan yang diterima periode ini,
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berapa besar beban manajemen dan umum yang dikeluarkan dalam periode ini

dan lain sebagainya.

Laporan aktivitas adalah suatu laporan yang menggambarkan kinerja organisasi,

yang meliputi penerimaan dan penggunaan dana pada suatu periode tertentu.

(Hertanto dan Teten, 2001).

Tujuan utama laporan aktivitas adalah menyediakan informasi mengenai:

 pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aktiva

bersih.

 hubungan antar transaksi.

 peristiwa lain bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan

berbagai program atau jasa.

Laporan aktivitas mencakup organisasi secara keseluruhan dan menyajikan

perubahan jumlah aktiva bersih selama suatu periode (IAI, 2007).

Informasi dalam laporan aktivitas, yang digunakan bersama dengan

pengungkapan informasi dalam laporan keuangan lainnya, dapat membantu para

penyumbang, anggota organisasi, kreditur dan pihak lainnya untuk:

 mengevaluasi kinerja dalam suatu periode

 menilai upaya, kemampuan, dan kesinambungan organisasi dan memberikan

jasa

 menilai pelaksanaan tanggung jawab dan kinerja manajer.
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Konsisten dengan pengelompokan aset neto, laporan aktivitas juga dibagi menjadi

tiga bagian:

 bagian yang menyajikan perubahan atas aset neto tidak terikat

 bagian yang menyajikan aset neto terikat permanen terikat temporer

 menyajikan aset neto terikat permanen.

Pada bagian aset neto tidak terikat, akan disajikan terpisah dari pendapatan lain.

Dalam pelaporan beban mesti dipisahkan antra beban pelaksanaan program, beban

untuk penggalangan dana, serta beban untuk pengembangan anggota

Penerimaan kas dan pembayaran kas selama suatu periode diklasifikasikan dalam

laporan arus kas dalam tiga aktivitas berbeda (IAI, 2007: 2.2) yaitu:

1) Aktivitas Operasi

Dalam kelompok ini adalah penambahan dan pengurangan arus kas yang terjadi

pada perkiraan yang terkait dengan operasional lembaga. Contoh yang

mempengaruhi arus kas operasi adalah sebagai berikut:

 Surplus atau defisit lembaga, datanya diambil dari laporan aktivitas.

 Depresiasi atau penyusutan, karena depresiasi dianggap sebagai biaya, namun

tidak terjadi uang kas keluar setiap tahun.

 Perubahan pada account piutang lembaga.

 Account, perkiraan buku besar, lain seperti: persediaan, biaya dibayar di muka

dan lain-lain.
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2) Aktivitas Investasi

Termasuk dalam perkiraan ini adalah semua penerimaan dan pengeluaran uang

kas yang terkait dengan investasi lembaga. Investasi dapat berupa pembelian atau

penjualan aktiva tetap, penempatan atau pencairan dana deposito atau investasi

lain. Beberapa contoh arus kas yang berasal dari aktivitas investas adalah:

a. Pembayaran kas untuk membeli aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset jangka

panjang lain, termasuk biaya pengembangan yang dikapitalisasi dan aset tetap

yang dibangun sendiri.

b. Penerimaan kas dari penjualan tanah, bangunan, dan peralatan, serta aset tidak

berwujud dan aset jangka panjang lain.

3) Aktivitas Pendanaan

Termasuk dalam kelompok ini adalah perkiraan yang terkait dengan transaksi

berupa penciptaan atau pelunasan kewajiban hutang lembaga dan kenaikan atau

penurunan aktiva bersih dari surplus ke defisit.

Transaksi lain yang mengakibatkan perubahan arus kas masuk dan keluar dalam

kelompok ini adalah sebagai berikut.

 Penerimaan kas dari penyumbang yang penggunaannya dibatasi untuk jangka

panjang.

 Penerimaan kas dari sumbangan dan penghasilan investasi yang

penggunaannya dibatasi untuk perolehan, pembangunan dan pemeliharaan

aktiva tetap atau peningkatan dana abadi.

 Bunga, deviden yang dibatasi penggunaannya untuk jangka panjang.
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Pelaporan arus kas dari aktivitas operasi dilakukan dengan salah satu metode

berikut (IAI, 2007)

 Metode langsung, dengan metode ini kelompok utama dari penerimaan kas

bruto dan pengeluaran kas bruto diungkapka.

 Metode tidak langsung, dengan metode ini laba atau rugi bersih disesuikan

dengan mengoreksi pengaruh dari transaksi bukan kas, penangguhan (defferal)

atau akrual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi dimasa lalu

dan masa depan, dan unsur penghasilan atau beban yang berkaitan dengan arus

kas investasi atau pendanaan.

C. Arus Kas

Pengertian Laporan Arus Kas

Laporan arus kas merupakan laporan yang menyajikan informasi tentang arus kas

masuk dan arus kas keluar dan setara kas suatu entitas untuk suatu periode

tertentu.

Laporan arus kas adalah alat perencanaan yang akan membantu kita pada masa

yang akan datang, menentukan kapan uang tunai diperlukan untuk membayar

tagihan - tagihan, membantu manajer membuat keputusan usaha dan membantu

kita dalam mengatur segala sesuatu aktivitas kas sebelum kas benar diperlukan.

Arus kas adalah ringkasan aliran kas untuk suatu periode tertentu, laporan ini

kadang disebut laporan sumber dan penggunaannya operasi perusahaan, investasi,

dan aliran kas pembiayaan serta menunjukkan perubahan kas dan surat berharga

selama periode tersebut (Sundjaya dan Berlian, 2001).
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Arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas (IAI,2002).

Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa arus kas merupakan

jumlah kas yang mengalir masuk dan keluar dari suatu perusahaan dalam suatu

periode tertentu. Dengan kata lain, arus kas adalah perubahan yang terjadi dalam

jumlah kas perusahaan selama suatu periode tertentu.

1. Manfaat Laporan Arus Kas

a. Manfaat pembuatan laporan arus kas, yaitu:

 Kemampuan entitas untuk menghasilkan arus kas di masa depan.

 Kemampuan entitas untuk membayar dividen dan memenuhi kewajibannya.

 Penyebab perbedaan antara laba bersih dan arus kas bersih dari kegiatan

operasi.

 Transaksi investasi dan pembiayaan yang melibatkan kas dan nonkas selama

suatu periode.

b. Tujuan Laporan Arus Kas

Pembuatan laporan arus kas mempunyai tujuan-tujuan, ada 3 tujuan dalam

pembuatannya yaitu:

1. Tujuan utama Laporan Arus Kas adalah untuk menyajikan informasi tentang

perubahan menyediakan informasi yang relevan mengenai penerimaan dan

pengeluaran kas bagi investor dan kreditor

2. Membantu pembaca laporan keuangan dalam memperkirakan perbedaan antara

laba bersih dengan penerimaan serta pengeluaran kas yang terkait dengan

pendapatan tersebut
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3. Membantu menentukan pengaruh transaksi kas dan non kas dari aktivitas

pendanaan dan investasi terhadap posisi keuangan suatu entitas.

c. Klasifikasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas:

 Aktivitas Operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan entitas dan

aktivitas lain yang bukan merupakan aktivits investasi dan pendanaan.

 Aktivitas Investasi adalah aktivitas berupa perolehan dan pelepasan aset jangka

panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas.

 Aktivitas Pendanaan adalah Aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam

jumlah serta komposisi  kotribusi modal dan pinjaman entitas.

Laporan arus kas disajikan sesuai PSAK No 2 tentang laporan Arus Kas dengan

tambahan berikut ini:

a. Aktivitas pendanaan

1. penerimaan kas dari penyumbang yang penggunaannya dibatasi untuk jangka

panjang.

2. penerimaan kas dari sumbangan dan penghasilan investasi yang

penggunaannya dibatasi untuk pemerolehan, pembangunan dan pemeliharaan

aktiva tetap, atau peningkatan dana abadi (endowment).

3. bunga dan dividen yang dibatasi penggunaannya untuk angka panjang.

b. Pengungkapan informasi mengenai aktivitas investasi dan pendanaan nonkas:

sumbangan berupa bangunan atau aktiva investasi.
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Contoh Laporan Aktivitas:

Organisasi Nirlaba
Laporan Aktivitas

Untuk Tahun Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012
(dalam jutaan rupiah)

Perubahan Aktiva Bersih Tidak Terikat:
Pendapatan dan Penghasilan:
Sumbangan xxxx
Jasa layanan xxxx
Penghasilan investasi Jangka panjang (Catatan E) xxxx
Penghasilan investasi lain-lain (Catatan E) xxxx
Penghasilan bersih investasi jangka panjang belum direalisasi xxxx
Lain-lain xxxx
Jumlah Pendapatan dan Penghasilan Tidak Terikat xxxx
Aktiva Bersih yang Berakhir Pembatasannya (Catatan D):
Pemenuhan program pembatasan xxxx
Pemenuhan pembatasan pemerolehan peralatan xxxx
Berakhirnya pembatasan waktu xxxx
Jumlah aktiva yang telah berakhir pembatasannya xxxx
Jumlah Pendapatan, Penghasilan dan Sumbangan lain xxxx
Beban dan Kerugian:
Program A xxxx
Program B xxxx
Program C xxxx
Manajemen dan umum xxxx
Pencarian dana xxxx
Jumlah Beban (Catatan F) xxxx
Kerugian akibat kebakaran xxxx
Jumlah Beban dan Kerugian xxxx
Kenaikan Jumlah Aktiva Bersih Tidak Terikat xxxx

Perubahan Aktiva Bersih Terikat Temporer:
Sumbangan xxxx
Penghasilan investasi jangka panjang (Catatan E) xxxx
Penghasilan bersih terealisasikan dan belum terealisasikan dari
Investasi Jangka Panjang (Catatan E) xxxx
Kerugian aktuarial untuk kewajiban tahunan (xxxx)
Aktiva bersih terbebaskan dari pembatasan (xxxx)
Aktiva Bersih Terikat Temporer (xxxx)

Perubahan Dalam Aktiva Bersih Terikat Permanen:
Sumbangan xxxx
Penghasilan dari investasi jangka panjang (Catatan E) xxxx
Penghasilan bersih terealisasikan dan belum terealisasikan dari
investasi jangka panjang (catatan E) xxxx
Kenaikan Aktiva Bersih Terikat Permanen xxxx

Kenaikan Aktiva Bersih xxxx
Aktiva Bersih Pada Awal Tahun xxxx
Aktiva Bersih Pada Akhir Tahun xxxx

sumber: (PSAK No. 45, 2011).
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PENYUSUNAN LAPORAN ARUS KAS

1. METODE LANGSUNG

Memperinci arus kas aktual dari kegiatan operasi entitas. Ketika metode ini

digunakan maka informasi dapat diperoleh dari catatan akuntansi entitas atau

dengan menyesuaikan penjualan, beban pokok penjualan, dan pos-pos lain dalam

laporan laba rugi komprehensif.

Entitas dianjurkan untuk menggunakan metode langsung dalam penyusunan arus

kas dari aktifitas operasi. Metode ini menghasilkan informasi yang berguna dalam

mengestimasi arus kas masa depan yang tidak dapat dihasilkan oleh metode tidak

langsung.

Keuntungan metode langsung adalah menyajikan penerimaan dan pembayaran kas

operasi. Metode ini lebih konsisten dengan tujuan laporan arus kas untuk

menyediakan informasi tentang penerimaan kas dan pembayaran kas

dibandingkan dengan metode tidak langsung yang tidak melaporkan peneriman

kas dan pembayaran kas operasi.

Laporan Arus Kas
Metode Langsung

Organisasi Nirlaba
Laporan Arus Kas

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012
(dalam jutaan rupiah)

Aliran Kas dari Aktivitas Operasi:
Kas dari pendapatan jasa xxxx
Kas dari penyumbang xxxx
Kas dari piutang lain-lain xxxx
Bunga dan deviden yang diterima xxxx
Penerimaan lain-lain xxxx
Bunga yang dibayarkan (xxxx)
Kas yang dibayarkan kepada karyawan dan suplier (xxxx)
Hutang lain-lain yang dilunasi (xxxx)

Kas bersih yang diterima (digunakan) untuk aktivitas opera (xxxx)
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Aliran Kas dari Aktivitas investasi:
Ganti rugi dari asuransi kebakaran xxxx
Pembelian peralatan (xxxx)
Penerimaan dari penjualan investasi xxxx
Pembelian investasi (xxxx)

Kas bersih yang diterima (digunakan) untuk aktivitas investa (xxxx)

Aliran Kas dari Aktivitas Pendanaan:
Penerimaan dari kontribusi berbatas dari:

Investasi dalam endownment xxxx
Investasi dalam endownment berjangka xxxx
Investasi bangunan xxxx
Investasi perjanjian tahunan xxxx

xxxx
Aktivitas pendanaan lain:

Bunga dan dividen berbatas untuk reinvestas xxxx
Pembayaran kewajiban tahunan (xxxx)
Pembayaran hutang wesel (xxxx)
Pembayaran kewajiban jangka panjang (xxxx)

(xxxx)
Kas bersih yang diterima (digunakan) untuk aktivitas pendanaan (xxxx)
Kenaikan (Penurunan) bersih dalam kas dan setara kas (xxxx)
Kas dan setara kas pada awal tahun xxxx
Kas dan setara kas pada akhir tahun xxxx

Rekonsiliasi perubahan dalam aktiva bersih menjadi kas bersih
yang digunakan untuk aktivitas operasi:

Perubahan dalam aktiva bersih xxxx
Penyesuaian untuk rekonsiliasi perubahan dalam aktiva
bersih menjadi kas bersih yang digunakan untuk
aktivitas operasi:

Depresiasi xxxx
Kerugian akibat kebakaran xxxx
Kerugian aktuarial pada kewajiban tahunan xxxx
Kenaikan piutang bunga (xxxx)
Penurunan dalam persediaan dan biaya dibayar dimuka xxxx
Kenaikan dalam piutang lain-lain (xxxx)
Kenaikan dalam hutang dagang xxxx
Penurunan dalam penerimaan dimuka yang dapat

dikembalikan (xxxx)
Penurunan dalam hutang lain-lain (xxxx)
Sumbangan terikat untuk investasi jangka panjang (xxxx)
Bunga dan deviden terikat untuk investasi

jangka panjang (xxxx)
Penghasilan bersih terealisasikan dan belum

terealisasikan dari investasi jangka panjang (xxxx)
Kas bersih diterima (digunakan) untuk
aktivitas operasi (xxxx)

Data tambahan untuk aktivitas investasi dan
pendanaan nonkas: xxxx
Peralatan yang diterima sebagai hibah
Pembebasan premi asuransi kematian, xxxx
nilai kas yang diserahkan

sumber: (PASK No. 45, 2011)
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2. METODE TIDAK LANGSUNG

Dengan metode ini arus kas operasi ditentukan dengan menyesuaikan laba rugi

neto dipengaruhi oleh:

 Perubahan persediaan dan piutang usaha serta utang usaha selama periode

berjalan

 Pos nonkas, seperti penyusutasn, pajak tangguhan, keuntungan dan kerugian

mata uang asing yang belum direalisasi, serta laba entitas asosiasi yang belum

didistribusikan.

 Pos lain yang berkaitan dengan aktifitas investasi atau pendanaan, misalnya

laba dari penjualan asset tetap.

Laporan Arus Kas
Metode Tidak Langsung

Organisasi Nirlaba
Laporan Arus Kas

Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012
(dalam ribuan rupiah)

Aliran Kas dari Aktivitas Operasi:

Rekonsiliasi perubahan dalam aktiva bersih menjadi kas bersih yang digunakan

untuk aktivitas operasi:
Perubahan dalam aktiva bersih xxxx
Penyesuaian untuk rekonsiliasi perubahan dalam aktiva bersih
menjadi kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi:
Depresiasi xxxx
Kerugian akibat kebakaran xxxx
Kerugian aktuarial pada kewajiban tahunan (xxxx)
Kenaikan piutang bunga xxxx
Penurunan dalam persediaan dan biaya dibayar dimuka (xxxx)
Kenaikan dalam piutang lain-lain xxxx
Kenaikan dalam hutang dagang xxxx
Penurunan dalam penerimaan dimuka yang dapat dikembalikan (xxxx)
Penurunan dalam hutang lain-lain (xxxx)
Sumbangan terikat untuk investasi jangka panjang (xxxx)
Bunga dan dividen terikat untuk investasi jangka panjang (xxxx)
Penghasilan bersih terealisasikan dan belum terealisasikan
dari investasi jangka panjang (xxxx)

Kas bersih diterima (digunakan) untuk aktivitas operasi (xxxx)
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Aliran Kas dari Aktivitas Investasi:
Ganti rugi dari asuransi kebakaran xxxx
Pembelian peralatan (xxxx)
Penerimaan dari penjualan investasi xxxx
Pembelian investasi (xxxx)

Kas bersih yang diterima (digunakan) untuk aktivitas investasi (xxxx)

Aliran Kas dari Aktivitas Pendanaan:
Penerimaan dari sumbangan terikat dari:
Investasi dalam endowment xxxx
Investasi dalam endowment berjangka xxxx
Investasi dalam bangunan xxxx
Investasi perjanjian tahunan xxxx

xxxx
Aktivitas pendanaan lain:

Bunga dan dividen terikat untuk reinvestasi xxxx
Pembayaran kewajiban tahunan (xxxx)
Pembayaran hutang wesel (xxxx)
Pembayaran kewajiban jangka panjang (xxxx)

(xxxx)
Kas bersih yang diterima (digunakan) untuk aktivitas pendanaan    (xxxx)

Penurunan bersih dalam kas dan setara kas (xxxx)
Kas dan setara kas pada awal tahun xxxx
Kas dan setara kas pada akhir tahun xxxx

Data tambahan:
Aktivitas investasi dan pendanaan nonkas:
Peralatan yang diterima sebagai hibah xxxx
Pembebasan premi asuransi kematian, nilai kas yang diserahkan xxxx

Bunga yang dibayarkan xxxx

sumber: (PSAK No.45, 2011)

2.2 Penelitian Terdahulu

 Sutarti dan Deni (2007) melakuakan penelitian mengenai Analisis Pernyataan

Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 dalam penyajian laporan keuangan

organisasi nirlaba, studi kasus pada Rumah Sakit “x”. penelitian ini

menunjukan bahwa Rumah Sakit “x” penyajian laporan keuangan nya belum

sepenuhnya mengikuti Peraturan Standar Akuntansi Nomor 45, Rumah Sakit

“x” tidak menjelaskan keterangan mengenai penelitian dan mengahapuskan

persedian, dimana persedian yang mutasinya tidak ada, lambat melebihi masa

dua tahun atau rusak apakah akan dipindahbukukan dari persedian ke aktiva

lain – lain atau persedian tersebut akan dihapuskan.
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 David (2010) meneliti mengenai Penerapan PSAK No 45 pada Yayasan

Mandiri Anak Bangsa Nusantara dalam kaitannya dengan kualitas informasi

pelaporan keuangan. Menemukan bukti Laporan keuangan yang dibuat oleh

Yayasan Mandiri Anak Bangsa Nusantara belum sesuai dengan laporan

keuangan PSAK No. 45.

 Chenly (2013) meneliti mengenai Penerapan Laporan Keuangan Organisasi

Nirlaba Berdasarkan PSAK No 45 pada Gereja BZL, menemukan bukti Gereja

Bukit Zaitun Luwuk belum menerapkan penyusunan laporan keuangan yang

sesuai dengan format laporan keuangan organisasi nirlaba yang ada dalam

Pernyataan Standar Akuntansi No. 45 karena untuk penyusunan laporan

keuangan telah diatur tersendiri dalam Tata Dasar dan Peraturan Gereja.

 Ronny (2010) meneliti mengenai Analisis Penerapan PSAK No. 45 tentang

pelaporan keuangan organisasi nirlaba pada Rumah Sakit berstatus Badan

Layanan Umum, penelitian ini menunjukan Perlunya penyusunan sebuah

standar akuntansi rumah sakit pemerintah yang berstatus Badan Layanan

Umum dengan dengan mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan yang

diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia dalam rangka memenuhi

amanat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum.

 Ridwan (2009) melakukan penelitian mengenai Penerapan Pernyataan Standar

Akuntansi Keuangan Nomor 45 pada Baitul Mal Provinsi Nanggroe Aceh

Darussalam. Penelitian ini menunjukan bahwa penyajian penyusunan dari

masing-masing laporan keuangan pada Baitul Mal tersebut belum sepenuhnya
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mengikuti PSAK Nomor 45, ada hal yang material yang belum disajikan pada

masing masing laporan tersebut.


