
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Salah satu bentuk dari rasa empati manusia adalah dengan cara tolongmenolong.Hal ini 

terjadi karena manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan antara yang satu 

dengan yang lainnya. Terbentuknya organisasinirlaba seperti yayasan merupakan wujud dari 

masyarakat dalam membantusesama manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup.Yayasan 

secara mudah dapat dikatakan sebagai suatu lembaga yang didirikan bukan untuk mencari 

keuntungan (nirlaba). Walaupun dalam perjalanannya ia membutuhkan dana yang diperoleh 

dari kegiatan bisnis, hal ini tetap berarti bahwa kegiatan bisnis hanya untuk perolehan dana 

saja bukan kegiatan utama yayasan.Semakin luasnya kesempatan untuk melakukan eksplorasi 

terhadap suatu permasalahan untuk dibahas, peran yayasan atau lembaga nirlaba yang 

digerakkan oleh masyarakat sendiri menjadi semakin penting. Kini lembaga nirlaba berbentuk 

yayasan bergerak dalam berbagai variasi bentuk kegiatan. 

Yayasan merupakan sebuah lembaga yang bergerak dalam bidangpendidikan, sosial, 

kemanusiaan dan keagamaan. Yayasan memiliki kekayaantersendiri dari beberapa macam 

sumber. Dilihat dari tujuannya, yayasan tidakmencari profit atau keuntungan. Yayasan juga 

memiliki kewenangan untukmendirikan sebuah atau beberapa buah badan usaha sesuai 

dengan visi dan misiyang dimiliki oleh yayasan. 

Saat ini lembaga nirlaba berbentuk yayasan bergerak dalam berbagai bidang kegiatan dan 

pelayanan.Hal tersebut terjadi karena adanya peran yayasan yang semakin pentingsebagai 

tempat untuk mewujudkan keinginan sosial, kemanusiaan,pendidikan 

dankeagamaan.Perkembangan yayasan di Indonesia cukup cepat tercatat ada ratusan yayasan 

yang berdiri di Indonesia namun hingga akhir tahun 2013 hanya terdapat 366 yayasan di 

Indonesia yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

(HAM) sebagai yayasan yang berbadan hukum dan berjalan sesuai dengan ketentuan undang-

undang yang berlaku. (Sholihah, 2014) 

 Sama halnya seperti organisasi nirlaba pada umumnya yayasan juga memiliki dana 

penerimaandan pengeluaran yang cukup besar sehingga harus dipertanggungjawabkan 

melalui laporan keuangan. Laporan keuangan nirlabapun telah diatur berdasarkan standar 

akuntansi keuangan agar terdapat keseragaman, maka dari itu Ikatan Akuntan Indonesia 



mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.45Tentang Pelaporan 

Keuangan Organisasi Nirlaba. 

Menurut UU No. 16 Tahun 2001 definisiYayasan adalah suatu badan hukum yangasetnya 

terdiri dari kekayaan yang dipisahkandan diperuntukkan untuk mencapai tujuantertentu di 

bidang sosial, keagamaan, maupunkemanusiaan. UU No. 16 Tahun 2001 saat initelah 

digantikan dengan UU No. 18 Tahun2004 tentang Perubahan atas UU No. 16Tahun 2001 

Tentang Yayasan. Sukmana danGusman (2008) mendefinisikan yayasansebagai suatu 

organisasi yang mendapatkansumber dayanya dari sumbangan paraanggota serta donatur 

dengan tidakmengharapkan imbalan dari organisasitersebut. Terlepas dari semua hal 

tersebut,semua hal yang menyangkut keuangan baikitu uang yang masuk maupun keluar 

harusdilaporkan dalam laporan keuangan(Rahmawati & Puspasari, 2017).Hal ini dikarenakan 

terdapat kepentinganpihak lain didalam pengelolaan managemendan keuangan sebuah 

organisasi, tidakterkecuali organisasi nirlaba atau yayasan(Sukmana & Gusman, 2008). 

Ketentuanterkait Laporan keuangan organisasi nirlabatertuang dalam UU No. 18 Tahun 

2004tentang Perubahan UU No. 16 Tahun 2001Tentang Yayasan, yakni pada pasal 52 ayat(5) 

yang menyebutkan bahwa “Laporankeuangan organisai harus disusun sesuaidengan Standar 

Akuntansi Keuangan yangberlaku.” 

Laporan keuangan sangat penting bagiyayasan.Laporan keuangan merupakanpertanggung 

jawaban atas pengelolaansumber daya yang dikelola oleh manajemen(Rahayuni, Solikhah & 

Wahyudin, 2018).Kualitas laporan keuangan harus memenuhi kriteria dasardalam 

memberikan informasi yang dapatdiandalkan dan relevan (Keating, 2003).Laporan keuangan 

yayasan ini dibutuhkansebagai informasi akuntansi bagi parapengguna, baik pihak internal 

maupun pihakeksternal, seperti donatur, yayasan, kreditur,anggota organisasi, dan pihak 

lainnya untukpengambilan keputusan.Penyajian laporan keuangan yayasan atauorganisasi 

nirlaba di Indonesia diatur dalamPernyataan Standar Akuntansi Keuangan(PSAK) 45.Adanya 

standar penyajianlaporan keuangan PSAK 45 ini diharapkandapat membuat penyajian laporan 

keuanganyayasan di Indonesia menjadi seragam.Selain itu penyajian laporan keuangan 

denganstandar PSAK No. 45 membuat laporankeuangan menjadi lebih akuntabel 

dantransparan bagi para pengguna (user)sehingga para pengguna dapat melihatberbagai 

aktivitas dan program yang telahdijalankan oleh organisasi tersebut besertaanggaran yang 

telah digunakan sebagai buktipertanggungjawaban atas dana dari paradonatur. 



 Tujuan laporan keuangan menurut Pernyataan Standar AkuntansiKeuangan (PSAK) 

Nomor 1 tahun 2015 adalahmemberikan informasi mengenai posisikeuangan, kinerja 

keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaatbagi sebagian besar kalangan pengguna 

laporan dalam pembuatankeputusan ekonomi.Laporan keuangan juga menunjukkan hasil 

pertanggungjawabanmanajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan 

kepadamereka. Dalam rangka mencapai tujuan laporan keuangan, laporan 

keuanganmenyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi: “asset, liabilitas,ekuitas, 

pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, kontribusidari dan distribusi 

kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik dan aruskas”. Informasi tersebut, beserta 

informasi lainnya yang terdapat dalamcatatan atas laporan keuangan, membantu pengguna 

laporan dalam memprediksiarus kas masa depan dan khususnya, dalam hal waktu dan 

kepastian diperolehnyakas dan setara kas. 

Pihak pemakai laporan keuangan yayasan memiliki kepentingan bersama dalam rangka 

menilai: 

1. Jasa yang diberikan oleh yayasan dan kemampuannya untuk terus memberikan jasa 

tersebut; 

2. Cara mengelola dan melaksanakan tanggung jawab serta aspek lain dari kinerja yayasan. 

Laporan keuangan yayasan terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan 

arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Setiap laporan keuangan menyediakan informasi 

yang berbeda dan informasi dalam suatu laporan keuangan biasanya melengkapi informasi 

laporan keuangan lain. Seperti halnya peran aset didalam laporan posisi keuangan, aset sangat 

berpengaruh penting bagi kelangsungan hidup Yayasan sebab aset digunakan dalam setiap 

kegiatan operasional Yayasan.Aset tetap merupakan aset yang berwujud yang diperoleh 

dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu yang digunakan dalam operasi 

perusahaan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan 

mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.Aset tetap dan properti investasi merupakan 

komponen dari aset tidak lancar.Aset tetap merupakan komponen aset yang paling besar 

nilainya di dalam neraca (Laporan Posisi Keuangan). 

Yayasan Bhakti Luhur Malang merupakan salah satu bentuk yayasan, yang bergerak 

dibidang pendidikan berbasis katolik beralamat di Jl. Seruni, Kota Malang.Yayasan ini 

semula sebagai sarana peningkat pendidikan bagi anak-anak disabilitas yang terbentuk karena 



disebabkan oleh banyaknya anak-anak disabilitas yang terlantar di karenakan telah 

ditinggalkan orangtua dan dari orangtua yang tidak mampu. Untuk memenuhi kebutuhan 

mereka sendiri salah satunya harus didukung dengan dana yang mencakup kebutuhan sehari-

hariyakni membutuhkan suplai dana untuk bisa menjalankan dan mengembangkan Yayasan 

ke arah yang lebih baik. 

Sebagai salah satu organisasi nirlaba, Yayasan Bhakti Luhur Malang harus menerapkan 

PSAK No. 45 dalam melakukan penyusunan laporan keuangannya.Pihak yayasan menyadari 

bahwa belum bisa menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku 

di Indonesia.Pencatatan hanya dilakukan secara sederhana dan sangatlah membutuhkan 

perbaikan dalam penyusunannya. 

Berdasarkan fenomena diatas mengingat pentingnya Penyusunan Laporan Keuangan bagi 

Yayasan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “PENERAPAN 

PSAK 45 PADA PADA PELAPORAN KEUANGAN YAYASAN PANTI ASUHAN 

BHAKTI LUHUR MALANG”  



B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya dalam penelitian ini yakni: 

1. Bagaimana penyusunan laporan keuangan di yayasan panti asuhan? 

2. Bagaimana model laporan keuangan yg sesuai dengan PSAK 45? 

C. Tujuan Penelitian  

Penelitian in bertujuan untuk: 

1. Untuk mengetahui model laporan keuangan di yayasan panti asuhan  

2. Untuk menunjukan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 45 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu: 

1. Manfaat Teoritis  

1. Dapat memperluas konsep maupun teori yang mendukung tentang perkembangan ilmu 

pengetahuan akuntansi, terutama yang berkaitan dengan penerapan PSAK No. 45 pada 

Yayasan Panti Asuhan 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan diskusi atau wacana 

ilmiah yang dapat digunakan sebagai dasar penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis  

1. Bagi yayasan yaitu diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran 

kepada yayasan mengenai penerapan PSAK No. 45 pada yayasan panti asuhan dapat 

membuat suatu kebijakan dalam pengambilan keputusan.  

2. Bagi pihak lain yaitu diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi atau acuan 

untuk membuat penelitian selanjutnya dan dapat menambah pengetahuan, wawasan 

serta pemahaman terbatas mengenaipenerapan PSAK No.45 pada yayasan panti asuhan. 

 


