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 BAB I 

PENDAHULUUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Hasibuan, (2013) yayasan dapat dikatakan sebagai suatu lembaga yang didirikan 

bukan untuk mencari laba semata (nirlaba). Kini lembaga nirlaba berbentuk yayasan 

bergerak dalam berbagai variasi bentuk kegiatan.Bentuk organisasi nirlaba atau 

yayasan berbeda dengan organisasi bisnis. Perbedaan yang mendasar terdapat pada 

bagaimana cara organisasi tersebut mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan 

untuk melakukan kegiatan operasinya. Pada organisasi nirlaba memperoleh sumber 

daya keuangan berasal dari sumbangan para anggota dan para penyumbang lain yang 

tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi tersebut. Saat ini tidak sedikit 

organisasi nirlaba seperti yayasan, membiayai sendiri kegiatan opersionalnya sebagai 

entitas yang akan senantiasa hidup dan beraktivitas. Namun tetap pada landasan 

utama, kegiatan organisasi nirlaba tidak berorientasi terhadap laba. 

Yayasan Takmir Masjid Sabilillah adalah sebuah organisasi nirlaba (yayasan) 

yang bergerak di bidang keagamaan. yayasan keagamaan ini dapat di kategorikan 

sebagai organisasi nirlaba karena memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk 

melakukan berbagai aktivitas operasinya dari sumbangan para anggota dan para 

penyumbang lain yang tidak mengharapkan pembayaran dalam bentuk apapun dari 

yayasan tersebut. Yayasan keagamaan ini bertempat di Jl. Jenderal Ahmad Yani 

no.15, Yayasan keagamaan ini memiliki struktur organisasi serta pembagian tugas 

dan tanggung jawab masing-masing.  
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Pengawasan atas yayasan dilakukan bersama-sama dengan masyarakat sebagai 

stakeholders. Karena itu, transparansi keuangan dalam bentuk publikasi laporan 

keuangan kepada masyarakat luas menjadi salah satu kewajiban yang diatur. 

Demikian juga, penggunaan auditor eksternal, yaitu Kantor Akuntan Publik 

merupakan kewajiban bagi yayasan yang memenuhi kriteria tertentu. Ikatan Akuntan 

Indonesia (IAI) juga sudah mengantisipasi mengenai perkembangan lembaga nirlaba 

di Indonesia melalui Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 

Tahun 2007. Dengan menerapkan PSAK, diharapkan lembaga dapat mengelola 

informasi keuangan secara lebih profesional dan informasi yang dihasilkan menjadi 

lebih berkualitas. 

Kemunculan yayasan sebagai salah satu sektor keuangan di Indonesia merupakan 

hal yang tabu di masyarakat. Banyaknya elemen masyarakat belum mengetahui 

tentang organisasi yang bersifat nirlaba ini. Menurut UU No. 16 Tahun 2001, sebagai 

dasar hukum positif yayasan, pengertian yayasan adalah badan hukum yang 

kekayaannya terdiri dari kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk 

mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Yayasan 

dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya 

dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha. 

Budirahardjo, (2009) selain itu apabila dilihat di dalam PSAK No 45 mengenai 

Pelaporan Keuangan. Ditunjukkan tentang bagaimana format bentuk dari laporan 

keuangan yang terdapat di dalam yayasan yang meliputi laporan posisi keuangan 

pada akhir periode laporan, laporan aktivitas serta laporan arus kas untuk suatu 
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periode laporan, dan catatan atas laporan keuangan. Disertakan pula tentang 

bagaimana model pencatatannya dan pelaporannya.  

Tinungki dan Pusung, (2014) Penelitian ini merupakan penelitian replikasi dari 

penelitian terdahulu mengenai implementasi PSAK No. 45 dalam organisasi nirlaba. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan PSAK No. 45 dalam metode 

pencatatan, pengukuran, pengungkapan, dan pelaporan keuangan pada Yayasan 

Masjid Sabilillah Malang. Penelitian ini dilakukan karena kualitas program dan 

sistem pengelolaan keuangan organisasi nirlaba yang tidak terlalu memperhatikan 

peraturan yang ada. Dilain sisi sistem pengelolaan keuangan yang baik salah satunya 

telah menerapan laporan keuangan organisasi nirlaba yang sesuai dengan PSAK No. 

45. Hal tersebut menjadi pokok bahasan penting karena organisasi nirlaba di 

Indonesia saat ini masih cenderung menekankan pada prioritas indikator utama 

akuntabilitas dan transparasi sebuah lembaga  

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian pemaparan yang telah dijelaskan dalam latar belakang 

masalah, maka dapat dirumuskan masalah yang menjadi pokok bahasan penelitian ini 

adalah “Bagaimana penerapan PSAK No 45 dalam pelaporan keuangan pada yayasan 

MASJID SABILILLAH MALANG ?” 

C. TUJUAN PENELITIAN 

1. Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah : 

Mendeskripsikan implementasi PSAK Nomor 45 dalam pelaporan keuangan 

Untuk mengetahui metode pencatatan, pengukuran, pengungkapan, dan pelaporan 
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keuangan pada yayasan MASJID SABILILLAH Malang sebagai organisasi 

nirlaba sesuai dengan PSAK Nomor 45. 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi : 

1. Yayasan 

Diharapkan dapat menjadi sebuah rangkuman yang akan menjadi sebuah wacana 

sebagai acuan bagi sebuah yayasan dalam penyusunan laporan keuangan yang 

sesuai dengan PSAK Nomor 45. 

2. Sebagai referensi dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 

No. 45. Sehingga laporan keuangan dapat memberikan informasi yang relevan 

untuk memenuhi kepentingan para penyumbang, anggota organisasi, kreditur, dan 

pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi organisasi nirlaba. 

 

 


