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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Dalam era globalisasi ini, sistem informasi mempunyai peranan yang 

penting bagi semua pihak. Menurut Sutabri (2005:42), sistem informasi adalah 

suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan 

pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang 

bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat 

menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. 

Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan perusahaan dapat memberikan 

analisa laporan keuangan untuk menilai kinerja perusahaan untuk mencapai tujuan 

organisasi. Secara garis besar tujuan organisasi dapat dibedakan menjadi dua, 

yaitu : memperoleh laba (bisnis), sedangkan yang lainnya adalah nirlaba. 

Organisasi nirlaba memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan 

organisasi yang berorientasi kepada laba. Dalam menjalankan kegiatannya, 

organisasi nirlaba tidak semata – mata digerakkan oleh tujuan untuk mecari laba. 

Apabila organisasi nirlaba memperoleh laba, maka laba tersebut akan 

dikontribusikan kembali untuk pemenuhan kepentingan publik, dan bukan untuk 

memperkaya pemilik organisasi tersebut. Salah satu dari organisasi nirlaba ini 

adalah organisasi yang bergerak dibidang sosial, khususnya Yayasan Panti 

Asuhan. Yayasan panti Asuhan dapat dikategorikan ke dalam organisasi nirlaba 

karena sebagian dana yang diperoleh digunakan untuk melakukan berbagai 
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aktifitas operasional. Dana tersebut diperoleh dari para donator dan penyumbang 

lainnya yang tidak mengharapkan imbalan. 

Dalam sebuah yayasan ini juga diperlukan laporan keuangan yang 

digunakan untuk mempertanggungjawabkan atas dana yang telah diberikan oleh 

donator maupun penyumbang kepada Yayasan Panti Asuhan. Yayasan Panti 

Asuhan menyajikan laporan keuangan tetapi, belum diketahui apakah laporan 

keuangan tersebut sudah sesuai dengan PSAK No. 45 (revisi 2011) tentang 

Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba atau tidak. Laporan keuangan menurut PSAK 

N0. 45 (revisi 2011) ini terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktifitas, 

Laporan Arus kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. 

Norita (2014) dalam penelitiannya yang berjudul Studi Penerapan PSAK 

45 Yayasan Panti Asuhan Yabappenatim Jember mengemukakan bahwa dalam 

hal pengungkapan yayasan panti asuhan belum membuat catatan atas laporan 

keuangan dan untuk penyajian laporan keuangannya Yayasan Panti Asuhan 

Yabbapenatim membuat dua laporan keuangan yaitu neraca sederhana dan 

laporan sumber dan pendayagunaan dana. Yayasan Panti Asuhan Yabbapenatim 

sudah memenuhi peraturan perundangundangan zakat untuk membuat laporan 

keuangan. Namun komponen laporan keuangan yang dibuat belum lengkap dan 

belum memenuhi komponen laporan keuangan menurut PSAK 45, karena 

keterbatasan dana yang dikelola dan SDM.  

  Cenli (2013) dalam penelitiannya yang berjudul  Penerapan laporan 

keuangan organisasi nirlaba berdasarkan PSAK NO. 45 Pada Gereja BZL 

menyimpulkan bahwa Gereja Bukit Zaitun Luwuk belum menerapkan 
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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.  Walaupun tidak mengikuti format laporan keuangan yang 

ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, namun secara umum tujuan 

penyusunan laporan keuangan pada Gereja Bukit Zaitun telah tercapai, walaupun 

masih ada informasi-informasi tertentu yang belum jelas. 

 Tinungki (2014) dalam penelitiannya yang berjudul Penerapan laporan 

keuangan organisasi nirlaba berdasarkan PSAK NO. 45 Pada Panti Sosial Tresna 

Werdha hana dengan kesimpulan bahwa Panti Sosial Tresna Werdha HANA 

sudah menyajkan laporan keuangannya namun belum menerapkan penyusunan 

laporan keuangan organisasi nirlaba sesuai dengan format PSAK No.45. Panti 

Sosial Tresna Werdha HANA hanya menyajikan format laporan keuangan sesuai 

dengan pemahaman mereka.. Walaupun belum menerapkan laporan keuangan 

yang ditetapkan oleh IAI, namun secara umum tujuan penyusunan laporan 

keuangan pada Panti Sosial Tresna Werdha HANA dapat berjalan dengan baik.  

Pengelolaan keuangan dan akuntasi pada panti asuhan ini dilakukan hanya 

berdasarkan atas aktivitas pengeluaran dan pemasukan keuangan belum didasari 

aturan pelaporan di PSAK No. 45. Oleh karena itu penelitian ini menjadi penting 

untuk dilakukan agar panti bisa melaporkan sumber dayanya dengan wajar dan  

kesesuaian antara laporan keuangan organisasi nirlaba dengan standar yang 

berlaku yakni PSAK No. 45. 
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Panti Asuhan Muhammadiyah Malang memiliki donatur tetap yang akan 

menyumbangkan dana setiap bulannya. Rata – rata setiap bulan mendapatkan 

penerimaan dana sampai 95% dan kurang lebih 5% dari pengurus panti untuk 

menjalankan seluruh aktifitas dalam panti.  

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan bagaimana perlakuan 

akuntansi Panti asuhan berdasarkan PSAK NO. 45 dengan laporan keuangan yang 

telah dibuat oleh Panti, maka dari itu penyusun mengambil judul : “EVALUASI 

PELAPORAN KEUANGAN ORGANISASI NIRLABA BERDASARKAN 

PSAK NO.45 PADA PANTI ASUHAN MUHAMMADIYAH MALANG”. 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dari peneliti adalah 

1. Bagaimana pelaporan keuangan Panti Asuhan Muhammadiyah Malang? 

2. Bagaimana evaluasi PSAK No.45 dalam pelaporan keuangan Panti 

Asuhan Muhammadiyah Malang? 

1.3  TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

 Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah  

1. Menganalisis penyusunan pelaporan keuangan pada Panti Asuhan 

Muhammadiyah Malang. 

2. Mengimplementasi evaluasi PSAK No. 45 dalam pelaporan keuangan Panti 

Asuhan Muhammadiyah Malang 

 

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut maka manfaat penelitian ini adalah 
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1. Sebagai bahan masukan untuk perbaikan pihak panti dalam penyusunan 

laporan keuangan dan sebagai bahan pertimbangan pihak panti asuhan.  

2. Sebagai referensi bagi sebuah panti 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, donatur, dan pihak lain yang 

menyediakan sumber daya bagi organisasi nirlaba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


