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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sektor publik merupakan suatu organisasi yang aktivitasnya 

berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang atau jasa publik dalam 

rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Secara kelembagaan, yang 

termasuk domain publik antara lain: badan-badan pemerintahan, BUMN dan 

BUMS, yayasan, organisasi politik, LSM, lembaga pendidikan, dan organisasi 

nirlaba lainnya. Elsia (2004) menyebutkan bahwa secara garis besar, saat ini 

dunia usaha dibagi menjadi 2, yakni usaha yang berorientasi laba (organisasi 

bisnis), dan usaha yang tidak berorientasi laba (organisasi nirlaba). 

Karakteristik organisasi nirlaba berbeda dengan organisasi bisnis. Hal ini 

terdapat dalam Bastian (2007) yang menyebutkan bahwa perbedaan utama 

yang mendasar terletak pada cara organisasi memperoleh sumber daya yang 

dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasinya. Organisasi nirlaba 

memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan para penyumbang 

lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi tersebut. 

Meskipun tujuan dan karekteristik organisasi nirlaba berbeda dengan 

organisasi yang berorientasi laba, namun perlakuan atas akuntansinya tetap 

sama. Persamaan ini terletak pada keseluruhan proses akuntansi, mulai dari 

pengakuan transaksi, pencatatan ke buku kas umum dan buku pembantu, serta 

pelaporan keuangan (Yuliarti, 2014:59). Informasi yang disajikan dalam suatu 
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laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang relevan untuk 

memenuhi kepentingan para penyumbang, anggota organisasi, kreditur, dan 

pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi organisasi nirlaba. Laporan 

keuangan yang disajikan organisasi nirlaba berguna bagi pihak yang 

berkepentingan untuk menilai jasa yang diberikan oleh organisasi nirlaba dan 

kemampuannya untuk terus memberikan jasa tersebut, serta cara manajer 

melaksanakan tanggungjawabnya dan aspek lain dari kinerja mereka (IAI, 

2011:45.1). 

Dilihat dari pentingnya informasi keuangan suatu organisasi nirlaba yang 

tersaji dalam laporan keuangannya, maka dari itu diperlukan suatu standar 

pelaporan keuangan untuk organisasi nirlaba. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) 

selaku otoritas yang berwenang menyusun standar akuntansi di Indonesia 

menetapkan standar khusus bagi organisasi nirlaba dalam Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan, yang selanjutnya disebut PSAK No. 45 (Revisi 2011) 

tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba (Yuhaida et al., 2015). Dengan 

adanya standar ini, suatu organisasi/organisasi nirlaba diharapkan untuk 

menyusun laporannya mengacu pada PSAK No. 45, dimana pelaporan 

organisasi nirlaba mencakup laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, 

laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (CALK). 

Yuliarti (2014) mengemukakan bahwa lembaga pendidikan secara 

mudah dapat dikatakan sebagai suatu lembaga yang didirikan bukan untuk 

mencari laba semata (nirlaba). Walaupun dalam perjalanannya, lembaga ini 

membutuhkan dana yang diperoleh dari kegiatan bisnis. Hal ini tetap berarti 
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bahwa kegiatan bisnis hanya untuk perolehan dana saja, bukan kegiatan utama 

lembaga pendidikan. 

Muhammadiyah merupakan gerakan keislaman yang bergerak di 

berbagai bidang, salah satunya adalah bidang pendidikan yang berbasis 

keagamaan. Lembaga pendidikan di bawah naungan Muhammadiyah cukup 

banyak jumlahnya di Indonesia. Salah satu lembaga pendidikan formal yang 

telah didirikan yaitu Perguruan Pondok Modern Muhammadiyah Paciran yang 

berada di wilayah pesisir Lamongan. Lembaga pendidikan ini selalu 

berkomitmen untuk memberikan jasa dan pelayanan terbaiknya kepada 

masyarakat sejak awal pendiriannya. Saat ini, Perguruan Pondok Modern 

Muhammadiyah Paciran telah mendirikan berbagai jenjang pendidikan, baik 

pendidikan formal maupun non formal, mulai pendidikan taman kanak-kanak 

sampai dengan pendidikan tinggi. 

Perkembangan perguruan yang begitu cepat didukung dengan adanya 

dana yang dibayarkan oleh masyarakat selaku wali siswa, serta masyarakat 

yang memang menyumbangkan dana maupun tanah untuk digunakan sebagai 

operasional perguruan. Namun dalam pelaksanaannya, laporan keuangan 

perguruan yang disusun oleh bendahara masing-masing sekolah sangat kurang 

untuk dinilai akuntabilitasnya dan sebagai bahan pertimbangan serta alat ukur 

kinerja bagi perguruan. Jika laporan keuangan hanya disajikan dengan bentuk 

yang sederhana, maka prosentase perolehan dana dari luar menjadi kurang. 

Selain itu, dengan melihat porspek ke depan Perguruan yang baik, maka dari 

itu penting bagi pihak sekolah untuk menyajikan laporan keuangan yang dapat 
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menjelaskan perkembangan perguruan secara keseluruhan sesuai dengan 

standar yang berlaku untuk organisasi nirlaba. 

Sebagai organisasi nirlaba, maka sudah seharusnya laporan keuangan 

Perguruan Pondok Modern disusun sesuai dengan Standar Akuntansi 

Keuangan (SAK) yang berlaku, dalam hal ini PSAK No. 45. Selain sebagai 

bentuk akuntabilitas pihak sekolah kepada pihak yang berkepentingan, laporan 

keuangan perguruan juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk memperoleh 

dana lebih. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Yuhaida et al (2015) yang 

menyatakan bahwa jika laporan keuangan disusun berdasarkan PSAK No. 45, 

maka laporan tersebut dapat digunakan untuk mencari dana dari sumber lain, 

seperti perbankan dan lembaga keuangan lainnya. 

Penelitian sebelumnya yang terkait dengan PSAK No. 45 seperti 

penelitian yang dilakukan oleh Diana (2015) di Yayasan Ibnu Katsir Jember 

memperoleh hasil bahwa laporan keuangan yang diterapkan oleh Yayasan Ibnu 

Katsir Jember belum sesuai dengan PSAK No. 45. Hasil ini diperoleh dengan 

ditemukannya akun-akun yang ditempatkan di tempat yang kurang tepat, 

pengurutan beban yang tidak disesuaikan dengan tujuan utama yayasan, 

pengurutan liabilitas yang tidak sesuai dengan kelompoknya, dan pemberian 

rincian secara langsung sehingga tidak rapi. 

Sementara itu, Yuhaida et al (2015) melakukan penelitian dengan 

lembaga pendidikan Ma’arif NU Assalbiyah sebagai objeknya. Hasil yang 

diperoleh dari penelitian ini yaitu pihak sekolah belum menerapkan PSAK 

nomor 45 dalam laporan keuangannya. Lembaga sekolah juga belum mencatat 
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transaksi ke dalam jurnal transaksi, buku besar, dan neraca saldo. Hal tersebut 

dapat ditunjukkan dengan laporan keuangan sekolah yang hanya memuat 

penerimaan dan pengeluaran kas dalam bentuk buku kas sekolah. 

Lebih lanjut, Repi et al (2015) menganalisis laporan keuangan STIKES 

Muhammadiyah Manado berdasarkan PSAK 45. Berdasarkan hasil yang 

diperoleh setelah penelitian, diketahui bahwa laporan keuangan yang disusun 

STIKES Muhammadiyah Manado masih belum tersusun berdasarkan PSAK 

nomor 45. Hal ini dikarenakan laporannya hanya berupa neraca saldo yang 

penyusunannya mengacu sesuai arahan dan kebutuhan pimpinan. Sedangkan 

laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan masih 

belum tersusun. Kesesuaian dengan PSAK No. 45 hanya pada tujuan 

penyusunan laporan keuangan. 

Keterkaitan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak 

pada laporan keuangan lembaga pendidikan yang dijadikan objek penelitian 

dan kemudian dianalisis kesesuaiannya dengan PSAK No. 45. Jika penelitian-

penelitian lain menggunakan objek lembaga pendidikan berupa yayasan, 

penelitian ini meneliti laporan keuangan dari lembaga pendidikan yang bukan 

berbentuk yayasan, akan tetapi berbentuk pesantren. Pemilihan bidang 

pendidikan dengan berbasis agama sebagai objeknya mengacu pada Undang-

undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 31 ayat (5) yang 

mengamanahkan agar pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi 

dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk 

kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Lebih lanjut, Gade 
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(2005:183) mengemukakan bahwa sistem akuntansi harus dirancang untuk 

memenuhi ketentuan Undang-undang Dasar, Undang-undang dan peraturan 

lainnya dari negara. 

Berdasarkan uraian yang telah diungkapkan di atas, laporan keuangan 

Perguruan Pondok Modern Muhammadiyah Paciran yang dinilai dapat menjadi 

laporan atas perkembangan jasanya menjadi penting untuk dianalisis karena 

menggunakan basis agama dalam operasional sekolah, serta 

pertanggungjawabannya tidak hanya untuk masyarakat, tapi juga untuk agama. 

Oleh karena itu, judul penelitian yang akan peneliti bahas ialah “Analisis 

Perlakuan Akuntansi Pada Laporan Keuangan Perguruan Pondok Modern 

Muhammadiyah Paciran Berdasarkan PSAK Nomor 45”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Dari permasalahan yang telah disajikan di atas, maka perumusan masalah 

yang akan dikaji dalam penelitian ini antara lain: 

a. Apakah Perguruan Pondok Modern Muhammadiyah Paciran sudah 

menerapkan PSAK No. 45 dalam laporan keuangannya? 

b. Bagaimana perlakuan akuntansi pada laporan keuangan Perguruan Pondok 

Modern Muhammadiyah Paciran yang berdasarkan pada PSAK No. 45? 

 

C. Batasan Masalah 

Keterbatasan penelitian ini yakni peneliti hanya menganalisa laporan 

keuangan di Perguruan Pondok Modern Muhammadiyah Paciran, khususnya 
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pada sekolah formal. Penelitian ini terbatas pada penyajian laporan keuangan 

pada tahun 2016 dan bukan pada angka-angka yang tercantum di dalamnya. 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini berdasarkan rumusan masalah 

tersebut antara lain untuk: 

1) Menilai kesesuaian antara laporan keuangan Perguruan Pondok

Modern Muhammadiyah Paciran dengan PSAK No. 45.

2) Menganalisis perlakuan akuntansi pada laporan keuangan Perguruan

Pondok Modern Muhammadiyah Paciran yang sesuai dengan PSAK

No. 45.

b. Manfaat

Manfaat utama dari penelitian ini dapat dirumuskan dalam dua hal, 

antara lain: 

1) Manfaat Praktis

Analisis dalam penelitian ini dapat bermanfaat bagi Perguruan Pondok

Modern Muhammadiyah Paciran untuk dapat digunakan sebagai bahan

pertimbangan penyajian laporan keuangannya berdasarkan pada PSAK

No. 45.

2) Manfaat Teoritis

Kedua, penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi literatur ilmu

akuntansi, khususnya dalam kajian tentang PSAK No. 45 di bidang

pendidikan.




