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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

1.1  Landasan Teori 

1.1.1 Standar Akuntansi Keuangan 

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang 

diterbitkan oleh Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) dan Dewan 

Standar Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS IAI) serta peraturan regulator 

pasar modal untuk entitas yang berada dibawah pengawasannya.(iaiglobal.or.id)  

SAK yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Pedoman Akuntansi 

Pesantren adalah Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik 

(SAK ETAP). Pertimbangan dalam memilih acuan kepada SAK ETAP dilandasi 

bahwa aset yang dikelola Pondok Pesantren relatif besar nilainya. Dimana sebagian 

besar aset Pondok Pesantren adalah Waqaf permanen berupa tanah. Format 

Penyajian atas laporan keuangan Pondok pesantren yang diatur dalam Pedoman 

Akuntansi Pondok Pesantren mengacu pada PSAK 45: Pelaporan Keuangan Entitas 

Nirlaba. Pedoman Akuntansi Pesantren mengatur bahwa laporan keuangan lengkap 

yang harus disusun oleh Pondok Pesantren adalah: a) Laporan posisi keuangan; b) 

Laporan aktivitas; c) Laporan arus kas; dan d), Catatan atas laporan keuangan. 

Pedoman akuntansi pesantren ini diterapkan hanya untuk pondok pesantren yang 

telah berbadan hukum yayasan, dimana telah terdapat pemisahan kekayaan antara 

pondok pesantren dengan Pemilik Yayasan. Pedoman akuntansi pesantren tidak 

diterapkan pada badan usaha yang berbadan hukum yang dimiliki oleh Pondok 
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Pesantren seperti Perseroan terbatas. Pedoman akuntansi pesantren ini akan 

disesuaikan apabila terdapat PSAK atau ISAK baru yang relevan dengan aktivitas 

pondok pesantren.(IAI & BI, 2018)  

Sedangkan menurut (Nuraini & Andrianto, 2020) Standar akuntansi terdiri 

dari kerangka konseptual penyusunan laporan keuangan dan pernyataan standar 

akuntansi. Kerangka konseptual mencakup tujuan, komponen laporan, karakteristik 

kualitatif dan asumsi dalam penyusuna laporan keuangan. Dan pernyataan satandar 

akuntansi keuangan (PSAK) merupakan pedoman dalam penyusunan laporan, 

pengaturan transaksi, dan komponen tertentu dalam laporan keuangan. Dalam 

pengaturan yang terkait komponen laporan keuangan terdiri dari definisi, 

prngakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. 

Menurut (Bahri, 2016) Tujuan Standar Akuntansi Keuangan adalah: 

1. Untuk keseragaman laporan keuangan, laporan keuangan yang relevan dan 

reliabel. 

2. Memudahkan penyusunan laporan keuangan karena ada pedman baku sehingga 

meminimalkan bias dari penyusunan. 

3. Memudahkan auditor dalam mengaudit. 

4. Memudahkan pembaca laporan keuangan untuk menginterpretasikan dan 

membandingkan laporan keuangan entitas yang berbeda. 

5. Penggunaan laporan keuangan banyak pihak sehingga penyusun tidak dapat 

menjelaskan kepada masing-masing pengguna. 
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1.1.2 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Berdasarkan (PSAK) No.45 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45 ini bertujuan untuk 

mengatur pelaporan keuangan entitas nirlaba. Diharapkan laporan keuangan entitas 

nirlaba dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevansi, dan memiliki daya 

banding yang tinggi. (IAI, 2015) 

Berikut lanjutan dari (IAI, 2015) Laporan keuangan yang disajikan oleh 

organisasi nirlaba yang memenuhi karakteristik sebagai berikut: 

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

mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding 

dengan jumlah sumber daya yang diberikan. 

b. Menghasilkan barang dan/atau saja tanpa bertujuan memupuk laba, dan jika 

entitas nirlaba menghasilkan laba, maka jumblahnya tidak dibagikan kepada 

para pendiri atau pemilik entitas nirlaba tersebut.  

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

entitas niraba tidak dapat dijual atau mencerminkan proporsi pembagian sumber 

daya saat likuidasi atau pembubaran entitas nirlaba. 

d. Dapat diterapkan oleh lembaga pemerintah, dan unit-unit sejenis lainnya 

sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

Ruang lingkup PSAK No. 45 dapat diterapkan oleh lembaga pemerintah, dan 

unit-unit sejenis lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada entitas bisnis, 

dalam arti bahwa kepemilikan dalam entitas irlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau 
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ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proposi pembagian 

sumber daya entitas nirlaba saat likuiditas atau pembubaran entitas nirlaba. Laporan 

keuangan untuk entitas nirlaba terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan 

aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan 

tersebut berbeda dengan laporan keuangan utuk entitas bisnis pada umumnya. 

Pernyataan ini menetapkan infomarsi dasar tertentu yang disajikan dalam laporan 

keuangan entitas nirlaba. Pengaturan yang tidak diatur dalam pernyataan ini 

mengacu pada SAK atau SAK ETAP untuk enitats yang tidak memiliki 

akuntabilitas public signfikan. (IAI, 2015) 

Berikut ini adalah pengertian istilah yang digunakan dalam pernyataan ini : 

a. Pembatasan permanen 

Adalah pembatasan penggunaan sumber daya yang ditetapkan oleh 

penyumbang agar sumber daya tersebut dipertahankan secara permanen, tetapi 

entitas nirlaba diizinkan untuk menggunakan sebagan atau semua penghasilan 

atau manfaat ekonomi lainnya yang berasal dari sumber daya tersebut. 

b. Pembatasan temporer 

Adalah pembatasan pengguanaan sumber daya oleh penyumbang yang 

menetapkan agar sumber daya tersebut dipertahankan sampai dengan periode 

tertentu atau sampai dengan terpenuhinya keadaan tertentu. 

c. Sumbangan terikat 

Adalah sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu oleh 

penyumbang. Pembatasan tersebut dapat bersifat permanen atau temporer. 

d. Sumbangan tidak terikat 
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Adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu 

oleh penyumbang. (IAI, 2015) 

1.1.3 Laporan Keuangan Entitas Nirlaba 

Karakteristik entitas berorientasi nonlaba berbeda dengan entitas bisnis 

berorientasi laba. Perbedaan utama yang mendasar antara entitas berorientasi 

nonlaba dengan entitas bisnis berorientasi laba terletak pad acara entitas 

berorientasi nonlaba memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan 

berbagai aktivitas operasinya. Entitas berorientasi nonlaba memperoleh sumber 

daya dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau 

manfaat ekonomik yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. 

(IAI, 2018) 

Lanjutan dari (IAI, 2018) Pengguna laporan keuangan entitas berorientasi 

nonlaba umumnya memiliki kepentingan untuk menilai: a) Cara manajemen 

melaksanakan tanggung jawab atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan 

kepada mereka; dan b) Informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan 

arus kas entitas yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan ekonomik. 

Kemampuan entitas berorientasi nonlaba dalam menggunakan sumber daya 

tersebut dikomunikasikan melalui laporan keuangan.  

Menurut PSAK No. 45 (IAI, 2015) mengatakan bahwa karakteristik entitas 

nirlaba berbeda dengan entitas bisnis. Perbedaan utama yang mendasar terletak 

pada cara entitas nirlaba memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk 

melakukan berbagai aktivitas operasinya. Entitas nirlaba memperoleh sumber daya 

dari sumbangan para anggota dan para penymbang lain yang tidak mengharapkan 
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imbalan apapun dari entitas nirlaba tersebut. Tujuan utama Laporan Keuangan 

Entitas Nirlaba adalah menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi 

kepentingan pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali, 

anggota, kreditur, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi entitas 

nirlaba. Tujuan kedua untuk menyajikan informasi mengenai: 1) Jumlah dan sifat 

aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih suatu organisasi; 2) Pengaruh trasaksi, pristiwa 

dan situasi lainnya yang mengubah nilai dan sifat aktiva bersih; 3) Jenis dan jumlah 

arus masuk dan arus keluar sumber daya dalam satu periode dan hubungan antara 

keduanya; 4) Cara suatu organisasi mendapatkan dan membelanjakan kas, 

memperoleh ponjeman, dan faktor lainnya yang berpengaruh pada likuiditasnya; 5) 

Usaha jasa suatu organisasi.  

Secara rinci tujuan laporan keuangan, termasuk catatan atas laporan keuangan 

adalah untuk menyajikan informasi mengenai: a) Jumlah dan sifat asset, lialibitas, 

dan aset neto entitas nirlaba; b) Pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang 

mengubah nilai dan sifat aset neto; c) Jenis dan jumlah arus masuk dan arus keluar 

sumber daya dalam satu periode dan hubungan antar keduanya; d) Cara entitas 

nirlaba mendapatkan dan menjalakan kas, memperoleh pinjaman dan melunasi 

pinjaman, dan faktor lain yang berpengaruh terhdap likuiditasnya; e) Usaha jasa 

entitas neraba. Setiap laporan keuangan menyediakan informasi yang berbeda, dan 

informasi dalam laporan keuangan biasanya melengkapi informasi dalam laporan 

keuangan yang lain. (IAI, 2015) 
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A. Laporan Posisi Keuangan 

Tujuan Laporan posisi keuangan adalah untuk menyediakan informasi 

mengenai asset, liabilitas, serta asset neto dan informasi mengenai hubungan 

diantara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Informasi dalam laporan posisi 

keuangan yang digunakan bersama pengungkapan, dan informasi dalam laporan 

keuangan lainnya dapat membantu para penyumbang, anggota entitas nirlaba, 

kreditor, dan pihak-pihak lain yang menilai: a) Kemampuan entitas nirlaba untuk 

memberikan jasa secara berkelanjutan; dan b) Likuiditas, fleksibelitas keuangan, 

kemampuan untuk memenuhi kewajibannya, dan kebutuhan pendanaan 

eksternal.(IAI, 2015) 

Lanjutan dari (IAI, 2015) Laporan posisi keuangan mencakup entitas nirlaba 

secara keseluruhan dan menyajikan total asset, dan lialibitas. Laporan posisi 

keuangan termasuk catatan atas laporan keuangan, menyediakan informasi yang 

relevan mengenai lekuiditas, fleksibilitas keuangan, dan hubungan antara asset dan 

liabilitas. Informasi tersebut umumnya disajikan dengan pengumpulan asset dan 

liabilitas yang memiliki karakteristik serupa dalam suatu kelompok yang relative 

homogen. Kas atau asset lain yang dibatasi penggunaannya oleh pemberi sumber 

daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali disajikan terpisah dari kas atau 

lain yang tidak terikat penggunaannya. 

Berdasarkan (IAI, 2015) Informasi likuiditas diberikan dengan cara sebagai berikut: 

a) Menyediakan asset berdasrkan urutan likuiditas, dan liabilitas berdasarkan 

tanggal jatuh tempo; 
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b) Mengelompokkan asset ke dalam kelompok lancar dan tidak lancar, dan 

liabilitas ke dalam kelompok jangka pendek dan jangka panjang; 

c) Mengungkapkan informasi mengenai likuiditas asset atau saat jatuh tempo 

liabilitas, termasuk pembatasan penggunaan asset, dalam catatan atas laporan 

keuangan. 

Kualifikasi Aset Neto Terikat dan Tidak Terikat 

Laporan posisi keuangan menyajikan jumlah masing-masing kelompok asset 

neto berdasarkan pada ada atau tidaknya pembatas oleh pemberi sumber daya yang 

tidak mengharapkan pembayaran kembali, yaitu; terikat secara permanen, terikat 

secara temporer dan tidak terkat. Pembatasan permanen terhadap asset, seperti 

tanah atau karya seni, yang diberikan untuk investasi yang mendatangkan 

pendapatan secara permanen dapat disajikan sebagai unsur terpisah dalam 

kelompok asset neto yang penggunaannya dibatasa secara permanen atau disajikan 

dalam catatan atas laporan keuangan. Pembatasan permanen kelompok kedua 

tersebut berasal dari hibah atau wakaf dan warisan yang menjadi dana abadi. 

Pembatasan temporer terhadap sumber daya berupa aktivitas operasi tertentu; 

investasi untuk jangka waktu tertentu; penggunaan selama periode tertentu dimasa 

depan; atau pemerolehan asset tetap; dapat disajikan sebagai unsur terpisah dalam 

kelompok asset neto yang penggunaannya dibatasi secara temporer oleh pemberi 

sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali dapat berbentuk 

pembatasan waktu atau pembatasan pengguna, atau keduanya. Asset neto tidak 

terikat umumnya meliputi pendapatan dari jasa, penjualan barang, sumbangan, dan 

diveden atau hasil investasi, dikurangi beban untuk memperoleh pendapatan 
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tersebut. Batasan terhadap penggunaan asset neto tidak terikat dapat berasal dari 

sifat entitas nirlaba. Informasi mengenai batasan tersebut umunya disajikan dalam 

catatan atas laporan keuangan. (IAI, 2015) 

Tabel 2.1 Laporan Posisi Keuangan 

ENTITAS NIRLABA 

Laporan Posisi Keuangan 

Per 31 Desember 20X2 dan 20X1 (Dalam Jutaan Rupiah) 

ASET 20X2 20X1 

Aset Lancar 

Kas dan setara kas 

Piutang bunga 

Persediaan dan biaya dibayar dimuka 

Piutang lain-lain 

Investasi jangka pendek  

Aset Tidak Lancar 

Properti investasi  

Aset tetap  

Investasi jangka panjang  

Jumlah asset 

 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

XXX 

 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

XXX 

LIABILITAS  

Liabilitas Jangka Pendek  

Utang dagang  

Pendapatan diterima di muka yang dikembalikan 

Utang wesel  

Liabilitas Jangka Panjang  

Kewajiban tahunan  

Utang jangka panjang  

Jumlah liabilitas 

 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

XXX 

 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

XXX 

ASET NETO 

TidakTerikat 

 

X 

 

X 
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Terikat temporer (catatan B)  

Terikat permanen (catatan C)  

Jumlah aset neto  

Jumlah liabilitas dan aset neto 

X 

X 

XXX 

XXX 

X 

X 

XXX 

XXX 

Sumber: PSAK No. 45. (IAI, 2015) 

B. Laporan Aktivitas 

Tujuan utama laporan aktivitas adalah untuk menyediakan informasi 

mengenai: a) pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat 

aktiva bersih; b) hubungan antar transaksi dan peristiwa lain; c) bagaimana 

penggunakan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa.(IAI, 

2015) 

Informasi dalam laporan aktivitas, yang digunakan bersama dengan 

pengungkapan informasi dalam laporan keuangan lainnya, dapat membantu 

pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali, anggota 

kreditr, dan pihak lain untuk: a) mengevaluasi kinerja dalam suatu periode; b) 

menilai upaya, kemampuan, dan kesinambungan enititas nirlaba dan memberikan 

jasa; c) menilai pelaksanaan tanggung jawab dan kinerja manajer. (IAI, 2015) 

Berikut Perubahan Kelompok Aset Neto berdasrakan (IAI, 2015). a) Laporan 

aktivitas menyajikan junlah perubahan aset neto terikat permanen, terikat temporer 

dan tidak terikat dalam suatu periode. Klasifikasi Pendapatan, Beban, Keuntungan 

dan Kerugian; b) Laporan aktivitas menyajikan pendapatan sebagai penambahan 

aset neto tidak terikat, kecuali jika penggunaanya dibatasi oleh pemberi sumber 

daya yang tidak mengharapkan pengembalian, dan menyajikan beban sebagai 

pengurang aset neto tidak terikat; c) Sumber daya disajikan sebagai penambahan 
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aset neto tidak terikat, terikat permanen, atau terikat temporer, bergantung pada ada 

atau tidaknya pembatasan. Dalam hal ini sumber daya terikat yang pembatasannya 

tidak berlaku lagi dalam periode yang sama, dapat disajikan sumber daya tidak 

terikat sepanjang disajikan secara konsisten dan diungkapkan sebagai kebujakan 

akuntansi; d) Laporan aktivitas menyajikan keuntungan dan kerugian yang diakui 

dari investasi dan aset lain (atau liabilitas) sebagai penambahan atau pengurangan 

aset neto tidak terikat, kecuali jika penggunaannya dibatasi; e) Laporan aktivitas 

menyajikan jumlah pendapatan dan beban secara bruto, kecuali diatur berbeda oleh 

SAK dan SAK ETAP.(IAI, 2015) 

Tabel 2.2 Laporan Aktivitas 

ENTITAS NIRLABA 

Laporan Aktivitas 

Untuk Tahun Berakhir Per 31 Desembar 20X2 

(Dalam Jutaan Rupiah) 

PERUBAHAN ASET NETO TIDAK TERIKAT  

Pendapatan  

Sumbangan 

Jasa layanan  

Penghasilan investasi jangka panjang (catatan E)  

Penghasilan investasi lain-lain (catatan E)  

Penghasilan neto investasi jangka panjang belum direalisasi  

Lain-lain  

 

Jumlah 

 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 

XXX 

Aset Neto Yang Berakhir Pembatasannya (catatan D)  

Pemenuhan program pembatasan  

Pemenuhan pembatasan pemerolehan peralatan  

 

X 

X 
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Berakhirnya pembatasan waktu  

Jumlah  

 

Jumlah pendapatan 

X 

XXX 

 

XXX 

Beban  

Program A  

Program B  

Program C  

Manajemen dan umum  

Pencarian dana  

Jumlah beban (catatan F)  

Kerugian akibat kebakaran  

Jumlah  

 

Kenaikan aset neto tidak terikat 

 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

XXX 

 

XXX 

PERUBAHAN ASET NETO TERIKAT TEMPORER 

Sumbangam 

Penghasilan investasi jangka panjang (catatan E) 

Penghasilan neto tereslisasi dan belum terealisasi dari investasi 

jangka panjang (catatan F) 

Kerugian akrual unruk kewajiban tahunan aset neto terbebaskan 

dari pembatasan (catatan D) 

 

Penurunan aset neto terikat kontemporer 

 

X 

X 

X 

 

X 

 

X  

PERUBAHAN ASET NETO TERIKAT PERMANEN 

Sumbangan 

Penghasilan investasi jangka panjang (catatan E)  

Penghasilan neto terealisasikan dan belum terealisasi dari investasi 

jangka panjang (catatan E) 

 

Kenaikan aset neto terikat permanen 

 

KENAIKAN ASET NETO 

 

X 

X 

X 

 

 

XXX 

XXX 
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ASET NETO AWAL TAHUN 

ASET NETO AKHIR TAHUN 

XXX 

XXX 

Sumber: PSAK No. 45. (IAI, 2015) 

 

C. Laporan Arus Kas 

Tujuan utama Laporan arus kas adalah untuk menyajikan informasi mengenai 

penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Klasifikasi penerimaan dan 

pengeluaran kas. Laporan arus kas disajikan sesuai dengan PSAK 2: Laporan Arus 

Kas atau SAK ETAP Bab 7 dengan tambahan berikut ini: 

a. Aktivitas Pendanaan 

 Penerimaan kas dari penyumbang yang penggunaannya dibatasi untuk jangka 

panjang. 

 penerimaan kas dari sumbangan dan penghasilan investasi yang 

penggunaannya dibatasi untuk pemerolehan, pembangunan dan pemeliharaan 

aktiva tetap, atau peningkatan dana abadi (endowment). 

 penerimaan kas dari sumbangan dan penghasilan investasi yang 

penggunaannya dibatasi untuk pemerolehan, pembangunan dan pemeliharaan 

aktiva tetap, atau peningkatan dana abadi (endowment). 

b. Pengungkapan informasi mengenai aktivitas investasi dan pendanaan nonkas: 

sumbangan berupa bangunan atau aktiva investasi. (IAI, 2015) 
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Tabel 2.3 Laporan Arus Kas 

ENTITAS NIRLABA 

Laporan Arus Kas 

Untuk tahun berakhir pada 31 Desember 20X2 

AKTIVA OPERASI  

Kas dari pendapatan jasa 

Kas dari pemberian sumber daya 

Kas dari piutang lain-lain 

Bungan dan dividen yang diterima 

Penerimaan lain-lain 

Bungan yang dibayarkan 

Kas yang dibayarkan kepada karyawan dan supplier 

Utang lain-lain yang dilunasi 

Kas neto yang diterima (digunakan) untuk akvitas operasi 

 

AKTIVA INVESTASI 

Ganti rugi dari asuransi kebakaran 

Pembelian peralatan 

Penerimaan dari penjualan investasi 

Pembelian investasi 

Kas neto yang diterima (digunakan) untuk akvitas investasi 

 

AKTIVITAS PENDANAAN 

Penerimaan dari kontribusi berbatas dari:  

Investasi dalam endowment berjangka 

Investasi bangunan 

Investasi perjanjian tahunan 

 

Aktivitas pendanaan lain: 

Bungan dan dividen berbatas untuk reinvestasi 

Pembayaran kewajiban tahunan 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

XXX 

 

 

X 

X 

X 

X 

XXX 

 

 

 

X 

X 

X 

 

 

X 

X 
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Pembayaran utang wesel  

Pembayaran liabilitas jangka panjang 

 

Kas neto yang diterima (dugunakan) untuk akvitas pendanaan 

 

KENAIKAN (PENURUNAN) NETO DALAM KASN DAN 

SETARA KAS  

 

KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN 

 

KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN 

 

rekonsiliasi perubahan dalamaset neto menjadi kas  

neto yang digunakan untu aktivitas operasi 

perubahan dalam aset neto 

penyesuain untuk rekonsiliasi perubahan dalam aset neto 

menjadi kas neto yag dignakan untuk akvitas operasi: 

depresiasi 

kerugian akibat kebakaran 

kerugian actuarial pada kewajiban tahunan  

kenaikan piutang bunga 

penurunan dalam persediaan dan biaya dibayar dimuka 

kenaikan dalampiutang lain-lain 

kenaikan dalam hutang dagang 

penurunan dalam penerimaan dimuka yang dapat 

dikembalikan 

penurunan dalam hutang lain-lain  

sumbangan terikat untuk investasi jangka panjang 

Bungan dan dividen terikat untuk investasi jangka panjang  

Penghasilan neto terealisasikan dan belum terealisasikan dari 

investasi jangka panang 

Kas neto diterima (digunakan) untuk akvitas operasi 

 

X 

X 

 

XXX 

 

XXX 

 

 

XXX 

 

XXX 

 

XXX 

 

XXX 

 

 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 

XXX 
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Data tambahan untukakvitas investasi an pendnaan nonkas: 

Peralatan yang diterima sebagai hadiah 

Pembebasan premi asuransi kematian, nilai kas diserahan 

 

X 

X 

Sumber: PSAK No. 45 (IAI, 2015) 

 

1.1.4 Pengertian Pondok Pesantren 

Pesantren adalah satuan lembaga pendidikan yang di dalamnya berinteraksi 

beberapa unsur untuk melestarikan tradisi transformasi pengetahuan agama islam 

dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Pesantren dikenal dipulau Jawa dan 

Madura, sedangkan di Minangkabau dan Aceh, lembaga seperti ini pada awalnya 

dikenal dengan nama “surau’ meskipun pada perkembangan modern sering juga 

orang-orang di daerah tersebut memakai kata “pesantren” untuk menggantikan kata 

“surau” yang dianggap tidak dapat beradaptasi dengan modernisasi pendidikan di 

Indonesia. (Thoha & Karim, 2018) Sedangkan Menurut (Wekke, 2015) Istilah 

pondok pesantren berasal dari kata funduk, bahasa arab yang berarti rumah 

penginapan atau hotel. Akan tetapi pondok dalam pesantren di Indonesia, khasnya 

dipulau jawa, lebih mirip dengan pemondokan dalam lingkungan pedepokan, yaitu 

perumahan sederhana yang dipetak-petak dalam kamar-kamar merupakan asrama 

bagi para santri.  

Pengertian Pondok pesantren Munurut Kafrawi yang dikutip (Mahfud, 2017) 

adalah lembaga pendidikan dan pengajaran agama islam yang pada umumnya 

pendidikan pendidikan dan pengajaran tersebut diberikan dengan cara nonklasikal 

(sistem bandongan dan sorongan), dimana seorang kyai mengajar santri-santrinya 

berdasarkan kitab-kitab yang ditulis dalam bentuk bahasa arab oleh ulama-ulama 
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besar sejak abad pertengaha, sedangkan para santri biasanya tinggal dalam pondok 

pesantren atau asrama. 

Model-Model Pesantren Menurut (Firdaus & Rinda, 2018) 

1. Model A 

Model A adalah model paling sederhana, dimana masjid digunakan sebagai 

tempat ibadah sekaligus sebagai tempat pengajaran agama. Model khas dengan 

kaum sufi (pesantren terakat) dengan pengajaran-pengajaran yang teratur di dalam 

masjid dengan pengajaran pribadi oleh anggota kaum, tetapi kaum santri tidak 

tinggal dalam pesantren. Jenis ini adalah tingkat awal dalam mendirian sebuah 

pesantren. Disini diterima beberapa santri untuk tinggal dirumah pendirinya. 

2. Model B 

Bentuk dasar model ini dilengkapi dengan suatu pondok yang terpisah, yaitu 

asrama tempat tinggal bagi para santri yang sekaligus menjadi ruangan sederhana. 

Pondok terdiri dari rumah-rumah kayu/bamboo. Model ini memiliki semua 

komponen pondok pesantren “klasik” (kyai, santri, pondok dan masjid). 

3. Model C 

Terdiri dari komponen klasik diperluas dengan suatu madrasah, menunjukkan 

dorongan modernisasi. Madrasah dengan sistem kelas memberikan juga pelajaran 

umum. Kurikulumnya berorientasi kepada sekolah-sekolah pemerintah yang resmi. 

Anak-anak yang tnggal disekitar pondok pesantren maupun para santri mukim 

belajar di madrasah sebagai alternative terhadap sekolah pemeritah atau bahkan 

sekaligus mereka belajar di keduanya (sekolah umum/madrasah) 
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4. Model D 

Disamping perluasan komponen pesantren klasik dengan sekolah formal 

(madrasah) banyak pula pesantren yang memiliki program tambahan seperti 

keterampilan dan terapan bagi para santri dari desa-desa sekitar. Dalam sektor 

pertanian mereka memiliki keterampilan mengolah lahan, empang, kebun, 

peternakan, dan juga kursus-kursus seperti elektronik, perbengkelan, pertukangan 

kayu dan lain-lain. 

5. Model E 

Adalah jenis pesantren “modern” disamping sektor-sektor pendidikan islam 

klasik juga mencakup semua tingkatan sekolah formal dari pendidikan dasar (SD) 

hingga pendidikan tinggi (PT). juga diselenggarakan program keterampilan seperti: 

usaha pertanian, kerajinan, perikanan, dan lain-lain. Pada pndok pesantren Model 

E ini, para santrinya turut mengelola pesantren dan mengorganisasi bentuk-bentuk 

swadaya koperasi. Program-program pendidikan pendidikan yang berorinetasi 

lingkungan mendapat prioritas utama, pesantren mengambil prakarsa dan 

mengarahkan kelompok-kelompok swadaya di lingkungannya komunikasi instensif 

dan program pendidikan bersama mengaitkan pondok pesantren “modern” dengan 

pesantren yang lebih kecil, yang didirikan dan dipimpin oleh para lulusan 

“pesantren-pesantren induk”. 

Menurut (Rasyid et al., 2020) Pondok Pesantren Mempuyai Fungsi Sebagai 

Berikut: a) Sebagai lembaga pendidika; b) Sebagai lembaga sosial; c) Sebagai 

lembaga dakwah. Sebagai lembaga pendidikan pesantren ikut bertanggung jawab 

terhadap proses pencerdasan ekehidupan bangsa secara integral. Sedangkan secara 



19 
 

 
 

khusus pondok pesantren bertanggung jawab terhadap kelangsungan tradisi 

keagamaan dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan fungsi pesantren sebagai 

penyiaran agama (lembaga dakwah) terlihat dari elemen pokok pondok pesantren 

itu sendiri yakni masjid pesantren, yang dalam operasinya juga berfungsi sebagai 

masjid umum, yaitu sebagai tempat belajar agama dab ibadah masyarakat umum. 

Masjid pesantren sering dipakai untuk menyelenggarakan majlis ta’lim (pengajian) 

diskusi-diskusi keagamaan dan sebagainya oleh masyarakat umum. 

1.1.5 Pengertian Yayasan  

Menurut Undang-undang (UU) N0 16 tahun 2001 Tentang yayasan, yayasan 

adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan 

untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang 

tidak mempunyai anggota. Walaupun memiliki Pembina, pengurus, dan pengawas, 

namun ketiganya tidak bertindah sebagai pemilik sehingga tidak boleh ada 

pembagian hasil usaha kegiatan kepda ketiga pihak tersebut. Pengurus yayasan 

memilki kewajiban untuk laporan keuangan secara tertulis yang membuat 

sekurang-kurangnya laporan keadaan dan kegiatan yayasan dan laporan keuangan. 

Dan laporan keuangan terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, 

laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Sedangkan 

menurut (Anggustina et al., 2021) Yayasan pada mulanya digunakan sebagai 

terjemahan dari istilah stichting yang berasal dari kata stichen yang berarti 

membangunan atau mendirikan dalam bahasa Belanda dan foundation dalam 

bahasa Inggris. Kenyataan dalam praktek, memperlihatkan bahwa apa yang disebut 
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Yayasan adalah suatu badan usaha, baik yang bergerak dalam usaha yang 

nonkomersial maupun yang secara tidak langsung bersifat komersial. 

UU Nomor 28 tahun 2004 tentang perubahan atas UU Nomor 16 tahun 2001 

tentang yayasan memiliki tujuan untuk lebih menjamin kepastian dan ketertiban 

hukum, serta memberikan pemahaman yang benar pada masyarakat mengenai 

yayasan, sehingga dapat mengembalikan fungsi yayasan sebagai pranata hukum 

dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan 

kemanusiaan. Penyempurnaan undang-undang nomor 16 tahun 2001 tentang 

yayasan dimaksudkan pula agar yayasan tetap dapat berfungsi dalam usaha 

mencapai maksud dan tujuannya dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan 

berdasarkan prinsip keterbukaan akuntabilitas. 

Menurut (Jauhari, 2020) tentang prinsip Transparansi dalam pengelolaan 

Kegiatan Usaha yayasan adalah sebagai berikut: 

1) Pengelolaan Yayasan  

Yayasan sebagai badan hukum merupakan artificial person (orang ciptaan 

hukum) yang hanya dapat melakukan perbuatan hukum dengan perantaraan 

manusia selaku wakilnya. Yayasan sangat tergantung pada wakil-wakilnya dalam 

melakukan perbuatan hukum, karena agar yayasan dapat mudah melakukan 

perbuatan hukum tersebut yayasan harus mempunyai organ. Ketiadaan organ 

menyebabkan yayasan tidak dapat berfungsi dan mencapai maksud dan tujuan 

pendiriannya, dalam menjalankan kegiatan usahanya yayasan dibina, diurus, dan 
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diawasi oleh organ yayasan. Yang termasuk organ yayasan adalah Pembina, 

pengurus, dan pengawas. 

Organ yayasan memiliki tugas dan tanggung jawab yang bersumber pada: (i) 

ketergantungan yayasan kepada organ tersebut mengingat bahwa yayasan tidak 

dapat berfungsi tanpa organ, dan (ii) kenyataan bahwa organ adalah sebab bagi 

keberadaan (rasion d’eire) yayasan, karena apabila tidak ada yayasan maka juga 

tidak ada organ. 

Di dalam melahirkan fiduciary duties harus ada fiduciary relationchip 

(hubungan kepercayaan) antara yayasan dengan (masing-masing) organ. Pasal 3 

ayat (2) undang-undang nomor 16 tahun 2001 jo undang-undang nomor 28 tahun 

2004 tentang yayasan perlu adanya hubungan kepercayaan atau fiduciary 

relationchip antara yayasan dengan organ, artinya dengan bahwa keberadaan organ 

bukan semata-mata untuk kepentingan serta tujuan yayasan jelas. Guna menjaga 

fiduciary relationship dan fiduciary duties antara yayasan dengan yayasan, maka 

undang-undang yayasan juga mengatur mengenai adanya larangan perangkapan 

jabatan dan larangan menerima gaji, upah, atau honor tetap, yang tidak lain guna 

menghindari conflict of interest antara kepentingan yayasan dengan kepentingan 

pribadi organ yayasan. 

2) Prinsip Transparansi dalam Pengelolaan Kegiatan Usaha Yayasa 

Sifat terbuka dan transparansi di dalam pengelolaannya serta bersifat 

professional yang diinginkan oleh undang-undang yayasan. Kegembiraan disambut 

oleh masyarakat dengan adanya undang-undang yayasan di mana menjadi 

pegangan sebagai dasar hukum bagi orang-orang ingin bergabung serta 
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berkecipung dalam sebuah yayasan. Sehingga masyarakat tahu dan mengerti 

kehidupan yayasan di Negara Republik Indonesia setelah diberlakukannya undang-

undang yayasan. Sifat terbuka dan transparansi terhadap yayasan dapat dilihat 

aturannya dari sejumlah aturan mainnya yaitu dalam undang-undang nomor 16 

tahun 2001 jo undang-undang nomor 28 tahun 2004, antara lain: 

a. Cara mencari dana 

Sesuai pasal 3 ayat (1) dan pasal 7, yayasan dapat mencari dana dengan 

cara yang telah ditetapkan, yaitu 1. Mendirikan badan usaha, dan 2. Ikut serta 

dalam suatu adan usaha. Kedudukan yayasan tidak sama dengan badan 

usahanya secara langsung, dimana diketahui bahwa tujuan yayasan bukan 

mencari dana untuk kepentingan yayasan, dengan jalan mendirikan badan 

usaha. Yayasan mendirkan badan usaha, dan kedudukannya bukan semata-

mata sebagai pendiri badan usaha. Yayasan selaku pendiri, tidak dapat 

mengelola badan usha itu. 

b. Akta pendirian dumumkan 

Pasal 24 di dalam undang-undang yayasan, akta pendirian harus dimiliki 

oleh sebuah yayasan yang diumumkan dan disahkan menteri hukum dan 

HAM kemudian diumumkan dalam berita negara RI. Tujuannya agar 

masyarakat tahu terdapat yayasan yang baru didirikan. 

c. Pengisian personel organ yayasan 

Kewajiban memiliki alat kelengkapan seperti adanya Pembina dan 

pengurus serta pengawas dalam sebuah yayasan merupakan hal yang sudah 



23 
 

 
 

ditetapkan di dalam undang-undang yayasan, setiap anggota dapat menjadi 

alat perlengkapan. seperti yang diatur di dalam pasal 28 ayat (3) undang-

undang yayasan di mana untuk mengisi atau mengangkat anggota organ 

yayasan tersebut, tidak harus personel yang berasal dari dalam yayasan, 

melainkan dapat diisi oleh orang dari luar yayasan. 

d. Mengumkan laporan keuangan tahunan 

Kewajiban pengurus yayasan setiap tahunnya adalah membuat laporan 

dan melaporkannya yang berisi laporan keuangan, kegiatan yayasan dan 

laporan keuangan. Pasal 50 ayat (3) undang-undang yayasan bahwa laporan 

keuangan tahunan tersebut disahkan dalam rapat pembina yayasan. Selain itu 

ikhtisar laporan tahunan diumumkan melalui Penampilan pada papan 

pengumuman di kantor yayasan. 

e. Pemeriksaan yayasan oleh pihak ketiga 

Organ yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum atau lalai dalam 

menjalankan tugas, serta perbuatan tersebut dapat merugikan yayasan atau 

pihak ketiga, atau melakukan perbutan yang merugikan negara, dapat 

dilakukan pemeriksaan berdasarkan penetapan pengadilan atas dasar 

permintaan pihak ketiga merupakan yayasan yang diduga melakukan 

perbuatan yang kurang atau tidak baik, kecuali perbuatan yayasan yang 

merugikan negara atas permintaan kejaksaan. Pemeriksaan terhadap yayasan 

menggambarkan, bahwa dalam mengelola yayasan harus bersifat 

terbuka.(Jauhari, 2020) 
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1.2 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.4 Mapping Penelitian Terdahulu 

No Judul Skripsi Metode 

Penelitian 

Penulis Hasil 

1 Implentasi 

PSAK NO. 45 

pada 

penyusunan 

laporan 

keuangan 

pondok 

pesantren demi 

terciptanya 

transparansi dan 

akuntabilitas 

Metode 

kualitatif 

deskriptif 

Sarwendah 

Biduri, Ruci 

Arizanda 

Rahayu, 

Ilmiyatul 

Mukarromah 

(2019) 

Hasil penelitin ini 

menunjukkan bahwa 

yayasan pondok 

pesantren darul falah 

pusat belum 

menerapkan psak no. 

45. Laporan 

keuangan yang 

disajikan hanya 

berupa laporan kas, 

penerimaan dan 

pengeluaran saja. 

2 Penerapan psak 

no. 45 dalam 

meningkatkan 

transparansi dan 

akuntabilitas 

laporan 

keuangan pada 

SMP Hikmah 

Teladan 

Bandung 

Metode 

Kualitatif 

Nefi Sitii 

Nurrahmah, Ia 

Kurnia, Abin 

Suarsa 

(2019) 

Dari hasil ini 

menunjukkan bahwa 

laporan keuangan 

SMP Hikmah 

Tadalan hanya 

memuat penerimaan 

dan pengeluaran kas, 

transaksi penerimaan 

dan pengeluaran 

dicatat setiap hari 

secara berkala, 

kemudian direkap 

setiap bulan pada 

laporan operasional 

bulanan. 

3 Penerapan psak 

no. 45 pada 

laporan 

keuangan 

yayasan pondok 

pesantren al-

huda sendang 

pragaan 

sumenep 

Madura untuk 

mewujudkan 

akuntabilitas 

keuangan 

Metode 

kualitatif 

(studi kasus) 

Rusdiyanto 

(2016) 

Dari hasilpenelitian 

ini menyatakan 

bahwa yayasan 

pondok pesantren al-

huda desa sendang 

pregaan sumenep 

Madura belum 

menerapkan laporan 

keuangan sesuai 

psak no. 45 sehingga 

akuntabilitas laporan 

keuangan belum 

menjadi lebih baik 
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dan belum dapat 

dipercaya oleh para 

donator 

untukdisalurkan 

kepada anak-anak 

yayasan pondok 

pesantren al-huda 

desa sendang 

pragaan sumenep 

Madura 

4 penerapan 

akutansi nirlaba 

berdasarkan 

psakno. 45 

(studi kasus 

pada masjid al-

baitul amien 

jember) 

Metode 

kualitatif 

Desy 

Rustiyanti 

Rahayu, Moh. 

Halim, SE., 

MSA, Gardina 

Aulin 

Nuha,S,E., M. 

Akun 

Dari hasil penelitian 

ini adalah masjid 

jami’ al baitul amien 

jember belum 

menerapka psak 

no.45 dalam 

penyusunan laporan 

keuangannya. Maka 

peneliti 

merokonstruksi 

laporan keuangan 

masjid sesuai dengan 

aturan psak no. 45  

5 Implementasi 

psak no. 45 pada 

laporan 

keuangan 

pondok 

pesantren 

Miftahul Ulum 

Krajan 

Kaliglagah 

Sumberbaru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metote 

kualitatif 

deskriptif 

Ahmad Fauzi  

(2020) 

Dari hasil penelitian 

ini menunjukkan 

bahwa pengelolaan 

dana dalam yayasan 

al miftah kkaliglagah 

sumberbaru menjadi 

perhatian serius 

karena tersebut 

adalah danayang 

bersumber dari 

masyarakat maupun 

pemerintah yang 

ditujukan untuk 

anak-anak yang ada 

di yayasan al miftah 

kaliglagah 

sumberbaru. Oleh 

karena itu para 

pengelola yayasan al 

miftah kaliglagah 

sumberbaru harus 

bertanggung jawab 

dengan dana yang 
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diberikan oleh 

masyarakat, yayasan 

dan pemerintah agar 

dana tersebut dapat 

memenuhi 

kebutuhan anak-anak 

asuh. 

 

6 Evaluasi 

penerapan psak 

45 pada yayasan 

kitabisa, ICW & 

Rumah Zakat 

Metode 

Kepustakaan 

Dwi Anggoro 

Widiyanto, 

Ferdiantoro 

Ardiyanto 

(2019) 

Berdasarkan hasil 

identifikasi dan 

pembahasan atas 

laporan keuangan 

Yayasan 

Kitabisa, Asosiasi 

ICW dan Lembaga 

Rumah Zakat tahun 

2017 audited dan 

menganalisis 

kesesuaian dengan 

PSAK 45, diperoleh 

beberapa simpulan. 

Secara keseluruhan, 

Laporan Keuangan 

Organisasi nirlaba 

yang disajikan oleh 

Yayasan, Asosiasi 

maupun Lembaga di 

Indonesia telah 

sesuai dengan 

dengan ketentuan 

yang diatur pada 

PSAK No.45, yaitu 

terdiri dari Laporan 

Posisi Keuangan, 

Laporan Arus Kas 

dan Laporan 

Aktivitas 

(berdasarkan pada 

ketiga laporan 

keuangan sampel 

audited tahun 2017) 

7 Penerapan 

PSAK No.45 

tentang 

Pelaporan 

Keuangan 

Metode 

Kualitatif 

deskritif 

Intan Devi 

Atufah, Norita 

Citra Yuliarti, 

Dania 

Puspitasari 

Dari hasil penelitian 

menyatakan bahwa 

(1) Laporan 

keuangan Yayasan 

Pendidikan Pondok 
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Organisasi 

Nirlaba Yayasan 

Pendidikan 

Pondok 

Pesantren Al-

Khairiyah 

(2018) Pesantren Al-

Khairiyah di sajikan 

sangat sederhana, 

yakni pencatatan 

pemasukan dan 

pengeluaran, (2) 

Penyusunan laporan 

keuangan Yayasan 

Pendidikan Pondok 

Pesantren Al-

Khairiyah belum 

sesuai PSAK No. 45. 

(3) Laporan 

keuangan yang 

dilakukan pengurus 

Yayasan Pendidikan 

Pondok Pesantren 

Al- Khairiyah belum 

sesuai dengan 

standar keuangan 

PSAK No. 45 karena 

sangat sederhana 

yaitu bentuknya 

yang masih 

menggunakan 

metode accrual basic 

dengan pencatatan 

pemasukan dan 

pengeluaran. 

8 RANCANGAN 

PENERAPAN 

PEDOMAN 

AKUNTANSI 

PESANTREN 

PADA 

PONDOK 

PESANTREN 

YANABI’UL 

‘ULUM 

WARRAHMAH 

(PPYUR) 

KUDUS 

Metode 

Kualitatif 

deskriptif 

Fina 

Ainorrohmah 

(2018) 

Berdasarkan hasil 

penelitian dan 

pembahasan tentang 

rancangan penerapan 

pedoman akuntansi 

pesantren pada 

pondok pesantren 

Yanabi’ul ‘Ulum 

Warrohmah 

(PPYUR) Kudus, 

dapat diambil 

kesimpulan sebagai 

berikut: 1. 

Pencatatan keuangan 

yang dilakukan 

Pondok Pesantren 

Yanabi’ul ‘Ulum 
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Warrahmah 

merupakan 

pencatatan yang 

sederhana. Dalam 

mencatat aktivitas 

keuangan, pondok 

pesantren hanya 

mencatat seluruh 

transaksi yang 

dilakukan pondok 

pesantren yaitu 

pemasukan dan 

pengeluara. 

 

9 ANALISIS 

PENERAPAN 

PSAK NO. 45 

PADA 

YAYASAN 

MASJID AL 

FALAH 

SURABAYA 

Penelitian 

kualitatif  

deskriptif 

Diyani Ade 

Rizky, Yazid 

Yud Padmono 

(2018) 

Hasil penelitian ini 

ada sebagai berikut: 

1) Yayasan telah 

menyusun laporan 

keuangan sesuai 

dengan ketentuan 

PSAK No. 45 2) 

gambar structural 

belum disusun. 3) 

aset bersih yayasan 

tidak di 

klasifikasikan 

kedalam tiga bagian 

yaitu aset bersih 

tidak terikat, terikat 

temporer dan terikat 

permanen. 4) piutang 

tak tertagih diakui 

secara langsung. 

10 ANALISIS 

PENERAPAN 

PSAK 45 

PADA 

YAYASAN 

PANTI 

ASUHAN AL-

IKHSAN 

KECAMATAN 

WULUHAN 

Penelitian 

kualitatif 

Fitriana 

wahyuningtyas, 

Moh. Halim, 

Suwarno 

(2019) 

1) Laporan keuangan 

keuangan yang 

disusun 

sebelumnya, 

laporan keuangan 

disusun sangat 

sederhana yaitu 

hanya mencatat 

keluar masuknya 

dana 

2) Laporan keuangan 

yang disusun oleh 

panti Asuhan Al-
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Ikhsan Wuluhan 

belum sesuai 

PSAK No. 45 

sehingga perlu 

adanya penerapan 

laporan keuangan 

yang sesuai 

dengan PSAK No. 

45 untuk 

dijadikan sebagai 

bahan refrensi 

bagi lembaga. 

Sumber: Data Diolah (2021)  
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1.3 Kerangka Konseptual 

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum 

Laporan Keuangan Pondok Pesantren Miftahul 

Ulum 

Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan 

PSAK No. 45 

 Laporan Posisi Keuangan 

 Laporan Aktivitas 

 Laporan Arus Kas 

 

Penerapan Laporan Keuangan Pondok Pesantren 

Miftahul Ulum berdasarkan PSAK No. 45 

Kesimpulan 


