BAB IV
HASIL DAN ANALISIS

Mendesain sebuah sistem informasi akuntansi dengan pendekatan metode
RAD (Rapid Application Development)dilakukan karena mudah dalam merancang
sistem informasi akuntansi yang sesuai dengan keperluan atau kebutuhan dari
“Yayasan Binterbusih” di Semarang.
4.1Identifikasi Masalah
Masalah-masalah yang ada di Yayasan Binterbusih adalah untuk melihat dan
menentukan tujuan dari penelitian dan untuk memastikan arah dari perancangan
sistem informasi akuntansi tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan
identifikasi masalah dengan melakukan observasi, dokumentasi dan atau wawancara
langsung kepada pengelola Yayasan Binterbusih di Semarang. Selain itu, hasil dari
identifikasi di Yayasan Binterbusih yang masih menggunakan pencatatan secara
manual atau hanya menggunakan software MS Office dengan Program MS Word
dan MS Excel dengan kelemahan sebagai
berikut :
1. Laporan Keuangan yang dimiliki tidak sesuai dengan Pedoman Standar
Akuntansi Keuangan (PSAK) 45. Yayasan Binterbusih belum memiliki laporan
posisi keuangan, laporan aktivitas dan laporan arus kas. Laporan keuangan yang
dimiliki hanya berisi jumlah kas masuk, kas keluar dan jumlah sumbangan yang
diterima Yayasan Binterbusih.
2. Catatan atau kwitansi hilang dan rusak karena banyak transaksi yang terjadi.
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3. Sistem informasi akuntansi di Yayasan Binterbusih belum memadai, dimana
dokumen dan catatan yang digunakan untuk mencatat kas masuk, kas keluar
belum memadai.
4. Tidak memiliki Sistem akuntansi berbasis komputerisasi yang membantu
pencatatan akuntansi di Yayasan Binterbusih sehingga semua pencatatan
dilakukan secara manual dan tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Di
Yayasan Binterbusih, pencatatan kas masuk dan keluar dilakukan secara manual
sehingga memakan waktu yang cukup lama dan juga dapat menimbulkan
kesalahan pencatatan, sehingga masih terjadi beberapa kekeliruan di dalam
penjurnalan dan pembuatan laporan akuntansinya.
5. Memerlukan waktu yang lama dalam penyusunan dan pelaporan Neraca, laporan
laba rugi, arus kas dan laporan lainnya lama sehingga sering terjadi
keterlambatan dalam pembuatan laporan akhir.
4.2Tahap Analisis Masalah
Tahap analisis masalah ini dilakukan dengan maksud untuk mengidentifikasi
sebab akibat daripada permasalahan yang ada pada obyek penelitian. Guna
mempermudah mengalisanya, dalam penelitian ini dapat menguraikan beberapa data
pada tabel berikut ini :
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Tabel 4.1 Analisis Kelemahan Sistem
No
1.

Masalah
Laporan Keuangan yang
dimiliki tidak sesuai dengan
Pedoman Standar Akuntansi
Keuangan (PSAK) 45.

Akibat
Tidak dapat menghasilkan informasi
yang relevan untuk memenuhi
kepentingan pemberi sumber daya atau
donatur yang tidak mengharapkan
pembayaran kembali.
Pihak pengguna laporan keuangan tidak
dapat menilai jasa yang diberikan oleh
Yayasan Binterbusih dan
kemampuannya untuk terus memberikan
pelayanannya.
Pihak pengguna juga tidak dapat menilai
cara pengelola melaksanakan tanggung
jawab dan aspek lain dari kinerjanya.

2.

Catatan atau kwitansi hilang
dan rusak karena banyak
transaksi yang terjadi.

Informasi penerimaan dan
pengeluaran kas kurang akurat.
Tidak adanya akuntabilitas dan
transparansi

3.

Sistem informasi akuntansi kas
di Yayasan Binterbusih belum
memadai, dimana dokumen dan
catatan yang digunakan untuk
mencatat kas masuk, kas keluar
belum memadai.

Informasi penerimaan dan
pengeluaran kas dalam suatu
periode tidak relevan.
Tidak adanya akuntabilitas dan
transparansi

4.

Tidak memiliki Sistem
akuntansi berbasis
komputerisasi yang membantu
pencatatan akuntansi di
Yayasan Binterbusih.

5.

Memerlukan waktu yang lama
dalam penyusunan dan
pelaporan Neraca, laporan laba
rugi, arus kas dan laporan
lainnya lama

Informasi tentang asset tetap yang
dimiliki Yayasan Binterbusih kurang
memadai. Inventarisasi asset yang tidak
sesuai ketentuan.
Tidak adanya akuntabilitas dan
transparansi.
Sering terjadi kesalahan dalam pencatatan
akuntansi
Memakan waktu
Informasi yang dihasilkan tidak lengkap
dan akurat
Tidak adanya transparansi dan
akuntabilitas
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4.3

Tahap Analisis Kebutuhan Sistem
Pada tahap ini penulis melakukan analisis terhadap kebutuhan sistem dari

Yayasan Binterbusih. Cara yang digunakan adalah dengan melakukan studi
kelayakan, dari hasil studi keyakan tersebut diperoleh kesimpulan bahwa
pengembangan sistem dapat diterima dan digunakan sebagai dasar untuk
menentukan

pesyaratan-persyaratan

sistem

yang

harus

dipenuhi

untuk

pengembangan sistem informasi akuntansi baru yang lebih baik untuk Yayasan
Binterbusih.
Widjajanto, 2001 dalam Yappi (2017)mengatakan untuk dapat diterapkan,
suatu alternatif solusi harus dapat memenuhi empat jenis kelayakan yaitu:
1. Kelayakan Teknis
Criteria kelayakan ini bersangkut paut dengan tingkat dan karakteristik
teknologi dalam industri komputer serta kemampuan perusahaan dalam
menerapkan teknologi. Untuk mengevaluasi kelayakan teknis, penulis harus
menentukan apakah perangkat lunak dan perangkat keras yang diperlukan
untuk implementasi sistem yang diusulkan telah tersedia dalam organisasi.
Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Yayasan Binterbusih,
penulis menyimpulkan bahwa perangkat lunak dan perangkat keras telah
tersedia dan layak untuk digunakan.
2. Kelayakan Operasional
Dalam melaksanakan uji kelayakan operasional, penulis harus
menentukan apakah perubahan sistem yang diusulkan benar-benar dapat
diterapkan dan memenuhi sasaran yang dinginkan. Faktor penting yang harus
diperhatikan adalah kepuasan pengguna sistem.
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Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, penulis telah mendapat
dukungan dari beberapa pihak yang ada di Yayasan Binterbusih untuk
perancangan sistem akuntansi yang telah dirancang. Selain itu, adanya kesediaan
karyawan serta seluruh jajaran organisasi untuk menerima
perubahan-perubahan yang timbul akibat diterapkannya sistem yang baru.
3. Kelayakan Waktu
Kelayakan waktu merupakan kriteria dalam pengujian kelayakan sistem
dengan memperhitungkan apakah sistem yang baru dapat diterapkan dalam
jangka waktu yang layak. Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis telah
memperediksi jangka waktu yang diperlukan untuk mendesain dan
mengimplementasikan sistem yang baru. Berikut perhitungannya :
a. Waktu untuk mendesain sistem yang baru berkisar antara satu sampai
dengan dua bulan.
b. Waktu pelatihan bagi pengguna sistem yaitu 1 bulan.
c. Waktu konversi sistem lama ke sistem baru yaitu 1 bulan.
Jadi total jangka waktu yang diperlukan untuk mendesain dan
mengimplementasikan sistem yang baru di Yayasan Binterbusih adalah empat
bulan.
4. Kelayakan Ekonomi
Dalam melaksanakan pengujian kelayakan ekonomi, penulis harus
menentukan apakah perubahan yang diusulkan memberi manfaat yang secara
financial lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran biaya yang diberikan.
Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, penulis telah melakukan
perhitungan ekonomi terhadap penerapan sistem yang baru.

36

Tabel 4.2 Perhitungan Ekonomi terhadap Penerapan Sistem Baru
No.

Keterangan

1

Harga beli perangkat keras (PK)

2

Usia sistem diperkirakan 5 tahun dan biaya
modal (cost of capital) 10%.

3

Nilai
Rp

6.000.000

Biaya pemasangan diperkirakan 5% dari harga
beli PK.

Rp

300.000

4

Harga perangkat lunak

Rp

3.000.000

5

Biaya pelatihan diperkirakan 10% dari
harga beli PK

Rp

500.000

6

Biaya Operasi Tahunan :
Biaya karyawan departemen sistem
informasi manajemen

Rp

2.000.000

Biaya Listrik, bahan pembantu, dan perbaikan
diperkirakan 15% dari biaya karyawan

Rp

300.000

Biaya pemeliharaan fasilitas diperkirakan

Rp

250.000

Manfaat yang diperoleh dari pengurangan Rp
tenaga kerja per tahun

9.600.000

10% dari harga beli PK
7

Total

Rp

21.950.000

Berdasarkan informasi yang diatas, penulis menyusun analisis biaya dan
manfaat sebagai berikut :
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Perhitungan Tingkat Pengembalian Investasi
Biaya awal :

Harga beli perangkat keras (PK)
Biaya pemasangan

Rp
Rp

6.000.000
300.000

Harga perangkat lunak

Rp

3.000.000

Biaya pelatihan

Rp

500.000

Jumlah Biaya Awal

Rp

9.800.000

Biaya Operasi Tahunan :
Biaya karyawan departemen
informasi manajemen

sistem Rp

2.000.000

Rp

300.000

Biaya pemeliharaan fasilitas

Rp

250.000

Jumlah Biaya Operasional Tahunan

Rp

2.550.000

Departemen Lainnya

Rp

9.600.000

Penghematan yang dicapai dalam satu tahun

Rp

7.050.000

Biaya Listrik. bahan pembantu dan
Perbaikan

Manfaat yang diperoleh dari pengurangan
Tenaga Kerja departemen akuntansi dan

4.4

Tahap Analisis Keputusan
Tahap analisis keputusan ini dilakukan untuk mengidentifikasi masalah,

menganalisis masalah yang mungkin terjadi, dan solusi yang tepat untuk
merekomendasikan sistem yang baru bagi Yayasan Binterbusih.
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Tabel 4.3 Masalah, Akibat dan Solusi
No

Masalah

1.

Laporan
Keuangan yang
dimiliki tidak
sesuai dengan
Pedoman Standar
Akuntansi
Keuangan
(PSAK) 45.

2.

Catatan atau
kwitansi hilang
dan rusak karena
banyak transaksi
yang terjadi.

3.

Sistem informasi
akuntansi kas di
Yayasan
Binterbusih belum
memadai, dimana
dokumen dan
catatan yang
digunakan untuk
mencatat kas
masuk, kas keluar
belum memadai

Akibat

Solusi

Tidak dapat menghasilkan Merancang
informasi yang relevan
sistem akuntansi yang
untuk memenuhi
menghasilkan laporan
kepentingan pemberi
keuangan yang sesuai
sumber daya atau donatur
dengan ketentuan
yang tidak mengharapkan
dalam PSAK 45.
pembayaran kembali.
Laporan keuangan
Pihak pengguna laporan
tersebut antara lain
keuangan tidak dapat
laporan posisi
menilai jasa yang diberikan keuangan, laporan
oleh Yayasan Binterbusih
aktivitas dan laporan
dan kemampuannya untuk
arus kas
terus memberikan
pelayanannya.
Pihak pengguna juga tidak
dapat menilai cara
pengelola melaksanakan
tanggung jawab dan aspek
lain dari kinerjanya.
Informasi penerimaan dan
Merancang sistem
informasi berbasis
pengeluaran kas kurang
teknologi informasi
akurat.
yang membantu dalam
Tidak adanya akuntabilitas
pencatatan dan
dan transparansi
dokumentasi
perhitungan
pemasukan dan
pengeluaran kas dalam
suatu di Yayasan
Binterbusih
Merancang sistem
Informasi penerimaan dan
informasi berbasis
pengeluaran kas dalam
suatu periode tidak relevan. teknologi informasi
Tidak adanya akuntabilitas yang membantu dalam
pencatatan dan
dan transparansi
perhitungan
pemasukan dan
pengeluaran kas dalam
suatu periode yang
terjadi di Yayasan
Bintrebusih
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No

Masalah

Akibat

Solusi

4.

Tidak memiliki
Sistem akuntansi
berbasis
komputerisasi
yang membantu
pencatatan
akuntansi di
Yayasan
Binterbusih.

Informasi tentang asset
tetap yang dimiliki
Yayasan Binterbusih
kurang memadai.
Inventarisasi asset yang
tidak sesuai ketentuan.
Tidak adanya akuntabilitas
dan transparansi.

Merancang sistem
informasi berbasis
teknologi informasi
yang membantu
dalam inventarisasi
asset milik Yayasan
Binterbusih

5.

Memerlukan
waktu yang lama
dalam penyusunan
dan pelaporan
Neraca, laporan
laba rugi, arus kas
dan laporan
lainnya lama

Serinng terjadi kesalahan
dalam pencatatan akuntansi
Memakan waktu
Informasi yang dihasilkan
tidak lengkap dan akurat
Tidak adanya transparansi
dan akuntabilitas

Membuat
sistem
informasi akuntansi
berbasis kmputerisasi
yang
mudah
digunakan
dalam
melakukan
pencatatan akuntansi
di
Yayasan
Binterbusih
dan
menerapkannya
di
Yayasan Binterbusih

4.5

Tahap Pembuatan Database dan Prototype
Dalam penelitian ini pembuatan prototype sistem menggunakan MySQL dan

Visual

Basic.

Widjajanto,

2001

dalam

Yappi

(2017)

mengemukakan

langkahlangkah dalam pengembangan sistem menggunakan teknik prototype :
1.Pembuatan Database
Dalam pengembangan sistem informasi akuntansi berbasis teknologi informasi
ini, database yang digunakan yaitu MySQL. Berikut adalah database dalam
pembuatan sistem ini :
a.Akunting
Berfungsi untuk menyimpan data yang berhubungan dengan proses
akuntansi dalam laporan keuangan Yayasan Binterbusih.
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1) Arus Kas
Berfungsi untuk menyimpan transaksi-transaksi yang berkaitan dengan
arus kas Yayasan Binterbusih.
2) Donatur
Berfungsi untuk menyimpan data-data donatur yang telah memberikan
sumbangan kepada Yayasan Binterbusih.
b.Perancangan Modul
Tahap ini adalah tahap desain tampilan sistem yang baru. Modul yang
dihasilkan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4 Perancangan Modul
No.
1

Nama Modul
Akuntansi

2

Inventaris Aset

]

Nama Form
Kode Akun
Daftar Donatur
Saldo Awal Neraca
Penerimaan Donatur
Pendapatan Lainnya
Pengeluaran Biaya
Pembelian Aset Tetap
Jurnal Penutup
Buku Besar
Laporan Jurnal
Laporan Neraca
Arus Kas
Perubahan Aset Neto
Laporan Aktivitas
Identitas
Barang Inventaris
Tanah
Peralatan Dan Mesin
Gedung Dan Bangunan
Aset Tetap Lainnya
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2.Tahap Pengujian Sistem / Implementasi
Mulyadi

(2005)

menjelaskan

bahwa

implementasi

merupakan

pendidikan dan pelatihan pemakai informasi, pelatihan dan koordinasi teknisi
yang akan menjalankan sistem, pengujian sistem yang baru, dan pengubahan
yang dilakukan untuk membuat sistem informasi yang telah dirancang menjadi
dapat dilaksanakan secara operasional.
4.5.1Tampilan Awal
Tampilan awal merupakan tampilan yang pertama kali muncul pada saat
sistem dijalankan. Berikut ini adalah tampilan awal sistem :

Gambar 4.1
Tampilan Awal
4.5.2 Struktur Menu
Struktur menu yang terdapat dalam sistem ini terdiri dari dua bagian utama
yaitu akuntansi dan asset tetap :
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4.5.2.1 Akuntansi
Akuntansi merupakan menu yang berkaitan dengan sistem akuntansi
penerimaan kas, pengeluaran kas, dan asset tetap. Dalam menu akuntansi semua
transaksi keuangan yang terjadi selama satu periode diinput kedalam submenu yang
ada, setelah diinput sistem akan secara otomatis mengolah data-data tersebut dan
kemudian menghasilkan output berupa laporan keuangan.
Menu akuntansi terdiri dari beberapa bagian yaitu :
1.Setup
Setup dibagi menjadi dua bagian yaitu kode akun dan daftar donatur.
Kode akun merupakan menu yang pertama kali digunakan karena kode akun
yang dimasukan ke dalam sistem akan digunakan untuk menu lainnya.
Sedangkan daftar donatur merupakan menu yang pertama kali digunakan
sebelum menggunakan menu penerimaan donatur. Berikut menu yang terdapat
pada setup :
a.Kode Akun
Mulyadi (2016) menjelaskan bahwa kode akun atau kode rekening
adalah suatu rerangka (Framework) yang menggunakan angka atau huruf
atau kombinasi angka dan huruf untuk memberi tanda terhadap klasifikasi
yang sebelumnya telah dibuat. Dalam sistem ini metode pemberian kode
akun menggunakan kode angka decimal dengan 5 digit angka. Berikut ini
adalah daftar kode akun yang dirancang :
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Tabel 4.5 Daftar Kode Akun
REK 1 REK 2 REK 3 REK 4 REK 5
1

KETERANGAN
ASET

1

1

ASET LANCAR

1

1

1

1

1

1

01

1

1

1

01

01

Kas

1

1

1

01

02

Bank Mandiri

1

1

2

1

1

2

01

1

1

2

01

1

1

2

02

1

1

2

02

1

2

1

2

1

1

2

1

01

01

Tanah

1

2

1

01

02

Bangunan

1

2

1

01

03

Akumulasi Depresiasi Bangunan

1

2

1

01

04

Kendaraan

1

2

1

01

05

Akumulasi Depresiasi Kendaraan

1
1

2
2

1
1

01
01

06
07

Peralatan
Akumulasi Depresiasi Peralatan

1

2

1

01

08

Perabot

1

2

1

01

09

Akumulasi Depresiasi Perabot

Kas dan Setara Kas
Kas dan Setara Kas

Piutang
Piutang Usaha
01

Piutang SPP
Piutang Non Usaha

01

Piutang Non Usaha
ASET TETAP
Aset Tetap

2

LIABILITAS

2
2

1
1

1

2
2
2
2
2

1
1
1
1
1

1
1
2
2
2

2

1

3

LIABILITAS JANGKA PENDEK
Hutang
01
01

01

01
01

01

Hutang
Hutang Usaha
Hutang Kerjasama
Hutang Kerjasama
Hutang Jaminan Sewa
Hutang Pendapatan Diterima di Muka
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REK 1 REK 2 REK 3 REK 4 REK 5
2

1

3

01

2

1

3

01

2
2
2
2

2
2
2
2

1
1
1

01
01

KETERANGAN
Hutang Pendapatan Diterima di Muka

01

Hutang Pendapatan Diterima di Muka

01

LIABILITAS JANGKA PANJANG
Hutang Bank
Hutang Bank
Hutang Bank BRI

3
3
3
3

ASET NETO
ASET NETO
Aset Neto
Aset Neto Tidak Terikat

1
1
1

1
1

01

3

1

1

01

3

1

1

02

3
3
3
3
4
4

1
1
1
1

1
1
1
1

02
03
03
03

4

1

1

4

1

1

01

4

1

1

01

01

Pendapatan Anggaran Pendidikan

4

1

1

01

02

Pendapatan Sumbangan Donatur

4

1

1

01

03

Pendapatan Sumbangan Lainnya

4

1

1

01

04

Pendapatan Infaq

4

1

1

01

05

Pendapatan Sumbangan Pembangunan

01

Aset Neto Terikat Temporer
01
01
02

1

5
5

1

5

1

1

5
5
5
5

1
1
1
1

1
1
1
1

Aset Neto Tidak Terikat

Aset Neto Terikat Temporer
Aset Neto Terikat Permanen
Beasiswa Freeport
Hibah
PENDAPATAN
PENDAPATAN OPERASIONAL
Pendapatan Operasional
Pendapatan Sumbangan

BEBAN
BEBAN OPERASIONAL DAN
BEASISWA
Beban Operasional dan Beasiswa
01
01
01
01

01
02
03

Biaya Beasiswa
Uang Saku
Uang Seragam
Biaya Sekolah
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REK 1 REK 2 REK 3 REK 4 REK 5

KETERANGAN

5

1

1

01

04

Perlengkapan Sekolah

5

1

1

01

05

Biaya Kompetensi

5

1

1

01

06

Biaya Kursus

5

1

1

01

07

Biaya Kesehatan

5

1

1

01

08

Biaya Transport Pulang Daerah

5

1

1

01

09

DBTA

5

1

1

01

10

Biaya Kost

5

1

1

01

11

Biaya Kost

5

1

1

01

12

Biaya Transport Harian

5

1

1

01

14

Uang Makan

5

1

1

01

15

Biaya Lain-lain

5

1

1

02

5

1

1

02

01

Listrik

5

1

1

02

02

Air

5

1

1

02

03

Transport

5

1

1

02

04

Perbaikan Gedung

5

1

1

02

05

Telepon

5

1

1

02

06

Biaya Operasional

5

1

1

02

07

Operasional Asrama

5

1

1

02

08

Gaji

5

1

1

02

16

Biaya Sewa Jogja

5

1

1

02

17

Biaya Sewa Semarang

5

1

1

02

18

Biaya Sewa Bandung

5

1

1

02

19

Biaya Sewa Surabaya

5

1

1

02

20

Biaya Sewa Malang

5

1

1

02

21

Biaya Sewa Jakarta

Beban Operasional
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Berikut ini adalah tampilan Form Kode Akun :

Gambar 4.2 Form Kode Akun

b.Data Murid
Form data murid digunakan untuk menginput identitas siswa/
mahasiswa yang mendapat biaya dari Yayasan Binterbusih. Identitas yang
diinput adalah nama, semester, tingkat, sekolah, nomor telepon, tanggal
lahir, nama orang tua dan daerah. Identitas murid yang diinput kedalam form
ini, akan muncul secara otomatis pada form data murid. Berikut tampilan
form data murid :
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Gambar 4.3 Form Data Murid
c.Data Donatur
Form data donatur digunakan untuk menginput identitas donatur
yang memberikan sumbangan pada Yayasan Binterbusih. Identitas yang
diinput adalah nama, alamat dan no telepon. Identitas donatur yang diinput
ke dalam form ini, akan muncul secara otomatis pada form penerimaan
donatur. Berikut tampilan form data donatur :

Gambar 4.4 Form Data Donatur
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d.Saldo Awal Neraca
Saldo awal neraca digunakan untuk mengetahui kondisi neraca
keuangan pada Yayasan Binterbusih. Saldo awal neraca merupakan form
yang dirancang untuk menginput saldo awal asset (kecuali asset tetap, karena
memiliki form tersendiri), liabilitas dan asset neto. Saldo yang diinput
merupakan saldo akhir neraca dari bulan sebelumnya. Saldo akhir dari
bulan sebelumnya akan menjadi saldo awal pada bulan berikutnya.
Saldo Awal Neraca digunakan untuk menambah data, menghapus data dan
menutup. Dalam pengisian data terdiri dari tanggal, uraian, nomor bukti,
keterangan, debet, kredit, dan arus kas. Berikut tampilan form saldo awal
neraca :

Gambar 4.5 Form Saldo Awal Neraca
Keterangan :
1) Tanggal yang dipilih adalah tanggal akhir periode sebelumnya. Misalnya
saldo awal yang diinput dibulan Februari merupakan saldo akhir bulan
Januari. Maka tanggal yang dipilih adalah 31 Januari 2020
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2) Uraian yang dimaksud adalah nama akun yang dipilih. Misalnya
kas, maka cari akun di sebelah kiri tampilan.
3) Debet dan kredit diinput sesuai akun yang dipilih. Apabila akun yang
dipilih termasuk asset maka saldo diisi pada bagian debit, sedangkan
untuk liabilitas dan asset bersih saldo diisi pada bagian kredit.

e.Data Aset
Data aset merupakan form yang mengungkap aset tetap yang dimiliki
oleh Yayasan Binterbusih. Data aset memuat nama aset, nomor inventaris,
harga perolehan, umur ekonomis dan nama akun. Berikut tampilan form
data aset :

Gambar 4.6 Form Data Aset

f.Penyusutan Aset
Penyusutan aset digunakan untuk nilai aset pada posisi akhir tahun
sebelumnya pada Yayasan Binterbusih. Penyusutan aset digunakan untuk
mengetahui saldo awal akumulasi pada aset yang dimiliki Yayasan
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Binterbusih. Dalam form ini memuat tanggal, nama aset tetap, harga
perolehan, umur ekonomis dalam tahun, dan umur saat ini dalam bulan.
Berikut tampilan form penyusunan aset :

Gambar 4.7 Form Penyusunan Aset

g.Biaya Beasiswa
Biaya beasiswa merupakan pengeluaran kas yang diberikan kepada
mahasiswa sesuai dengan keperluan. Form ini digunakan untuk menambah
data, menghapus data dan menutup berkaiatn dengan biaya mahasiswa.
Dalam pengisian data terdiri dari tanggal, nama murid, tingkat, biaya,
pengeluaran, nomor bukti, keterangan, dan nominal. Pada form ini juga
memuat nama daerah, kelas, nama siswa, sekolah, tingkat, tanggal dan
uriatan. Berikut tampilan form biaya beasiswa :
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Gambar 4.8 Form Biaya Beasiswa
h.Penerimaan Dana
Penerimaan dana merupakan keterangan penerimaan dana dari
donatur beserta besarnya dana yang diterima. Form ini digunakan untuk
menambah data, menghapus data dan menutup data berkaitan dengan
donatur. Dalam pengisian data terdiri dari tanggal, nama donatur, penerima,
nomor bukti, dan nominal. Berikut tampilan form penerimaan dana :

Gambar 4.9 Form Penerimaan Dana
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i.Pendapatan lainnya
Pendapatan lainnya merupakan keterangan penerimaan pendapatan
dari sumber yang lainnya yang diterima. Form ini digunakan untuk
menambah data, menghapus data dan menutup data berkaitan dengan
pendapatan lainnya. Dalam pengisian data terdiri dari tanggal, pendapatan,
penerimaan, nomor bukti, dan nominal. Berikut tampilan form pendapatan
lainnya:

Gambar 4.10 Form Pendapatan Lainnya

j.Pengeluaran Kas
Pengeluaran kas merupakan keterangan pengeluaran yang dilakukan
oleh Yayasan Bintrebusih. Form ini digunakan untuk menambah data,
menghapus data dan menutup data berkaitan dengan pengeluaran kas. Dalam
pengisian data terdiri dari tanggal, biaya, pengeluaran, nomor bukti,
keterangan dan nominal. Berikut tampilan form pengeluaran kas :
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Gambar 4.11 Form Pengeluaran Kas

k.Pembelian Aset
Pembelian aset merupakan keterangan pengeluaran yang dilakukan
oleh Yayasan Bintrebusih yang digunakan untuk pembelian aset. Form ini
digunakan untuk menambah data, menghapus data dan menutup data
berkaitan dengan pembelian aset. Dalam pengisian data terdiri dari tanggal,
biaya, pengeluaran, nomor bukti, keterangan dan nominal. Berikut tampilan
form pembelian aset :
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Gambar 4.12 Form Pembelian Aset

l.Jurnal Penyesuaian
Jurnal penyesuaian merupakan jurnal umum yang mencakup aset,
liabilitas, aset neto, pendapatan dan beban pada Yayasan Bintrebusih. Form
ini digunakan untuk menambah data, menghapus data dan menutup data
berkaitan dengan jurnal umum. Dalam pengisian data terdiri dari tanggal,
nomor bukti, nominal, dan arus kas. Dimana dalam form ini terdapat nomor
rekening yang didebet dan nomor rekening yang dikredit.
Berikut tampilan form pembelian aset :
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Gambar 4.13 Form Jurnal Penyesuian

m.Penyusutan Aset
Pembelian aset merupakan beban akumulasi penyusutan terhadap
aset yang dimiliki Yayasan Bintrebusih. Form ini digunakan untuk
menambah data, menghapus data dan menutup data berkaitan dengan
penyusutan aset. Dalam pengisian data terdiri dari tanggal saldo awal, nama
aset tetap, harga perolehan, dan umur ekonomis dalam tahun.
Berikut tampilan form penyusutan aset :
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Gambar 4.14 Form Penyusutan Aset

n.Buku Besar
Buku besar merupakan akun-akun yang dikelompokkan dan
berdasarkan akun yang sudah dikelompokkan tadi dilakukan penjumlahan
nilai uangnya. Form ini bertujuan untuk menampilkan hasil peringkasan data
transaksi selama satu periode yang telah dicatat dalam jurnal. Berikut
tampilan form buku besar :
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Gambar 4.15 Form Buku Besar

o.Laporan Jurnal
Laporan keuangan merupakan hasil akhir proses akuntansi, laporan
keuangan terdiri dari neraca, laporan laba rugi yang digunakan perusahaan
untuk melakukan pengambilan keputusan guna mencapai tujuan perusahaan.
Laporan jurnal digunakan untuk melihat kondisi debet dan kredit secara
keluruhan pada laporan keuangan Yayasan Binterbusih.
Berikut tampilan form laporan jurnal :
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Gambar 4.16 Form Laporan Jurnal
p.Neraca
Neraca merupakan laporan posisi keuangan Yayasan Binterbusih
pada periode waktu tertentu. Pada laporan posisi keuangan dapat diketahui
tentang aset yang terdiri dari aset lancar dan aset tetap yang dimiliki Yayasan
Binterbusih beserta saldo keuangannya.
Sesuai dengan PSAK 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi
Nirlaba Pasal 23 dikatakan “Laporan aktivitas menyajikan pendapatan
sebagai penambah aktiva bersih tidak terikat, kecuali jika penggunaannya
dibatasi oleh penyumbang, dan menyajikan beban sebagai pengurang aktiva
bersih tidak terikat”. Sedangkan pada Pasal 24 dikatakan “Sumbangan
disajikan sebagai penambah aktiva bersih tidak terikat, terikat permanen,
atau terikat temporer, tergantung pada ada tidaknya pembatasan. Dalam hal
sumbangan terikat yang pembatasannya tidak berlaku lagi dalam periode
yang sama, dapat disajikan sebagai sumbangan tidak terikat sepanjang
disajikan secara konsisten dan diungkapkan sebagai kebijakan akuntansi”.
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Basis akuntansi menjadi pedoman penting dalam melakukan
pencatatan. Basis akuntansi menentukan asumsi-asumsi yang dipakai dalam
melakukan pencatatan dan pelaporan. Pencatatan Accrual Basis adalah
teknik pencatatan transaksi yang memiliki fitur pencatatan dimana transaksi
sudah dapat dicatat, karena transaksi tersebut memiliki implikasi uang masuk
atau keluar di masa depan. Transaksi dicatat pada saat terjadinya walaupun
uang belum benar-benar diterima atau dikeluarkan. Dengan kata lain basis
akrual digunakan untuk pengukuran aset, liabilitas/kewajiban dan aset neto.
Basis akrual mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat
transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara
kas diterima atau dibayar.
Yayasan Binterbusih menggunakan pencatatan accrual basis yayasan
mencatat biaya/pengeluaran uang muka dalam aktivitas keuangannya. Uang
muka sudah dicatat terlebih dahulu sebagai pengeluaran. Laporan riil biaya
akan dicatat kembali setelah uang muka dilaporkan.
Transaksi yang dilakukan oleh Yayasan Binterbusih adalah :
Pembayaran uang muka kegiatan pembinaan yang
dilaksanakan tanggal 3-7 Mei 2020.
Jurnal tanggal 2 Mei 2020
Uang muka pembinaan
Kas

Rp 20.000.000,Rp 20.000.000,-

Jurnal tanggal 8 Mei 2020
Biaya pembinaan

Rp 20.000.000,-

Kas

Rp 20.000.000,-

Berikut adalah tampilan laporan neraca :

akan
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Gambar 4.17
Neraca

q.Arus Kas
Tujuan darilaporanaruskas yaitu menyajikan informasi mengenai
penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode akuntansi. Laporan ini
disusun dengan sistematis serta berurutan sesuai waktu dari terjadinya
transaksi tersebut. Rincian keuangan yang dicatat biasanya pengeluaran
seperti utang, beban yang harus dikeluarkan atau pun pengambilan prive.
Sedangkan untuk pemasukan, bisa berupa pendapatan tunai atau pun
pendapatan yang lainnya. Laporan ini umumnya diklasifikasikan dalam tiga
jenis aktivitas, yakni pendanaan, investasi dan operasional. Berikut tampilan
laporan arus kas :
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Gambar 4.18
Arus Kas
r.Perubahan Aset Neto
Yayasan Binterbusih sebagai organisasi nirlaba tidak memiliki
laporan laba rugi, namun laporan ini dapat dianalogikan dengan laporan
aktivitas. Informasi sentral dalam laporan laba rugi umumnya terletak pada
komponen laba atau rugi yang dihasilkan organisasi bisnis dalam satu
periode. Sementara itu, informasi sentral dalam laporan aktivitas terletak
pada perubahan aset neto yang dikelola oleh organisasi nirlaba.
Organisasi nirlaba tidak memiliki laporan perubahan ekuitas
sebagaimana layaknya organisasi bisnis. Hal ini disebabkan organisasi
nirlaba tidak dimiliki oleh entitas manapun. Ekuitas dalam organisasi nirlaba
bisa dianalogikan dengan aset neto yang akan disajikan pada laporan
aktivitas. Aset neto tersebut terdiri dari tiga jenis, sebagaimana dijelaskan
berikut ini:
1) Aset neto tidak terikat adalah sumber dana yang penggunaannya tidak
dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang. Adapun bila sumbangan
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tersebut terikat, itu berarti sumbangan tersebut dibatasi penggunaannya
oleh penyumbang untuk tujuan tertentu. Pembatasan tersebut dapat
bersifat permanen atau temporer.
2) Aset neto terikat temporer adalah sumber dana yang pembatasan
penggunaannya dipertahankan sampai dengan periode tertentu atau
sampai dengan terpenuhinya keadaan tertentu. Pembatasan penggunaan
ini bisa ditetapkan oleh donatur maupun oleh organisasi nirlaba itu
sendiri (misal: untuk melakukan ekspansi, atau untuk membeli aset
tertentu).
3) Aset neto terikat permanen adalah sumber dana yang pembatasan
penggunaannya dipertahankan secara permanen. Namun demikian,
organisasi nirlaba diizinkan untuk menggunakan sebagian atau semua
penghasilan atau manfaat ekonomi lainnya yang berasal dari sumber
dana tersebut. Contoh aset jenis ini adalah dana abadi, warisan, maupun
wakaf.
Berikut tampilan laporan mengenai perubahan aset neto:

Gambar 4.19 Perubahan Aset Neto
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s.Laporan Aktivitas
Tujuan utama laporan aktivitas adalah menyediakan informasi
mengenai pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan
sifat aset bersih, hubungan antar transaksi, dan peristiwa lain, dan bagaimana
penggunaan sumber dana dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa.
Perubahan aset bersih dalam laporan aktivitas biasanya melibatkan 4 jenis
transaksi, yaitu (1) pendapatan, (2) beban, (3) gains and losses, dan (4)
reklasifikasi aset bersih. Seluruh perubahan aset bersih ini nantinya
akantercermin pada nilai akhir aset bersih yang disajikan dalam laporan
posisi keuangan.
Adapun

informasi

dalam

laporan

ini

dapat

membantu

para stakeholders untuk:
1) Mengevaluasi kinerja organisasi nirlaba dalam suatu periode,
2) Menilai upaya, kemampuan, dan kesinambungan organisasi dan
memberikan jasa, dan
3) menilai pelaksanaan tanggung jawab dan kinerja manajer.
Berikut tampilan mengenai laporan aktivitas:

Gambar 4.20 Laporan Aktivitas
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t.Realisiasi Anggaran
Laporan realisasi anggaran memberikan informasi saldo kas yang ada
pada setiap akhir periode. Laporan realisasi anggaran merupakan laporan
yang menyajikan perbandingan dalam tata anggaran yang telah ditetapkan
utnuk suatu periode akuntansi dengan realisasinya. Laporan ini untuk
mengetahui apakah program kegiatan yang telah ditetapkan telah
dilaksanakan dengan semestinya. Berikut tampilan mengenai laporan
realisasi anggaran:

Gambar 4.21 Realisasi Anggaran

