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BAB 1 PENDAHULUAN 
 

 

I.1 Latar Belakang Masalah 

 

Yayasan adalah sebuah lembaga nirlaba yang bukan untuk mencari 

keuntungan, melainkan untuk membantu atau meningkatkan 

kesejahteraan hidup orang lain. Yayasan itu didirikan tidak untuk 

mencari keuntungan dalam arti memperbesar kekayaan pendirinya tetapi 

untuk tujuan tertentu bisa sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Jadi, 

keberadaan yayasan pada dasarnya merupakan sebuah kebutuhan yang 

tercapai dan dikehendaki oleh masyarakat yang menginginkan adanya 

sebuah lembaga yang bersifat dan bertujuan sosial, keagamaan dan 

kemanusiaan. Hal ini ditegaskan dalam UU No. 16 tahun 2001 tentang 

yayasan adalah badan hukum yang kekayaannya terdiri dari kekayaan 

yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di 

bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan . Yayasan yang sering 

ditemui adalah yayasan yang bergerak di bidang pendidikan yaitu 

menyelenggarakan sekolah.  

Yayasan Fransiskus Palau Karmel merupakan sebuah yayasan yang 

didirikan oleh para suster Carmelite Missionaries yang bergerak di 

bidang pendidikan dan karya-karya sosial lainnya. Dalam pengelolaan 

yayasan pendanaan bersumber dari donatur. Oleh karena itu dalam 
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yayasan membutuhkan akuntansi sebagai alat untuk menyajikan 

informasi keuangan kepada pihak yang berkepentingan. 

Karya-karya lembaga hidup bakti dan apostolic sosila terus 

berkembang oleh karena itu  Gereja menciptakan dokumen “Pedoman 

Administrasi Aset di Institut Hidup Bakti dan Serikat Apostolik, 

Libreria Editrice Vaticana (2014)”, setiap Lembaga hidup bakti 

dan  institusi apostolic lainya seperti Yayasan dan sekolah wajib 

mengelola aset, membuat laporan keuangan, mempunyai pengendalian 

internal dan anggaran. Yayasan juga diharapkan untuk bekerja sama 

kerjasama dengan para ahli untuk membuat suatu sistem informasi 

yang baik agar tata keuanagannya lebih maksimal. Disini ingin 

dikatakan bahwa sistem informasi akuntasi sangat dibutuhkan yaitu 

untuk mencatat, menggolongkan, meringkas, melaporkan dan 

menyimpan data-data dalam setiap transaksi yang dilakukan lalu 

menyajikan laporan tersebut dalam catatan-catatan yang berguna untuk 

menilai, mengevaluasi, menganalisis dan monitoring serta pada 

akhirnya mengambil keputusan bagi yayasan.  

 

Salah satu standar pengelolaan yang digunakan adalah standar 

akuntansi.  Standar Akuntansi di Indonesia 2015 yang diterbitkan Ikatan 

Akuntansi Indonesia (IAI), yang secara khusus menguraikan tetang 

pelaporan keuangan pada entitas nirlaba pada Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK) no. 45, yang bertujuan mengatur 
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pelaporan keuangan entitas nirlaba yang memiliki karakteristik yang 

membedakannya dari laporan keuangan perusahaan yaitu cara 

memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan segala 

kegiatan dalam entitas nirlaba. 

Yayasan sebagai  salah satu contoh entitas nirlaba dalam 

mendapatkan berbagai macam sumbangan untuk menunjang 

keberlangsungan aktivitas pelayanan maupun kegiatan sosial lainnya, 

sehingga informasi dari setiap laporan keuangan entitas nirlaba yang 

meliputi laporan posisi keuangan pada akhir periode pelaporan, laporan 

aktivitas dan laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan dan catatan 

atas laporan keuangan.  

Laporan keuangan menurut PSAK no. 45 memiliki tujuan pada 

laporan keuangannya yaitu menyediakan sistem informasi akuntansi 

yang relevan dan transparan untuk memenuhi kepentingan donatur yang 

telah memberikan sumber Dana yang tidak mengharapkan adanya 

pembayaran kembali bagi lembaga nirlaba. Yayasan Fransiskus Palau 

Karmel memiliki sumber dana dari Kongregasi yang berpusat di 

Filipina dan para donatur untuk keberlangsungan pembangunan, sarana 

dan prasarana yayasan serta sekolah yang berada dibawah Yayasan 

sehingga membutuhkan pelaporan yang dapat dimengerti oleh pihak 

Kongregasi maupun para pemberi sumber daya (donatur Sekolah dan 

yayasan). 
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Selain untuk kepentingan para donatur Pernyataan Standar Akuntasi 

Keuangan (PSAK 45) sangat penting karena ini adalah organisasi 

nirlaba jadi sesuai dengan ketentuan profesi nirlaba menggunkan 

standar PSAK 45. PSAK 45 juga membantu meningkatkan kompetensi 

sumber daya manusia terkait dengan penyusunan dan penyajian laporan 

keuangan. Dengan menggunakan PSAK 45 dalam memnyusun laporan 

keuangan memberi dampak peningkatan kepercayaan masyarakat dan 

pemberi sumber dana dan terlebih lagi meningkatkan sistem 

pengendalian internal serta memudahkan bagi Auditor dalam 

memeriksa laporan keuangan yayasan atau organisasi nirlaba lainnya 

karena telah sesuai standar Akuntansi.  

Pedoman pengelolaan Aset lembaga hidup bakti dan karya 

apostolic menyatakan perlu adanya transparansi dan pengawasan 

sehingga memiliki sistem pengendalian internal yang mampu 

mengendalikan seluruh aset lembaga hidup bakti dan karya-karyanya. 

Mengutip dari pesan Paus sebagai salah satu pemimpin tertinggi gereja 

Katolik yaitu Paus Fransiskus dalam sebuah dokumen beliau mengajak 

semua peserta untuk menggabungkan dimensi karismatik atau spiritual 

dan efisiensi yang sesuai dengan tradisi administrasi institusinya dan 

tidak mentolerir pemborosan dan memperhatikan sumber daya yang 

dimiliki dengan baik.  

Yayasan perlu memperbaiki administrasi namun tetap berdasarkan 

semangat atau spirit dari Kongregasi dan juga aturan gereja mengenai 
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lembaga Nirlaba, agar laporan keuangannya lebih efisiensi sehingga 

dapat meminimalisir kesalahan terkait transaksi dalam kegiatan sehari-

hari yang diatur dalam yayasan dan sekolah. Pengawasan yang efisien 

termasuk audit akan membantu yayasan dan institusi apostolic lainnya 

untuk menghindari defisit sehingga tata kelola perlu dibenahi terlebih 

dahulu.   

Menurut Agoes (2015) dalam Taringan (2017) tata kelola yang baik 

adalah suatu proses untuk menentukan tujuan perusahaan, pencapaian 

dan penilaian kinerja yang semuanya membutuhkan suatu 

ketransparanan yang akan mempengaruhi kinerja keuangan dan non 

keuangan lainya atau nilai dari perusahaan itu sendiri sehingga dalam 

hal ini diharapkan dengan menerapkan GCG (Good Corporate 

Governance) pada tata kelola lembaga non profit seperti yayasan dapat 

menuju GCF (Good Corporate Foundation). Dalam rangka penerapan 

prinsip keterbukaan dan akuntabilitis pada masyarakat, manajemen 

yayasan bersedia untuk melakukan pembenahan administrasi termasuk 

publikasi pertanggung jawaban laporan keuangan setiap tahun sesuai 

dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 45) 

Setiap Lembaga nirlaba seperti yayasan, sekolah, rumah sakit dan 

lainnya harus menyadari pentingnya bekerja dengan anggaran karena 

hal ini mencerminkan nilai-nilai dan semangat lembaga itu sendiri. 

Menurut hukum Gereja setiap lembaga nirlaba dan institusi – institusi 

diwajibkan untuk memiliki bendahara atau yang sering disebut ekonom, 
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dan ekonom tersebut harus menerima pelatihan khusus atau studi 

khusus terkait penganggaran dan pembukuan, tetapi setiap anggota dari 

lembaga nirlaba harus  memiliki gambaran dan pedoman umum tentang 

sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal dengan 

pengembangan sistem pengendalian akuntansi yang efektif dengan 

pedoman/ petunjuk yang telah dipersiapkan. Hal ini juga dengan 

Yayasan Fransiskus Palau Karmel harus mempunyai pedoman agar 

informasi akuntansi dan pengendalian internal lebih efektif.  

Aktivitas apa pun itu membutuhkan pedoman/ petunjuk untuk 

memperlancar sistem itu sendiri, menurut Tim Akuntansi Keuskupan 

Agung Semarang (2008) dalam Taringan (2017) mengatakan 

pedoman/petunjuk bertujuan membantu Paroki dalam menyusun 

laporan keuangan, menilai prospek laporan arus kas, informasi sumber 

daya ekonomi, menciptakan keseragaman dalam perlakuan akuntansi 

dalam penyajian, sehingga meningkatkan daya banding baik dari tahun 

ke tahun maupun antar Paroki, serta acuan menyusun laporan keuangan 

demikian pula dengan yayasan. Transaksi untuk proses pembelian 

segala kebutuhan misalnya Biaya pemeliharaan gedung, biaya gaji, 

ATK, biaya bahan pembersih, biaya gaji karyawan dll, serta berbagai 

sumbangan dan pendapatan-pendapatan lainnya sehingga transparansi 

akan laporan keuangan yayasan dengan sistem informasi akuntansi 

sangatlah penting sebagai pedoman. Pertanggungjawaban pada donatur 
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dan pengelolaan keuangan dapat berjalan dengan baik dan laporan 

yayasan yang informatif sesuai standar akuntansi. 

Yayasan Fransiskus Palau Carmel sebagai salah karya apostolik 

yang dikelola oleh Para suster Carmelite Missionaries perlu mengikuti 

aturan dari kongregasi yaitu dalam konstitusi mengenai Administration 

of goods art. 230 serta  Pedoman Administrasi dan Aset di lembaga 

hidup bakti dan serikat hidup kerasulan Libreria Editrice Vaticana 

(2014),Yayasan  wajib menciptakan suatu sistem informasi akuntansi 

yang sesuai pedoman yang diterapkan oleh Vatikan dan menyesuaikan 

pelaporan keuangan sesuai dengan peraturan/ standar lembaga Nirlaba 

di Indonesia. Dalam kaitannya dengan Sistem Informasi Akuntansi ada 

beberapa masalah yang telah diidentifikasi di yayasan Fransiskus Palau 

Carmel.  

Berikut adalah temuan masalah dalam sistem informasi akuntansi 

yang terjadi di yayasan yaitu: 

i. Penerapan sistem akuntansi yang belum sesuai standar 

Akuntansi sehingga membuat rancu dalam pengambilan 

keputusan.  

Dibawah ini merupakan beberapa temuan yang menyebabkan 

laporan tidak tidak informative atau belum sesuai standar 

1. Sistem informasi akuntansi yayasan Fransiskus Palau 

Karmel dalam pelaporan: yayasan masih menggunakan 

sistem manual dengan sistem pembukuan sederhana 
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yaitu pendapatan dengan kas pada debet dan segala 

pengeluaran dan biaya lainnya dicatat pada sisi kredit.  

2. Tidak ada catatan mengenai pelaporan aset, pendapatan 

sehingga kesulitan menganalisis serta tidak dipahami 

oleh pihak yang berkepentingan. Hal ini berbeda dengan 

pelaporan yang ditetapkan PSAK 45 yang terdiri dari 

Laporan keuangan   di akhir periode, laporan aktivitas, 

laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. 

ii. Kelemahan dalam pelaporan keuangan Yayasan 

Sebagai pedoman bagi pengguna anggaran, pengelolaan keuangan, 

pelaksanaan kegiatan badan pengawas di lingkungan yayasan 

Fransiskus Palau Carmel perlu adanya sebuah kebijakan dan mekanisme 

keuangan. Hal ini bertujuan untuk memberikan sebuah pemahaman 

yang Sama bagi pengelolaan keuangan dan pelaksana kegiatan di 

lingkungan internal yayasan agar pengelola keuangan dilakukan secara 

transparansi, akuntabel, tertib administrasi, efisien dan efektif namun 

realitas dalam yayasan sebagai berikut:  

1. Selama 3 tahun berdirinya Yayasan belum memiliki SOP 

pengelolaan keuangan penyebabnya karena belum dibentuknya 

Tim keuangan (sumber daya manusia), masih berhenti pada 

tahap konsultasi pada ahli-ahli namun belum menghasilkan 

keputusan, untuk membuat aturan maupun dalam setiap 

transaksi. Sumber daya Manusia (SDM) yang terbatas yaitu: 
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2. Belum adanya persiapan orang yang khusus untuk menangani 

keuangan yayasan sehingga pikirannya masih sebatas jurnal 

biaya penerimaan dan pengeluaran dan tidak ada laporan akhir 

tahun seperti Neraca, Arus kas, pendapatan dan pengeluaran dan 

jika ada selisih dalam laporan keuangan Bank dan yang tidak 

bisa menelusurinya. (Dapat dilihat pada lampiran 1.   

3. Bendahara yayasan merangkap tugas sebagai guru serta operator 

sekolah sehingga tidak fokus dengan pengelolaan keuangan di 

yayasan dan masih nyaman dengan sistem pembukuan yang 

sederhana dengan pelaporan hanya sebatas buku besar. (Dapat 

dilihat pada lampiran 1.   

4. Tidak ada bukti yang jelas atau pun lampiran ketika ada 

kehilangan uang kas hanya dimunculkan dalam laporan 

keuangan. Seperti pada laporan keuangan di bulan November 

2020 ada kehilangan uang kas sebesar RP. 1.500.000 (dapat 

dilihat pada lampiran) 

5. Belum ada aturan yang baku mengakibatkan tidak adanya 

evaluasi saat terjadi fraud maka upaya meminimalisir Fraud 

sebagai bahan pembelajaran dari banyak yayasan  lain yang 

mengalami kerugian yang disebabkan oleh orang-orang yang 

dipercaya menyalahgunakan tugas mereka dengan mengambil 

aset baik kas maupun non kas. Hal ini dapat terjadi karena 

kebutuhan pribadi maupun keluarga yang mendesak, ada 
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peluang karena kurangnya pengendalian internal maupun tugas 

rangkap dalam yayasan dan sekolah. (Hasil wawancara online 

dengan Ibu Yolinda Yanti sebagai konsultan Laporan keuangan 

Yayasan dan Sr. Yuli Najul, CM bendahara yayasan dan 

operator sekolah.  

Setelah mengidentifikasi masalah tersebut penulis mengambil 

kesimpulan bahwa kelemahan yang paling utama adalah belum ada 

kebijakan dan mekanisme pengelolaan keuangan yayasan serta  sistem 

informasi akuntansi sehingga yayasan perlu membenahi terlebih dahulu 

sistem tata kelola terutama dalam sistem informasi akuntansi dan 

pengendalian internal dengan beralih dari hanya pemikiran kelompok 

tetapi menjadi pergeseran kelompok dengan suatu keputusan keluar dari 

zona nyaman dan aksi nyata menuju suatu keputusan untuk 

bertransformasi menuju pada pelaporan yang andal, relevan dan 

informative.  

Yayasan juga dapat menerapkan Good foundation Governance di 

Yayasan Fransiskus Palau Carmel Noebaki - Kupang dengan 

mengembangkan dan merealisasikan sistem tata kelola yang membawa 

pada suatu reformasi sistem informasi akuntansi. Hal inilah yang 

mendorong penulis dalam melakukan penelitian yang berjudul: 

Analisis Pengelolaan Sistem Informasi Akuntansi Berbasis PSAK 

45 Serta Pembenahan Tata Kelola Yayasan Fransiskus Palau 

Karmel. 
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I.2. Rumusan masalah 
 

Sesuai dengan latar belakang yang menjadi masalah yang diuraikan 

dalam penelitian ini, maka permasalahan yang ada dalam penelitian ini 

adalah:  

1. Bagaimana pembenahan pengelolaan sistem informasi akuntansi 

berbasis PSAK 45   

2. Bagaimana pembenahan tata kelola Yayasan Fransiskus Palau 

Carmel 

I.3. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:  

1. Untuk mengetahui tahapan dan proses pembenahan 

pengelolaan sistem Informasi Akuntansi berbasis PSAK 

45 pada Yayasan Fransiskus Palau Carmel 

2. Untuk mengetahui pembenahan tata kelola Yayasan 

Fransiskus Palau Carmel 

1.4. Manafaat penelitian 
 

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:  

1. Bagi Yayasan Fransiskus Palau Carmel 

Penelitian ini diharapkan menjadi sebuah acuan atau rekomendasi 

yang dapat membantu Yayasan untuk memperbaiki atau 

membenahi pengelolaan sistem informasi akuntansi yang sesuai 

dengan PSAK 45 dan memperbaiki tata kelola yayasan yang baik.  
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2. Bagi Kalangan Akademisi 

Penelitian ini diharapkan menjadi acuan atau referensi/ informasi 

tambahan yang berhubungan dengan sistem informasi akuntansi 

berbasis PSAK 45 dan pembenahan tata kelola pada yayasan 

fransiskus Palau Carmel 

3. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan menjadi pembelajaran untuk 

merealisasikan ilmu serta menghasilkan daya banding yang telah 

diperoleh selama perkuliahan dengan realitas pada lembaga nirlaba 

secara khusus dalam yayasan dan sekolah dalam hal sistem 

informasi akuntansi dan tata kelolanya. 

 

I.5 Kerangka Pikir 

Sistem Informasi Akuntansi adalah hal yang penting untuk 

menghasilkan sajian angka untuk mengambil keputusan baik secara 

internal maupun eksternal. Yayasan memiliki masalah yang terkait 

karakteristik kualitatif yang berperan besar sebagai sumber informasi 

utama dalam laporan keuangan yaitu masalah relevansi, reliabilitas 

(keandalan) serta sistem tata kelola yang membutuhkan pembenahan, 

berikut adalah kerangka pikir dari penelitian. 
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Gambar 1.1 kerangka piker 

 

 

Analisis Pengelolaan Sistem Informasi Akuntansi Berbasis PSAK 45 

Serta Pembenahan Tata Kelola Yayasan Fransiskus Palau Karmel 

Pembenahan pengelolaan sistem informasi 

akuntansi berbasis PSAK 45   

Pembenahan tata kelola Yayasan Fransiskus 

Palau Karmel 

Desain Analisis: 

Menganalisis bagaimana pembenahan 

pengelolaan sistem informasi akuntansi berbasis 

PSAK 45 Yayasan Fransiskus Palau Karmel 

1. Menganalisis laporan keuangan 

Yayasan. Laporan keuangan yayasan 

masih sederhana dan manual serta 

belum ada nomor transaksi. 

2. Menganalisis dan membandingkan 

laporan keuangan yayasan dengan 

format laporan PSAK no. 45 

a. Yayasan belum mengunakan format 

seauai PSAK 45 dalam laporan 

keuangan sehingga laporan tidak 

informatif bagi pengguna laporan.  

b. Tidak adanya catatan atas laporan 

keuangan, penjabaran aset neto yang 

dapat menjelaskan sumber aset itu 

sendiri 

c. Kurang optimalnya tenaga SDM, untuk 

mengelola keuangan Yayasan sesuai 

standar keuangan yaitu PSAK 45. 

Desain Analisis: 

Menganalisis bagaimana pembenahan Tata Kelola 

Yayasan Fransiskus Palau Carmel  

1. Menganalisis SOP pengelolaan keuangan 

yayasan 

 Yayasan belum memiliki SOP hanya 

sebatas konsultasi tenaga ahli 

2. Monitoring laporan keuangan yayasan 

a. Belum ada monitoring, audit evaluasi 

serta regulasi pada setiap transaksi 

atau pelaporan keuangan. 

b. Tugas bedahara rangkap sehingga 

kurang efisien dalam membuat laporan 

keuangan.  

c. Kesulitan dalam mengontrol, 

membandingkan dan menganalisis 

karena yayasan belum memiliki kode 

akun. 

d. Menganalisis pedoman keuangan dan 

Guidelines Vaticana (menejemen aset, 

transparansi dan supervisor laporan 

keuangan dan neraca) 

Tahap-tahap Penyelesaian   

Penutup   
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I.6. Sistematik Penulisan 
 

Penelitian ini terdiri dari Lima Bab yang akan diuraikan sebagai 

berikut: 

Bab I Pendahuluan  

Pada bagian pendahuluan ini akan dipaparkan dan diuraikan latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka 

penelitian serta sistematika penulisan. 

 

Bab II Landasan Teori  

Pada bagian ini akan dijelaskan teori maupun konsep-konsep penelitian 

mulai dengan system akuntansi, sistem informasi informasi akuntansi, 

efisiensi, efektivitas, Good Corporate Governance, Yayasan, pengendalian 

internal, Standar laporan keuangan, standar Akuntansi keuangan Nirlaba PSAK 

45, Fraud, dan Karakteristik kualitatif laporan keuangan. 

 

Bab III Metodologi Penelitian  

Pada bagian ini akan dijelaskan gambaran umum Yayasan Fransiskus Palau 

Carmel beserta visi misinya, jenis dan sumber data, metode analisis serta alat 

evaluasi data. 

 

Bab IV Hasil Analisis dan Pembahasan  

Pada bagian ini akan diuraikan hasil analisis masalah dan pembahasannya 

hingga tahap-tahap penyelesaiannya. Dalam penelitian ini ada dua masalah 

yang akan diuraikan di yayasan Fransiskus Palau Carmel dan memberikan 

suatu solusi atau rekomendasi perbaikan terkait dua masalah yang diangkat 

oleh penulis. 

 

Bab V   Penutup  

 Pada Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran serta keterbatasan dan 

implikasi penelitian pada Yayasan Fransiskus Palau Carmel. 


