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ABSTRAK 
 
 

YULIANA ASTI W. 2012. 8323097670. Analisis PSAK 45 tentang 
Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba pada Yayasan PULIH. Program 
Studi DIII Akuntansi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas 
Negeri Jakarta. 
 
 Karya ilmiah ini bertujuan 1) untuk mengetahui kendala atau 
hambatan yang dihadapi yayasan PULIH dalam penerapan PSAK 45, dan 
2) untuk mengetahui perbedaan laporan keuangan yayasan pulih sebelum 
dan setelah menerapkan PSAK 45. Metode penelitian yang digunakan 
adalah metode deskriptif dimana penelitian ini memberikan gambaran 
yang jelas mengenai objek yang diteliti dengan melihat fakta-fakta yang 
ada. Teknik pengumpulan data melalui observasi, studi pustaka, dan 
wawancara. 
 Dari hasil analisis menunjukkan bahwa yayasan pulih mengalami 
hambatan dan kendala, namun yayasan ini terus berupaya untuk 
melakukan perbaikan dalam penerapan PSAK 45 dan adanya perbedaan 
pelaporan keuangan sebelum dan setelah menerapkan PSAK 45. 
 
 
Kata Kunci: Laporan Keuangan, Organisasi Nirlaba,PSAK 45. 
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ABSTRACT 
 

 
 

YULIANA ASTI W. 2012. 8323097670. Analisis PSAK 45 tentang 
Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba pada Yayasan PULIH. Program 
Studi DIII Akuntansi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas 
Negeri Jakarta. 
 
 This paper has a purpose 1) to know about the problem on the 
application of Statement Financial Accounting Standards 45 on PULIH 
foundation, and 2) to know  about differences in financial reporting 
foundation recovered before and after applying Statement Financial 
Acounting Standards 45. The method used is descriptive method in which 
this study gives a clear picture of the object under study by looking at the 
facts. The technique of collecting data by observation, book study and 
interview. 

From the analysis showed that the foundation had recovered the 
problem, but the foundation continues its efforts to make improvements in 
the application of Statement Financial Accounting Standards 45 and the 
differences in financial reporting before and after applying Statement 
Financial Accounting Standards 45. 
 
 

Keys: Financial Statements, non profit organizations, SFAS 45 
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