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BAB IV 

KESIMPULAN 

 

A. Kesimpulan 

       Dalam proses mengumpulkan dan memperoleh data-data dan 

informasi yang berkaitan dengan pelaporan keuangan organisasi 

nirlaba dalam hal ini yayasan pulih, penulis dapat menyimpulkan 

bahwa: 

1. Yayasan pulih mengalami beberapa kendala atau hambatan 

dalam menerapkan PSAK 45, diantaranya adalah: 

a. Kurangnya pemahaman staff mengenai dasar penggunaan 

basis akuntansi untuk pengakuan pendapatan. 

b. Keterlambatan pengiriman dokumen dari yayasan pulih yang di 

aceh. 

c. Kurangnya kelancaran penggunaan sistem dalam penyusunan 

laporan keuangan. 

d. Kurangnya pemahaman mengenai penggolongan dari masing-

masing aktiva bersih yang dimiliki. 

2. Adanya perbedaan laporan keuangan yayasan pulih sebelum dan 

setelah menerapkan PSAK 45 

a. Format dan komponen laporan tahun 2003-2005, dibuat 

menurut versi yayasan yang hanya menyajikan laporan 

penerimaan dan pengeluaran kas. Sedangkan format dan 
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komponen laporan keuangan tahun 2006-2009 telah 

berdasarkan PSAK 45. 

b. Kinerja yayasan tidak dapat dinilai pada tahun 2003-2005, dan 

pada tahun 2006-2009, kinerja yayasan dapat dinilai. 

c. Pada tahun 2003-2005, laporan selisih penerimaan dan 

pengeluaran disebut saldo akhir. Sedangkan tahun 2006-2009, 

laporan selisih penerimaan dan pengeluaran disebut kelebihan 

penerimaan atas pengeluaran. 

d. Pada tahun 2003-2005, pendapatan diakui apabila sudah ada 

uang kas yang diperoleh. Sedangkan pada tahun 2006-2009, 

pendapatan diakui saat terjadinya suatu ikatan dengan pihak 

lain. 

e. Pada tahun 2003-2005, aktiva dan kewajiban tidak 

dimunculkan. Sedangkan pada tahun 2006-2009, aktiva dan 

kewajiban telah dimunculkan, sehingga dapat diakui dan 

diukur. 

f. Pada tahun 2003-2005, keuntungan lebih sedikit. Sedangkan 

pada tahun 2006-2009, keuntungan lebih banyak. 

g. Pada tahun 2003-2005, laporan keuangan tidak transparan 

dan tidak diaudit. Sedangkan pada tahun 2006-2009, laporan 

keuangan telah transaparan dan diaudit. 

3. Secara umum penyajian laporan keuangan yayasan pulih tahun 

2003-2005 belum sesuai dengan PSAK 45. 
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4. Secara umum penyajian laporan keuangan yayasan pulih tahun 

tahun 2006-2009 telah berdasarkan PSAK 45. 

 

B. Saran 

        Saran-saran yang dapat penulis berikan untuk perbaikan dalam 

bidang keuangan pada yayasan pulih adalah: 

1. Seharusnya tidak ada akun modal pada laporan posisi keuangan, 

karena dalam PSAK 45 tidak diperbolehkan. 

2. Seharusnya lebih konsisten terhadap penggunaan nama 

komponen. 

3. Dalam laporan posisi keuangan, perlu dilakukan perhitungan 

mengenai beban dan kerugian pada tahun yang bersangkutan (jika 

ada). 


