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ABSTRAK
EVALUASI LAPORAN KEUANGAN ORGANISASI NIRLABA
Studi Kasus di Paroki Santo Petrus dan Paulus Minomartani

Kristina Simarilon Dania
NIM: 152114153
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2020
Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengevaluasi laporan keuangan
Paroki Santo Petrus dan Paulus Minomartani berdasarkan ketentuan Pernyataan
Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 45).
Jenis penelitian yang dilakukan adalah studi kasus yang dilakukan di
Paroki Santo Petrus dan Paulus Minomartani. Data penelitian dikumpulkan
dengan teknik dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan
adalah deskriptif komparatif.
Hasil dari penelitian menunjukan bahwa laporan keuangan yang disajikan
oleh Paroki Santo Petrus dan Paulus Minomartani sesuai berdasarkan ketentuan
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 45) dilihat dari Paroki Santo
Petrus dan Paulus Minomartani sudah menyajikan laporan posisi keuangan dan
aktivitas berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 45).

Kata Kunci: Evaluasi, Laporan Keuangan, Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan (PSAK 45), laporan posisi keuangan, laporan aktivitas.
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ABSTRACT
Evaluation Of Financial Statements Of Non-Profit Organizations
The Case StudiOf The Parishes of Saint Peter and Paul Minomartani
Kristina Simarilon Dania
NIM: 152114153
Sanata Dharma University
2020
This study aims to evaluate the financial statements of the Parish of St. Petrus
and Paulus Minomartani based on the provisions of the Statement of Financial
Accounting Standards (PSAK 45).
This type of research is a case study conducted at the Parish of St. Petrus and
Paulus Minomartani. The research data were collected using documentation and
interview techniques. The data analysis technique used is descriptive comparative.
The results of the study indicate that the financial statements presented by the
Parish of St. Petrus and Paulus Minomartani are in accordance with the provisions
of the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK 45) as seen from the
Parish of St. Petrus and Paulus Minomartani who have presented reports on
financial position and activities based on the Statement of Financial Accounting
Standards (PSAK 45). ).

Keywords: Evaluation, Financial Statements, Statement of Financial Accounting
Standards (PSAK 45), financial position reports, activity reports.

xv

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Paroki merupakan organisasi nirlaba. Karakteristik entitas nirlaba berbeda
dengan entitas bisnis lainnya. Perbedaan utamanya terletak pada cara entitas
memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas
operasinya. Entitas nirlaba merupakan suatu organisasi yang juga penting bagi
masyarakat, terutama untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi oleh
organisasi bermotif laba. Entitas nirlaba memperoleh sumber daya dari pemberi
sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat
ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan (IAI,
2011:45).
Laporan keuangan organisasi nirlaba dibuat untuk menyediakan informasi
yang berguna untuk kepentingan para donatur, anggota organisasi, kreditur, dan
pihak lain yang berhubungan dengan organisasi nirlaba tersebut. Laporan
keuangan ini juga dijadikan sebagai laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan
sumber daya oleh manajemen organisasi nirlaba terhadap para pengguna, seperti
para donatur dan pengelola organisasi serta pihak lain yang berkepentingan. Oleh
karena itu pengelola organisasi nirlaba harus dapat menyusun laporan keuangan
yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
Penyusunan laporan keuangan organisasi nirlaba memiliki standar
khusus yang berbeda dengan organisasi bisnis lain. Dasar penyusunan laporan
keuangan organisasi nirlaba saat ini adalah Interpretasi Standar Akuntansi
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Keuangan (ISAK 35), akan tetapi mengingat sampai penelitian ini diadakan,
panduan atau pedoman ISAK 35 belum ditebitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia
(IAI), oleh karena itu penulis masih menggunakan Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan (PSAK) No.45 yang jugadikeluarkan dan ditetapkan oleh Ikatan
Akuntan Indonesia (IAI). Tujuan penggunaan PSAK45 bagi organisasi nirlaba
adalahagar penyusunan laporan keuangannyabisa seragamdibandingkan.Laporan
keuangan yang sesuai dengan PSAK 45 akan memberikan informasi yang lengkap
bagi para pengguna mengenai aktivitas ekonomi yang terjadi pada organisasi
tersebut.
Paroki Santo Petrus dan Paulus Minomartani merupakan salah satu bentuk
organisasi nirlaba dalam bidang keagamaan.Paroki ini berfokus pada aktivitas
pelayanan-pelayanan kepada masyarakat.Sebagai organisasi nirlaba Paroki Santo
Petrus dan Paulus Minomartani harus membuat laporan keuangan untuk
dapatmempertanggungjawabkan setiap dana yang diberikan oleh umat paroki dan
penyumbang. Salah satu bentuk pertanggungjawaban yang dibuat oleh paroki
adalahlaporan keuangan yang bertujuan menyediakan informasi yang relevan dan
sesuai dengan kebutuhan para penyumbang, pengurus paroki ,dan umat yang
berkepentingan.
Penelitian inidilakukan di Paroki Santo Petrus dan Paulus Minomartani
karena di Paroki tersebut belum pernah dilakukan penelitian. Dalam hal ini
peneliti tertarik untuk mengevaluasi komponen laporan keungan Paroki dan
membandingkannya dengan komponen laporan keuangan yang ada dalam PSAK
45. Dari hasil perbandingan tersebut akan diketahui sesuai atau tidak, hal ini
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karena semua komponen laporan keuangan organisasi nirlabaharus sesuai dengan
standar yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia yaitu PSAK 45.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang seperti di atas, maka rumusan masalahnyaadalah:
apakah laporan keuangan yang disajikan oleh Paroki Santo Petrus dan Paulus
Minomartani telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK
45)?
C. Batasan Penelitian
Laporan keuangan yang lengkap terdiri atas 4 komponen yaitu laporan posisi
keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan ata laporan keuangan.
Idealnya, pembahasan dalam penelitian ini menyangkut semua komponen. Namun
karena data mengenaai laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan tidak
bisa diakses karena kendala teknis dan non teknis, penelitian ini hanya
memfokuskan pada dua komponen yaitu laporan posisi keuangan dan laporan
aktivitas. Penelitin ini difokuskan pada kedua komponen ini, karena menurut
Petunjuk Pelaksanaan Akuntansi Paroki (2018) keduanya merupakan komponen
utama dari laporan keuangan. Dengan mengevaluasi keduanya secara tidak
langsung telah mengevaluasi laporan keuangan lainnya.
D. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui keseuaian laporan keuangan yang
disajikan oleh Paroki Santo Petrus dan Paulus Minomartani dengan Pernyataan
Standar Akuntansi Kuangan (PSAK 45).
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E. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang
berkepentingan, antara lain:
1. Bagi penulis
Memenuhi salah satu persyaratan guna mencapai gelar sarjana program S1 di
Fakultas

Ekonomi

Jurusan

Akuntansi

Universitas

Sanata

Dharma

Yogyakarta, dan hasil penelitian diharapkan dapat menjadi media untuk
mengembangkan pemahaman dan teori-teori yang telah diperoleh.
2. Bagi Paroki Santo Petrus dan Paulus Minomartani
Penulis berharap hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi bagi
paroki untuk penyajian laporan keuangan gereja pada periode berikutnya.
3. Bagi pembaca
Penulis berharap hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan bacaan maupun
tambahan informasi untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai laporan
keuangan Gereja.
4. Bagi Universitas Sanata Dharma
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan tambahan bacaan di
perpustakaan Universitas Sanata Dharma khususnya Fakultas Ekonomi.
F. Sistematika Penulisan
Bab I Pendahuluan
Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan
penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
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Bab II Tinjauan Pustaka
Bab ini terdiri dari teori-teori yang berkaitan dengan evaluasi, laporan
keuangan, organisasi nirlaba, laporan keuangan organisasi nirlaba,
organisasi keagamaan, dan penelitian terdahulu.
Bab III Metode Penelitian
Bab ini membahas mengenai jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian,
subjek dan objek penelitian, metode dan desain penelitian, teknik
pengumpulan data dan teknik analisis data.
Bab IV Gambaran Umum ParokiSanto Petrus dan Paulus Minomartani
Bab ini memberikan gambaran umum paroki yang terdiri dari sejarah
paroki, keadaan geografis, keadaan demografis, visi dan misi paroki.
Bab V Analisa Data dan Pembahasan
Bab ini akan membahas tentang evaluasi laporan keuangan yang meliputi
laporan posisi keuangan dan laporan aktitivitas berdasarkan Pernyataan
Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 45).
Bab VI Penutup
Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian, serta menjelaskan
keterbatasan penelitian dan saran yang ditujukan kepada kedua pihak yaitu
pihak yang mendapat manfaat dan periset untuk menindaklanjuti penelitian
yang telah dilakukan.
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA
A. Evaluasi
1. Pengertian Evaluasi
Kamus Besar Bahasa Indonesia (2016), mengartikan evaluasi sebagai
penilaian atau pengumpulan dan pengamatan dari berbagai macam bukti
untuk mengukur dampak dan efektivitas dari suatu objek, program, atau
proses berkaitan dengan spesifikasi dan persyaratan pengguna yang telah
ditetapkan sebelumnya.
Senada dengan itu Arikunto(2008:2), mengartikan evaluasi sebagai
kegiatan mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang
selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang
tepat dalam mengambil sebuah keputusan.
Menurut Soetrisno (1982:6), evaluasi adalah mencocokkan atau
membandingkan antara suatu variabel dengan variabel lain yang ideal, baik
secara teknis, ethis, yuridis, manajerial, dan lain-lain. Evaluasi dapat
dilakukan sebelum proyek dilaksanakan dan sesudah proyek dilaksanakan.
Dari pengertian evaluasi tersebut diatas, maka evaluasi laporan
keuangan adalah suatu proses pengumpulan informasi dan pengamatan dari
suatu data secara objektif, guna menilai dan membandingkan sesuatu dengan
satu ukuran yang ideal apakah sesuai atau tidak sesuai.
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2. Tujuan dan Fungsi Evaluasi
Tujuan evaluasi dibedakan menjadi dua, yaitu tujuan umum dan
tujuan khusus.Tujuan umum diarahkan pada program secara menyeluruh,
sedangkan tujuan khusus hanya difokuskan pada masing-masing komponen
(Arikunto, 2008:13).
Fungsi evaluasi untuk mengetahui apakah tujuanyang telah
ditetapkan dapat tercapai dalam kegiatan untuk memberikan objektivitas
pengamatan dan menentukan kelayakan, dan untuk memberikan umpan balik
terhadapkegiatan yang dilakukan (Arikunto, 2008:13).
B. Laporan Keuangan
1. Laporan Keuangan
Laporan

keuangan

merupakan

suatu

informasi

yang

menggambarkan kondisi suatu perusahaan, dimana selanjutnya itu akan
menjadi suatu informasi yang menggambarkan tentang kinerja suatu
perusahaan (Fahmi, 2012). Farid dan Siswanto (dalam Fahmi, 2012)
mendefinisikan laporan keuangan sebagai informasi yang diharapkan
mampu memberikan bantuan kepada pengguna untuk membuat keputusan
ekonomi yang bersifat finansial. Pada setiap perusahaan laporan keuangan
memegang
perusahaan.

peranan

penting

dalam

menentukan

arah

perencanaan
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Fahmi (2012) menyatakan bahwa laporan tahunan organisasi
nirlaba terdiri dari empat laporan keuangan pokok yaitu:
a. Neraca
Neraca menunjukan posisi keuangan suatu perusahaan pada periode
tertentu.
b. Laporan rugi laba
Laporan laba rugi menyajikan hasil usaha, pendapatan, beban, laba atau
rugi per saham untuk periode akuntansi tertentu.
c. Laporan ekuitas pemegang saham
Laporan

ekuitas

pemegang

saham

merupakan

laporan

yang

merekonsiliasi saldo awal dan akhir semua akun yang ada dalam seksi
ekuitas pemegang saham pada neraca.
d. Laporan arus kas
Laporan arus kas merupakan laporan yang memberikan informasi tentang
arus kas masuk dan keluar dari kegiatan operasi, pendanaan dan investasi
selama suatu periode akuntansi.
e. Catatan atas laporan keuangan.
2. Fungsi dan Tujuan Laporan Keuangan
Fungsi laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi
kepada pihak yang membutuhkan informasi tentang kondisi suatu
perusahaan dari sudut angka-angkadalam satuan moneter (Fahmi, 2012).
Menurut Standar Akuntansi Keuangan (Ikatan Akuntan Indonesia,2011)
laporan keuangan bertjuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut
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posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan
yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan
keputusan ekonomi. Dengan demikian, laporan keuangan diharapkan dapat
membantu menghindari analisis yang keliru dalam melihat kondisi
perusahaan.
Menurut

Standar

Akuntansi

Keuangan

(Ikatan

Akuntan

Indonesia, 2011), beberapa karakteristik kualitatif pokok laporan keuangan
adalah dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat dibandingkan.
a.

Dapat Dipahami
Dapat dipahami, maksutnya informasi yang ditampung dalam laporan
keuangan dapat dipahami oleh pengguna dengan mudah.

b. Relevan
Relevan, maksutnyaInformasi laporan keuangan harus relevan dengan
kebutuhan pengguna dalam proses pengambilan keputusan. Informasi
yang relevan akan dapat mempengaruhi keputusan ekonomi
pengguna, membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa
kini atau masa depan, menegaskan atau mengoreksi, hasil evaluasi
pengguna di masa lalu.
c. Keandalan (reliable)
Keandalan, maksutnya Informasi memiliki kualitas andal jika bebas
dari pegertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat
diandalkan penggunannya sebagai penyajian yang tulus atau jujur
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(faithful representation) dari yang seharusnya disajikan atau yang
secara wajar diharapkan dapat disajikan.
d. Dapat Dibandingkan
Dapat

dibandingkan,

maksutnya

Pengguna

harus

dapat

membandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk
mengidentifikasi kecendrungan (trend) posisi dan kinerja keuangan.
Pengguna juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar
perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, serta
perubahan posisi keuangan secara relatif.
Menurut Mahsun, dkk (2007:57), pelaporan keuangan harus
menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai
akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial,
maupun politik. Caranya adalah sebagai berikut:
a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode
berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber
daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan
peraturan perundang-undangan.
c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang
digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah
dicapai.
d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan
mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
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e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas
pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik
jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari
pungutan pajak dan pinjaman.
f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas
pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat
kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
C. Organisasi Nirlaba
1. Pengertian Organisasi Nirlaba dan Karakteristiknya
Organisasi nirlaba adalah organisasi yang tidak bertujuan memupuk
keuntungan (Mahsun, 2013). Organisasi nirlaba merupakan organisasi sosial
yang didirikan oleh perorangan atau sekelompok orang yang secara sukarela
memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk
memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Organisasi nirlaba tidak didirikan
untuk mencari laba dan salah satu sumber pemasukan organisasi nirlaba
adalah sumbangan (Setiawati,2011). Sejalan dengan itu PSAK 45juga
mengatur bahwa organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dari sumbangan
para anggota dan penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun
dari organisasi tersebut. Adapun donatur yang memberikan sumbangan pada
umumnya memiliki visi dan misi yang sejalan dengan organisasi tersebut
(IAI, 2011: 45.1).
Karakteristik organisasi nirlaba berbeda dengan organisasi bisnis.
Perbedaan utama terletak pada cara organisasi memperoleh sumber daya yang
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dibutuhkan untuk membiayai berbagai aktivitas operasinya. Organisasi
nirlaba memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan para
penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi
tersebut. Menurut Mahsun, dkk (2013), karakteristik organisasi nirlaba adalah
sebagai berikut:
a. Sumber daya entitas 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 jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan
kalau suatu entitas menghasilkan laba, maka tidak pernah dibagikan
kepada para pendiri atau pemilik entitas tersebut.
c. Tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada organisasi bisnis, dalam
arti kepemilikan dalam organisasi nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan,
atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan
proporsi pembagian sumber daya entitas pada saat likuidasi atau
pembubaran entitas.
2. Tujuan Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba
Para pengguna laporan keuangan organisasi nirlaba memiliki
kepentingan yang tidak berbeda dengan organisasi bisnis, yaitu untuk menilai
jasa yang diberikan oleh organisasi nirlaba dan kemampuannya untuk terus
memberikan jasa tersebut dan untuk menilai cara manajer melaksanakan
tanggungjawabnya dan aspek kinerja manajer. adapun laporan keuangan untuk
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organisasi nirlaba terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan aktivitas,
laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.
Mahsun,dkk (2007) mengemukakan bahwa Financial Accounting
Standards Board (FASB, 1980 mengeluarkan Statements Of Financial
Accounting Concept (SFAC) nomor 4 mengenai tujuan laporan keuangan
untuk organisasi nirlaba, yaitu:
a. Memberikan informasi bagi penyedia dan calon penyedia sumber daya,
serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam menilai pelayanan yang
diberikan oleh organisasi non bisnis serta kemampuannya untuk
melanjutkan memberikan pelayanan tersebut.
b. Memberikan informasi untuk membantu para penyedia dan calon penyedia
sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam menilai
pelayanan yang diberikan organisasi nirlaba.
c. Memberikan informasi bagi penyedia dan calon penyedia sumber daya,
serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam menilai kinerja.
d. Memberikan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban dan
kekayaan bersih organisasi, serta pengaruh dari transaksi, peristiwa dan
kejadian ekonomi yang mengubah sumberdaya dan kepentingan sumber
daya tersebut.
e. Memberikan informasi mengenai kinerja organisasi selama satu periode.
f. Memberikan informasi mengenai bagaiman aorganisasi memperoleh dan
membelanjakan kas.
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g. Memberikan penjelasan dan interpretasi untuk membantu pemakai dalam
memahami informasi keuangan yang diberikan.
3. Bentuk Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba
Organisasi nirlaba memiliki standar dalam menyusun laporan
keuangan. SAK ETAP dan PSAK 45 adalah standar akuntansi yang
ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia yang dijadikan acuan. SAK ETAP
merupakan singkatan dari Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa
Akuntabilitas Publik. Maksud dari pada entitas tanpa akuntabilitas adalah
perusahaan yang tidak terdaftar di pasar modal. PSAK 45 adalah Pernyataan
Standar Akuntansi Keuangan yang membahas mengenai laporan keuangan
untuk entitas nirlaba. Jadi, dalam penyusunan laporan keuangan, setiap
organisasi nirlaba harus mengacu pada PSAK 45 terutama jika laporan
tersebut akan diaudit oleh akuntan publik (Setiawati, 2011).
Laporan kuangan organiasi nirlaba meliputi laporan posisi keuangan
(neraca), laporan aktivitas dan laporan arus kas.
a. Neraca
Neraca adalah laporan posisi keuangan atau neraca merupakan
laporan yang menggambarkan posisi aset, liabilitas, dan ekuitas pada saat
tertentu. Neraca dimaksud untuk membantu pihak eksternal untuk
menganalisis likuiditas perusahaan, fleksibilitas perusahaan, kemampuan
operasional dan kemampuan menghasilkan pendapatan selama periode
tertentu, pengukuran yang dilakukan didalam neraca berdasarkan fair
value.
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Klasifikasi neraca didasarkan pada tiga pokok yaitu aset, utang dan
modal sendiri.
1) Aset
a) Aset Lancar
Pernyataan
mengklasifikasikan

Standar
aset

Akuntansi

sebagai

aset

Keuangan
lancar,

jika

(2011)
entitas

mengharapkan akan merealisasikan aset, atau bermaksud untuk
menjual atau menggunakannya dalam siklus operasi normal, entitas
memiliki aset untuk tujuan diperdagangkan, entitas mengharapkan
akan merealisasikan aset dalam jangka waktu 12 bulan setelah
periode pelaporan atau kas atau setara kas kecuali aset tersebut
dibatasi pertukaran atau penggunaanya untuk menyelesaikan
liabilitas sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan.
(1) Kas, adalah uang tunai yang dapat digunakan untuk membiayai
operasi perusahaan.
(2) Piutang uaha, adalah piutang yang timbul krena penjualan
produk atau penyerahan jasa dalam rangka kegiatan usaha
normal peusahaan.
(3) Piutang lain-lain, adalah Piutang yang timbul dari transaksi
diluar kegiatan usaha perusahaan.
(4) Persediaan, adalah sejumlah barang yang disediakan untuk
memenuhi permintaan dari pelanggan.
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(5) Biaya dibayar dimuka, adalah uang yang dikeluarkan sebelum
jatuh tempo.
b) Aset Tidak Lancar
Pernyataan

Standar

Akuntansi

Keuangan

(2011)

mengklasifikasikan suatu aset sebagai aset tidak lancar (kelompok
lepasan) sebagai dimiliki untuk dijual jika jumlah tercatatnya akan
dipulihkan secara prinsip melalui transaksi penjualan daripada
melalui pemakaian berlanjut.
Berikut ini merupakan aset yang termasuk kedalam aset tidak
lancar yaitu:
(1) Aset tetap (fixed asset) adalah kekayaan yang dimiliki
perusahaan yang fisiknya nampak (konkrit). Syarat lain untuk
dapat diklasifikasikan sebagai aset tetap adalah selain aset itu
dimiliki perusahaan, juga harus digunakan dalam operasi yang
bersifat permanen (aset tersebut harus mempunyai umur
kegunaan jangka panjang atau tidak akan habis dalam satu
periode kegiatan perusahaan).
(2) Akumulasi penyusutan aset tetap (Accumulated depreciation of
fixed asset) adalah jumlah dari nilai penyusutan yang
dikarenakan oleh berkurangnya nilai manfaat yang ada pada
suatu aset dapat berkurang setelah dipakai.
(3) Aset tetap tidak berwujud (Intangible fixed asset) adalah
kekayaan perusahaan yang secara fisik tidak nampak tetapi
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merupakan suatu hak yang mempunyai nilai dan dimiliki oleh
perusahaan untuk digunakan dalam kegiatan perusahaan.
(4) Beban

yang

ditangguhkan

(Deffered

charges)

adalah

menunjukan adanya pengeluaran atau biaya yang mempunyai
manfaat jangka panjang (lebih dari satu tahun), atau suatu
pengeluaran yang akan dibebankan juga pada periode-periode
berikutnya, misalnya: biaya pemasaran, diskonto obligasi, dan
biaya pembukaan perusahaan dan sebagainya.
(5) Aset lain-lain (other asset) adalah kekayaan atau aset perusahaan
yang tidak dapat atau belum dapat dimasukan dalam klasifikasiklasifikasi sebelumnya, misalnya: gedung dalam proses, tanah
dalam penyelesaian, piutang jangka panjang dan sebagainya.
2) Liabilitas
Menurut Kieso et. All (2011), liabilitas adalah kewajiban kini
dari entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaian yang
diharapkan mengakibatkan arus keluar dari entitas sumber daya yang
memiliki manfaat ekonomi. Liabilitas perusahaan dapat dibedakan
kedalam liabilitas lancar (liabilitas jangka pendek) dan liabilitas jangka
panjang.
Liabilitas

jangka

pendek

adaalah

kewajiban

keuangan

perusahaan yang pelunasannya atau pembayaarannya akan dilakukan
dalam jangka pendek (satu tahun sejak tanggal neraca) dengan
menggunakan aset lancar yang dimiliki perusahaan. Liabilitas jangkka

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
18

pendek adalah hutang pajak, baik pajak untuk perusahaan yang
bersangkutan maupun pajak pendapatan karyawan yang belum
disetorkan ke kas negara; biaya yang masih harus dibayar, adalah
biaya-biaya yang sudah terjadi tetapi belum dilakukan pembayarannya
dalam hutang jangka panjang yang segera jatuh tempo yang
merupakan sebagian (seluruh) hutang jangka panjang yang sudah
menjadi hutang jangka pendek, karena harus segera dilakukan
pembayarannya. Selain itu ada penghasilan yang diterima dimuka
(deffered

revenue)

adalah

penerimaan

uang

untuk

penjualan

barang/jasa yang belum direalisir sedangkan liabilitas jangka panjang
adalah kewajiban keuangan yang jangka waktu pembayarannya (jatuh
temponya) masih jangka panjang (lebih dari satu tahun dari tanggal
neraca.
3) Ekuitas
Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (2011),
ekuitas adalah “jika suatu entitas telah mengklasifikasikan ekuitas atas:
a) suatu instrument keuangan yang dapat ditanam yang diklasifikasikan
sebagai suatu instrumen ekuitas atau, b) suatu instrumen yang
membebankan entitas suatu kewajiban untuk menyerahkan kepada
pihak lain suatu bagian pro rata atas aset neto entitas hanya pada
likuidasi dan diklasifikasikan sebagai suatu instrumen ekuitas”.
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b. Laporan Aktivitas
Laporan aktivitas menyajikan jumlah perubahan aktiva bersih
terikat permanen, terikat temporer dan terikat dalam suatu periode. Tujuan
utama laporan aktivitas adalah menyediakan informasi mengenai:
1) Pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat
aktiva bersih.
2) Hubungan antar transaksi dan peristiwa lain.
3) Bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan sebagai
program atau jasa.
Laporan aktivitas menyajikan pendapatan sebagai penambah
aktiva bersih tidak terikat, kecuali jika penggunaanya dibatasi oleh
penyumbang dan menyajikan beban sebagai pengurang aktiva bersih tidak
terikat. Sumbangan disajikan sebagai penambah aktiva bersih tidak terikat,
tidak permanen,

atau

terikat temporer tergantung ada tidaknya

pembatasnya. Dalam hal sumbangan terikat yang pembatasannya tidak
berlaku lagi dalam periode yang sama, dapat disajikan sebagai sumbangan
tidak terikat sebatas disajikan secara konsisten dan diungkapkan sebagai
kebijakan akuntansi. Laporan aktivitas menyajikan keuntungan dan
kerugian yang diakui dari investasi dan aktiva lain atau kewajiban sebagai
penambah atau pengurang aktiva bersih tidak terikat, kecuali jika
penggunaannya dibatasi. Klasifikasi pendapatan, beban, keuntungan, dan
kerugian dalam kelompok aktiva bersih tidak menutup peluang adanya
klasifikasi tambahan dalam laporan aktivitas. Laporan aktivitas atau
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catatan atas laporan keuangan harus menyajikan informasi mengenai
beban menurut klasifikasi fungsional, seperti menurut kelompok program
jasa utama dan aktivitas pendukung.
D. Laporan Keuangan PSAK 45
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 45) mengatur tentang
organisasi nirlaba. Pada dasarnya standar yang digunakan dalam siklus akuntansi
adalah sama untuk semua jenis organisasi baik organisasi bisnis maupun
organisasi nirlaba. Laporan keuangan organisasi nirlaba diatur dalam PSAK 45
paragraf 01-34. PSAK 45 dilengkapi lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari PSAK 45. Seluruh paragraf dalam PSAK 45 memiliki kekuatan
mengatur yang sama. Tujuan utama laporan keuangan adalah menyediakan
informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para penyumbang, anggota
organisasi, kreditur, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi
organisasi nirlaba. Laporan keuangan organisasi nirlaba meliputi:
1.

Laporan Posisi Keuangan
a. Tujuan Laporan Posisi Keuangan
1) Paragraf 10: Tujuan laporan posisi keuangan adalah untuk
menyediakan informasi mengenai aset, liabilitas, dan aset neto serta
informasi mengenai hubungan diantara unsur-unsur tersebut pada
waktu tertentu. Informasi dalam laporan posisi keuangan yang
digunakan bersama pengungkapan, dan informasi dalam laporan
keuangan lain dapat membantu pemberi sumber daya yang tidak
mengharapkan pembayaran kembali, anggota kreditur, dan pihak lain

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
21

untuk menilai kemampuan entitas nirlaba untuk memberikan jasa
secara

berkelanjutan;

kemampuan

untuk

dan

likuiditas,

memenuhi

fleksibilitas

kewajibannya,

dan

keuangan,
kebutuhan

pendanaan eksternal.
2) Paragraf 11: Laporan posisi keuangan mencakup entitas nirlaba secara
keseluruhan dan menyajikan total aset, liabilitas, dan aset neto.
b. Klasifikasi Aset dan Liabilitas
1) Paragraf 12: . Laporan posisi keuangan, termasuk catatan atas laporan
keuangan, menyediakan informasi yang relevan mengenai likuiditas,
fleksibilitas keuangan, dan hubungan antar aset dan liabilitas. Informasi
tersebut umumnya disajikan dengan pengumpulan aset dan liabilitas yang
memiliki karakteristik serupa dalam suatu kelompok yang relatif
homogen. Sebagai contoh, entitas nirlaba biasanya melaporkan masingmasing unsur aset dalam kelompok homogen, seperti:
(a) Kas dan setara kas
(b) Piutang pasien, pelajar, anggota, dan penerima jasa yang lain
(c) Persediaan
(d) Sewa, asuransi, dan jasa lain yang dibayar di muka
(e) Instrumen keuangan dan investasi jangka panjang
(f) Tanah, gedung, peralatan, serta aset tetap yang lain yang
digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa.
2) Paragraf 13: Informasi likuiditas diberikan dengan cara sebagai berikut:
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(a) Menyajikan aset berdasarkanukuran likuiditas, dan liabilitas
berdasarkan tanggal jatuh tempo;
(b) Mengelompokan aset kedalam kelompok lancar dan tidak lancar,
dan liabilitas kedalam kelompok jangka panjang dan jangka
pendek.
(c) Mengungkapkan informasi mengenai likuiditas aset atau saat jatuh
tempo liabilitas, termasuk pembatasan penggunaan aset, dalam
catatan atas laporan keuangan.
c. Klasifikasi Aset Neto Terikat atau Tidak Terikat
1) Paragraf 14: masing kelompok aset neto berdasarkan pada ada atau
tidaknya pembatasan oleh pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan
pembayaran kembali, yaitu: terikat secara permanen, terikat secara
temporer, dan tidak terikat.

Berikut ini merupakan contoh dari laporan posisi keuangan menurut IAI
dalam PSAK 45 adalah sebagai berikut:
Tabel 2.1 Laporan Posisi Keuangan Organisasi Nirlaba
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ENTITAS NIRLABA
Laporan Posisi Keuangan Per 31 Desember 20X2 dan 20X1
(dalam jutaan rupiah)
20X2
20X1
ASET
Aset Lancar
Kas dan setara kas
xx
xx
Piutang bunga
xx
xx
Persediaan dan biaya dibayar di muka
xx
xx
Piutang lain-lain
xx
xx
Investasi jangka pendek
xx
xx
Aset Tidak Lancar
xx
xx
Properti investasi
xx
xx
Aset tetap
xx
xx
Investasi jangka panjang
xx
xx
Jumlah asset
xx
xx
LIABILITAS
Liabilitas jangka pendek
Utang dagang
xx
xx
Pendapatan diterima di muka yang dapat
di kembalikan
xx
Utang lain-lain
xx
xx
Utang wesel
xx
Liabilitas Jangka Panjang
Kewajiban tahunan
xx
xx
Utang jangka panjang
xx
xx
Jumlah Liabilitas
xx
xx
ASET NETO
Tidak terikat
xx
xx
Terikat temporer (catatan B)
xx
xx
Terikat permanen (catatan C)
xx
xx
Jumlah aset neto
xx
xx
Jumlah liabilitas dan aser neto
xx
xx
Sumber: IAI (2011:45.8)
2. Laporan Aktivitas
a. Tujuan Laporan Aktivitas
1) Paragraf 19: Tujuan utama laporan aktivitas adalah menyediakan
informasi mengenai pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah
jumlah dan sifat aset neto; hubungan antar transaksi dan peristiwa lain;
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bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program
atau jasa. 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, kreditur, dan pihak lain untuk mengevaluasi kinerja
dalam suatu periode; menilai upaya, kemampuan, dan kesinambungan
entitas nirlaba dan memberikan jasa; dan menilai pelaksanaan tanggung
jawab dan kinerja manajer.
b. Perubahan Kelompok Aset Neto
1) Paragraf 21: Laporan aktivitas menyajikan jumlah perubahan aset neto
terikat permanen, terikat temporer, dan tidak terikat dalam satu periode.
c. Klasifikasi Pendapatan, Beban, Keuntungan dan Kerugian
1) Paragraf 23: Laporan aktivitas menyajikan pendapatan sebagai penambah
aset neto tidak terikat, kecuali jika penggunaanya dibatasi oleh pemberi
sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali, dan
menyajikan beban sebagai pengurang aset neto tidak terikat.
2) Paragraf 25: Laporan aktivitas menyajikan keuntungan dan kerugian yang
diakui dari investasi dan aset lain (atau liabilitas) sebagai penambah atau
pengurang aset neto tidak terikat, kecuali jika penggunaanya dibatasi.
3) Paragraf 27: Laporan aktivitas menyajikan jumlah pendapatan dan beban
secara bruto, kecuali diatur berbeda oleh SAK atau SAK ETAP.
Berikut ini adalah contoh laporan aktivitas menurut IAI dalam PSAK 45:
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Tabel 2.2 Laporan Aktivitas Organisasi Nirlaba
ENTITAS NIRLABA
Laporan Aktivitas untuk taun berakhir pada 31 Desember 20X2 dan 20X1
(dalam jutaan rupiah)
PERUBAHAN ASET NETO TIDAK TERIKAT
Pendapatan
Sumbangan
Jasa layanan
Penghasilan investasi jangka panjang
Penghasilan investasi lain-lain
Penghasilan neto investasi jangka panjang belum direalisasi
Lain-lain
Jumlah
Aset Neto Yang Berakhir Pembatasannya :
Pemenuhan program pembatasan
Pemenuhan pembatasan pemerolehan peralatan
Berakhirnya pembatasan waktu
Jumlah
Jumlah Pendapatan
Beban
Program A
Program B
Program C
Manajemen dan umum
Pencarian dana
Jumlah beban
Kerugian akibat kebakaran
Jumlah
Kenaikan aset neto tidak terikat
PERUBAHAN ASET NETO TERIKAT TEMPORER
Sumbangan
Penghasilan investasi jangka panjang
Penghasilan neto terealisasikan dan belum terealisasikan dari
investasi jangka panjang
Kerugian akturial untuk kewajiban tahunan
Aset neto terbebaskan dari pembatasan
Penurunan aset neto terikat temporer
Sumber: IAI (2011:45.10)

xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
(xx)
(xx)
(xx)
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E. Organisasi Keagamaan
1. Pengertian Organisasi Keagamaan
Bastian (2007) dalam Halim dan Kusufi (2012:453), mengartikan
organisasi keagamaan mengacu pada organisasi dalam sebuah tempat
peribadatan seperti Masjid, Mushola, Gereja, Kapel, Kuil, Klenteng, Wihara,
maupun Pura. Organisasi keagamaan dijalankan oleh sebuah lembaga atau
organisasi yangmuncul atas kesadaran akan berjalannya visi dan misi agama
tertentu. Organisasi keagamaan tidak bermotif untuk mencari laba melainkan
bertujuan untuk melayani ritual ibadah umat, maka organisasi keagamaan
termasuk dalam kategori organisasi nirlaba (Halim dan Kusufi 2012:454).
Menurut Kitab Hukum Kanonik (Kan. 374 §1), setiap keuskupan
atau Gereja partikular lain hendaknya dibagi menjadi bagian-bagian
tersendiri, yakni paroki-paroki. Paroki ialah komunitas kaum beriman
kristiani tertentu yang dibentuk secara tetap dalam Gereja partikular, yang
reksa pastoralnya, dibawahotoritas Uskup diosesan, dipercayakan kepada
Pastor Paroki sebagai gembalanya sendiri(Kan.515 §1).
Menurut Mahsun dkk. (2006: 224), Paroki dapat dikategorikan
sebagai organisasi nirlaba karena memperoleh sumber daya yang dibutuhkan
untuk melakukan berbagai aktivitas operasinya dari sumbangan para anggota
(umat) dan para penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun
dari Paroki tersebut.
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2. Tujuan Organisasi Keagamaan
Menurut Bastian (2007) dalam Halim dan Kusufi (2012:453), tujuan
utama dari organisasi keagamaan adalah untuk memberikan pelayanan dan
menyelenggarakan seluruh aktivitas yang dibutuhkan maupun yang telah
menjadi ritual ibadah rutin dalam organisasi keagamaan yangbersangkutan
atau untuk melayani umat/ pengikut agamanya“.
Walaupun tujuan utama organisasi keagamaan adalah untuk
pelayanan,bukan berarti tidak memiliki tujuan keuangan. Tujuan keuangan
untuk mendukung terlaksananya tujuan pelayanan peribadatan yang memadai
yang memenuhi standar sesuai dengan aturan dalam ajaran agama tersebut,
serta menunjang tujuan lainnya seperti tujuan sosial kemasyarakatan dan
pendidikan (Halim dan Kusufi,2012:455).
3. Laporan Keuangan Organisasi Keagamaan
a. Laporan Keuangan Paroki
Laporan keuangan paroki merupakan laporan tentang uang dan
harta benda paroki, yang berasal dari kolekte, amplop persembahan,
sumbangan, dan usaha-usaha lain yang halal sesuai dengan peraturan
gereja yang berlaku. Tanggungjawab pengelolaannya berada langsung di
tangan Pastor Kepala Paroki, serta pengelolaannya dijalankan oleh Pastor
Kepala Paroki dibantu oleh Bendahara Paroki (Mahsun, dkk. 2013:214).
Petunjuk Pelaksanaan Akuntansi Paroki (2018: 10) menyatakan
bahwa laporan keuangan paroki adalah suatu susunan informasi keuangan
yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan
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berbagaikebijakan reksa pastoral Paroki.Tujuan dari laporan keuangan
paroki adalah menyediakan informasi tentang posisi keuangan, aktivitas,
arus kas, dan kinerja keuangan (perubahan aset bersih) Paroki.
b. Komponen Laporan Keuangan Paroki
Menurut Petunjuk Pelaksanaan Akuntansi Paroki (2018:12)
laporan keuangan paroki yang lengkap terdiri dari:
1)Laporan posisi keuangan, yang biasa disebut Neraca: adalah laporan
yang menunjukkan posisi keuangan pada tanggal tertentu, yang
mencakup aset, kewajiban, dan aset bersih.
2) Laporan aktivitas adalah laporan yang menyediakan informasi
mengenai penerimaan dan beban paroki dalam periode tertentu,
sehingga terjadi surplus dan defisit.
3) Laporan arus kas adalah laporan yang menyediakan informasi mengenai
penerimaan dan pengeluaran secara tunai untuk jangka waktu tertentu.
4) Laporan Realisasi Anggaran Penerimaan dan Beban (RAPB) adalah
laporan yang menyediakan informasi mengenai realisasi penerimaan,
beban, transfer, surplus/defisit, dan sisa lebih/kurang atas pemakaian
anggaran, masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam
satu periode.
5) Realisasi Anggaran Pengadaan Aset Tetap (RAPAT) adalah laporan
yang menyajikan informasi realisasi pengadaan aset tetap yang
dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
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6) Catatan atas Laporan Keuangan adalah catatan yang dilampirkan
dalam Laporan Keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi
yang utama serta penjelasan-penjelasan yang lain.
F.

Penelitian Terdahulu
Liu (2018) melakukan penelitian berjudul: “Evaluasi Laporan Keuangan
Organisasi Nirlaba studi kasus Paroki Santa Maria Assumpta Kota Baru Kupang”.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan keuangan Paroki Santa Maria
Assumpta Kota Baru Kupang belum menerapkan PSAK 45. Laporan keuangan
paroki ini masih terlalu sederhana yakni hanya membuat dan menyajikan setiap
pemasukan dan pengeluaran dana untuk setiap aktivitas saja. Persamaan penelitian
ini dengan penelitian yang akan dilaksanakan ini adalah sama-sama meneliti pada
laporan keuangan organisasi nirlaba. Perbedaannya Peneliti terdahulu melakukan
penelitian di Paroki Santa Maria Assumpta Kota Baru Kupang, sedangkan
penelitian ini akan dilaksanakan di Paroki Santo petrus dan Paulus Minomartani.
Astuti (2017) melakukan penelitian berjudul: “Evaluasi Laporan
Keuangan Gereja studi kasus Paroki Santo Fransiskus Xaverius Koba”. Hasil
penelitian menunjukan bahwa laporan keuangan Paroki Santo Fransiskus
Xaverius Koba belum sesuai berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan (PSAK 45). Paroki Santo Fransiskus Xaverius Koba dalam menyajikan
laporan keuangan dan laporan aktivitas tidak membuat atau menyajikan beberapa
unsur-unsur yang ada dalam PSAK 45. Persamaan penelitian ini dengan penelitian
yang akan dilaksanakan ini adalah sama-sama meneliti pada laporan keuangan
organisasi nirlaba. Perbedaannya, peneliti terdahulu melakukan penelitian di
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Paroki Santo Fransiskus Xaverius Koba, sedangkan penelitian ini akan
dilaksanakan di Paroki Santo petrus dan Paulus Minomartani.
Himawan (2015) melakukan penelitian berjudul “Rekonstruksi Laporan
Keuangan Gereja Berdasarkan PSAK 45 studi kasus di Gereja Kristen Jawi Wetan
Gresik”. Hasil penelitian menunjukan bahwa Gereja Kristen Jawi Wetan Gresik
dalam pelaporan keuangannya belum menerapkan PSAK 45 dan laporan
keuangannya masih sangat sederhana karena hanya menyusun laporan penerimaan
dan pengeluaran kasnya saja. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang
akan dilaksanakan adalah sama-sama meneliti pada laporan keuangan organisasi
nirlaba. Perbedaannya, peneliti terdahulu melakukan penelitian di Gereja Kristen
Jawi Wetan Gresik, sedangkan penelitian ini akan dilaksanakan di Paroki Santo
petrus dan Paulus Minomartani.
Setyawan (2018) melakukan penelitian yang berjudul “Evaluasi Penyajian
Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba terhadap PSAK45 studi kasus di Gereja
Kristen Jawa Manawan. Hasil penelitian menunjukan bahwa di Gereja Kristen
Jawa Manawan belum menyajikan laporan keuangan sesuai dengan PSAK 45,
dimana dalam laporan keuangannya tidak menyajikan beberapa unsur-unsur yang
ada dalam PSAK 45.Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan
dilaksanakan adalah sama-sama meneliti pada laporan keuangan organisasi
nirlaba. Perbedaannya, peneliti terdahulu melakukan penelitian di Gereja Kristen
Jawa Manawan, sedangkan penelitian ini akan dilaksanakan di Paroki Santo
petrus dan Paulus Minomartani.
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Koe (2017) melakukan penelitian yang berjudul “ Evaluasi Penyusunan
Laporan Keuangan Menurut PSAK 45 studi kasus di Gereja Toraja Klasis
Makasar Jemaat Tamalan Rea. Hasil penelitian menunjukan bahwa Gereja Toraja
Klasis Makasar Jemaat Tamalan Rea belum menerapkan PSAK 45. Pencatatan
laporan keuangannya hanya sebatas mutasi kas masuk dan kas keluar. Organisasi
ini belum menyediakan informasi melalui penyusunan laporan keuangan yang
lebih relevan mengenai komponen-komponen laporan keuangan yang ada dalam
PSAK 45. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilaksanakan
adalah sama-sama meneliti pada laporan keuangan

organisasi

nirlaba.

Perbedaannya, peneliti terdahulu melakukan penelitian di Gereja Toraja Klasis
Makasar Jemaat Tamalan Rea, sedangkan penelitian ini akan dilaksanakan di
Paroki Santo petrus dan Paulus Minomartani.
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah studi kasus.Creswell (dalam Herdiansyah
2012:8) menyatakan bahwa studi kasus adalah suatu model penelitian kualitatif
yang terperinci tentang individu atau suatu unit sosial tertentu selama kurun waktu
tertentu.Studi kasus pada penelitian ini dilakukan di Paroki Santo Petrus dan
Paulus Minomartani.
B. Tempat dan Waktu Penelitian
1. Tempat Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Paroki Santo Petrus dan Paulus Minomartani, yang
beralamatkan di Jl. Bandeng II No.23, Perum Minomartani Yogyakarta.
2. Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni 2019 – bulan Oktober 2019.
C. Subjek dan ObjekPenelitian
1. Subjek Penelitian
Subjek penelitian ini adalah pihak-pihak yang berhubungan dan bertanggung
jawab terhadap laporan keuangan Paroki Santo Petrus dan Paulus Minomartani,
dalam hal ini yaitu Pastor Paroki dan Bendahara Paroki.
2. Objek PenelitianObjek penelitian ini adalah gambaran umum organisasi Paroki
Santo Petrus dan Paulus Minomartani beserta laporan keuangannya, yang
terdiri dari laporan posisi keuangan dan laporan aktivitas.
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D. Metode dan Desain Penelitian
Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif komparatif.Metode
deskriptif komparatif bersifat membandingkan dua atau lebih fakta-fakta atau
sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu (Prastowo
2011: 210).Metode penelitian komparatif ini bersifat ex post facto yang berarti
“data dikumpulkan setelah semua kejadian berlangsung. Peneliti dapat melihat
akibat dari suatu fenomena dan menguji hubungan sebabab akibat dari data yang
telah tersedia”.
Desain penelitian deskriptif komparatif dilakukan oleh peneliti untuk
membandingkan antara laporan keuangan Paroki Santo Petrus dan Paulus
Minomartani yang terdiri dari laporan posisi keuangan dan laporan aktivitas
dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 45).Langkah selanjutnya
peneliti menarik kesimpulan dari hasil perbandingan tersebut.
E. Teknik Pengumpulan Data
1. Wawancara
Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua
pihak, yaitu pewawancara (interviewer) sebagai pengaju/pemberi pertanyaan
dan

yangdiwawancarai

(interviewee) sebagai pemberi jawaban atas

pertanyaan itu (Basrowi dan Suwandi 2008: 127).
Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan data yang terkait
dalam laporan keuangan, dan informasi-informasi yang diperlukan bertkaitan
denganlaporan penyusunan laporan keuangan Paroki Santo Petrus dan Paulus
Minomartani.
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2. Dokumentasi
Teknik dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk
mengumpulkan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang
berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data
yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan (Basrowidan Suwandi
2008: 158).
Dengan

menggunakan

teknik

dokumentasi,

penulis

memperoleh data-data dalam bentuk file atau dokumen yang berhubungan
dengan gambaran umum tentang gereja, visi dan misi gereja, serta laporan
keuangan gereja.
F. Teknik Analisis Data
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keseuaian antara laporan
keuangan yang disajikan oleh Paroki Santo Petrus dan Paulus Minomartani
dengan laporan keuangan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
(PSAK 45), khususnya berkaitan dengan laporan posisi keuangan dan laporan
aktivitas. Langkah-langkahnya sebagai berikut:
1. Mendeskripsikan laporan keuangan Paroki Santo Petrus dan Paulus
Minomartani baik mengenai laporan posisi keuangan maupun aktivitasnya.
2. Membandingkan laporan keuangan Paroki Santo Petrus dan Paulus
Minomartani dengan laporan keuangan menurut ketentuan PSAK 45. Dalam
hal ini hanya akan dilihat apakah laporan keuangan Paroki Santo Petrus dan
Paulus Minomartani itu sesuai dengan laporan keuangan PSAK 45 atau tidak.
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3. Menarik kesimpulan apakah laporan keuangan Paroki Santo Petrus dan Paulus
Minomartani sesuai atau tidak sesuai dengan laporan PSAK 45.
Kriteria yang digunakan:
1. Sesuai
Dikatakan sesuai apabila laporan keuangan Paroki Santo Petrus dan Paulus
Minomartani baik laporan posisi keuangan dan/atau aktivitas sudah sama
dengan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 45).
2. Tidak Sesuai
Dikatakan tidak sesuai apabila Paroki Santo Petrus dan Paulus Minomartani
membuat laporan posisi keuangan baik laporan posisi keuangan dan/atau
laporan aktivitas tidak sama dengan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan (PSAK 45).
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BAB IV
GAMBARAN UMUM PAROKI SANTO PETRUS DAN PAULUS
MINOMARTANI
A. Sejarah Paroki
Paroki Santo Petrus dan Paulus Minomartani masih relatif muda
(14 tahun) karena menjadi paroki mandiri baru pada tanggal 1 Agustus
1998.Keberadaan paroki ini merupakan buah dari semangat dan usaha
umat yang menjadi warga pertama Perumahan Condongcatur, Depok,
Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.Beberapa orang berinisiatif mencari
sesama pengikut Kristus, lalu meminjam rumah Ibu Notodihardjo di
Dusun Leles, Condongcatur, untuk beribadat bersama.Selanjutnya, untuk
memenuhi kebutuhan pelayanan bagi umat, dibangunlah sebuah gereja
kecil dan sederhana di tengah perumahan padat tersebut, tepatnya di Jalan
Nusa Indah. Pada tanggal 3 Mei 1981, gereja berkapasitas sekitar 300
orang itu diberkati oleh Bapak Kardinal Yustinus Darmoyuwono, Pr.
dengan nama pelindung Santo Yusup Pekerja. Diberkatinya gereja
sekaligus meneguhkan keberadaan Stasi dan Dewan Stasi Condongcatur di
bawah reksa pastoral Paroki Keluarga Kudus, Banteng, Sleman.
Tidak lama berselang, secara berturut-turut dibuka beberapa
pemukiman di sekitar Perumahan Condongcatur, yaitu Perumahan
Minomartani,

Perumahan

Candi

Gebang,

Perumahan

Jambusari,

Perumahan Atma Jaya, Perumahan Bumi Mataram Sejahtera, dsb.
Pertambahan jumlah umat Katolik juga pesat.Gereja Santo Yusup Pekerja
35
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Condongcatur tidak mampu lagi menampung umat yang hendak beribadat.
Maka dibangunlah gereja baru, yaitu Gereja Santo Petrus dan Paulus,
sekitar 2,5 kilometer sebelah utara Gereja Condongcatur. Tempatnya di
Perumahan Minomartani, Ngaglik, Sleman, dan menyatu dengan
permukiman warga perumahan. Gereja ini diresmikan oleh Menteri
Agama RI, Bapak H. Munawir Sadzali, M.A., dan diberkati oleh Uskup
Agung Semarang, Mgr. Julius Darmaatmaja, S.J. pada Senin, 29 Juni
1992, bertepatan dengan Hari Raya Santo Petrus dan Paulus. Karena daya
tampungnya

lebih

besar

daripada

Gereja

Santo

Yusup Pekerja

Condongcatur, Gereja Santo Petrus dan Paulus Minomartani menjadi
gereja induk.
Paroki Santo Petrus dan Paulus Minomartani berada di bawah
penggembalaan para pastor Missionari Sacra Familia (MSF). Sejak
menjadi paroki mandiri (1 Agustus 1998) hingga sekarang, paroki ini telah
digembalakan oleh sejumlah pastor MSF dengan jejak karya dan
spiritualitasnya masing-masing, yaitu:
1. Rm. Yeremias Bala Pito Duan, M.S.F. (1998-2000)
a. Pelayanan

administratif

kepada

umat

dengan

membuka

Sekretariat Paroki dan mengakat petugas yang menangani
b. Tata kelola paroki mandiri bersama dengan Dewan Paroki Pleno
c. Pembentukan tim-tim Kerja Dewan Paroki sesuai dengan

kebutuhan
d. Kunjungan keluarga/umat
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e. Sapaan kepada umat lewat misa lingkungan
f. Perencanaan renovasi Gereja Santo Yusup Pekeja Condongcatur

dan Pembentukan Panitia yang menangani.
2. Rm. Ignatius Tri Atmoko, M. S. F ( 2000-2003)

a. Keterlibatan umat lewat Tim Kerja dan Kelompok Kateorial
Dewan Paroki serta kepanitiaan hari-hari besar.
b. Pelaksanaan berbagai mekanisme organisasi ntuk Dewan Paroki
c. Kerja sama dengan berbagai lembaga untuk mengembangkan
paroki
d. Pemekaran lingkungan dari 8 menjadi 15 lingkungan
e. Dialog dengan umat agama lain
3. Rm. Didactus Charvalho Prihambodo, M.S.F. dan Rm. Mikael Walidi,

M.S.F. (2003-2005)
a. Keterlibatan umat lewat Tim Kerja dan Kelompok Kategorial

Dewan Paroki serta kepanitiaan hari-hari besar
b. Fasilitasi Gereja Minomartani dengan pagar keliling dan konblok

halaman gereja dan areal parker
c. Realisasi renovasi Gereja Santo Yusup Pekerja Condongcatur
d. Pengembangan sosial-ekonomi umat
4. Rm. Ignatius Supriyatno, M.S.F. dan Rm. Bernardus Windyatmoko,

M.S.F. (2005-2008)
a. Keterlibatan umat lewat Tim Kerja dan Kelompok Kategorial
Dewan Paroki serta kepanitiaan hari-hari besar
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b. Kursus Persiapan Keluarga sebagai kekhasan paroki untuk
pelayanan lintas-paroki
c. Pendampingan remaja dan orang muda lewat kelompok misdinar
dan OMK
d.

Keterlibatan dalam kegiatan-kegiatan antar-paroki

e. Penghijauan di sekitar gereja
f. Penyusunan

Pedoman

Pelaksanaan

Dewan

Paroki

(PPDP)

Minomartani Tahun 2008
5. Rm. Ignasius Supriyatno, M.S.F. dan Rm. Antonius Kustiyanto, M.S.F.

(2008-2010)
a. Keterlibatan umat lewat Tim Kerja dan Kelompok Kategorial Dewan

Paroki serta kepanitiaan hari-hari besar
b. Penciptaan iklim demokratis dan kemandirian peran awam
c. Pembentukan 8 wilayah untuk meningkatkan tata kelola dan

pelayanan kepada umat
d. Pemekaran 15 lingkungan menjadi 27 lingkungan untuk membangun

lingkungan sebagai paguyuban
e. Penyusunan Pedoman Tata Kelola Wilayah dan Lingkungan untuk

panduan para Ketua Wilayah dan Ketua Lingkungan
f. Pembuatan Gua Maria Penuh Rahmat
g. Kerja sama dengan komunitas religius OMI dan sekolah-sekolah

Katolik yang ada di paroki
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h. Perencanaan pembangunan Pastoran dan Kantor Pelayanan serta

pembentukan Panitia yang menangani
6. Rm. F.X. Gunawan Heru Susanto, M.S.F. dan Rm. Antonius Kustiyanto,

M.S.F. (2010-2011)
a. Keterlibatan umat lewat Tim Kerja dan Kelompok Kategorial

Dewan Paroki serta kepanitiaan hari-hari besar
b. Realisasi pembangunan Pastoran dan Kantor Pelayanan
c. Renovasi Gereja Minomartani
d. Penambahan perlengkapan liturgi di Gereja Minomartani dan

Gereja Condongcatur
e. Pelibatan sumber-sumber dana dari luar paroki
7. Rm. F.X. Gunawan Heru Susanto, M.S.F. dan Rm. Petrus Surya Hadi

Atmoko, M.S.F. (2014-2014)
a. Keterlibatan umat lewat Tim Kerja dan Kelompok Kategorial

Dewan Paroki serta kepanitiaan hari-hari besar
b. Realisasi pembangunan Pastoran dan Kantor Pelayanan
c. Penambahan perlengkapan liturgi di Gereja Minomartani dan

Gereja Condongcatur
d. Pelibatan sumber-sumber dana dari luar paroki
e. Pembenahan Tata Kelola Penggembalaan, Tata Kelola Harta

Benda, dan Tata Kelola Administrasi
f. Pemanfaatan Pastoran dan Kantor Pelayanan
g. Revisi Pedoman Pelaksanaan Dewan Paroki (PPDP) Minomartani
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8. Rm. F.X. Gunawan Heru Susanto, M.S.F. dan Rm. Petrus Lasadi, M.S.F.

(2014-2014)
a. Keterlibatan umat lewat Tim Kerja dan Kelompok Kategorial

Dewan Paroki serta kepanitiaan hari-hari besar
b. Realisasi pembangunan Pastoran dan Kantor Pelayanan
c. Penambahan perlengkapan liturgi di Gereja Minomartani dan

Gereja Condongcatur
d. Pelibatan sumber-sumber dana dari luar paroki
e. Pembenahan Tata Kelola Penggembalaan, Tata Kelola Harta

Benda, dan Tata Kelola Administrasi
Pemanfaatan Pastoran dan Kantor Pelayanan
f. Revisi

Pedoman

Pelaksanaan

Dewan

Paroki

(PPDP)

Minomartani
9. Rm. JB Ibnu Fajar Muchammad, M.S.F. dan Rm. Petrus Lasadi, M.S.F. (1

Agustus 2014 – 1 Agustus 2015)
a. Pemberdayaan dan peningkatan peran umat lewat Dewan Harian,

Ketua Bidang, Tim Kerja dan Kelompok Kategorial, serta
kepanitiaan hari-hari besar
b. Pembenahan system, prosedur, dan administrasi pelayanan sesuai

dengan PDDP 2013 dan pedoman-pedoman KAS
c. Pelibatan sumber-sumber dana dari luar paroki
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10. Rm. JB Ibnu Fajar Muchammad, M.S.F. dan Rm. Ignatius Andita

Triayanto, M.S.F. (1 Agustus 2015 - sekarang)
a. Pemberdayaan dan peningkatan peran umat lewat Dewan Harian,

Ketua Bidang, Tim Kerja dan Kelompok Kategorial, serta
kepanitiaan hari-hari besar
b. Pembenahan system, prosedur, dan administrasi pelayanan sesuai

dengan PDDP 2013 dan pedoman-pedoman KAS
c. Pelibatan sumber-sumber dana dari luar paroki

B. Keadaan Geografis
Secara geografis, Paroki Santo Petrus dan Paulus Minomartani
berbatasan dengan paroki-paroki di sekitarnya, yaitu:
1. Sebelah utara berbatasan dengan Paroki Keluarga Kudus Banteng dan
Paroki Santo Petrus dan Paulus Babadan
2. Sebelah timur berbatasan dengan Paroki Santo Petrus dan Paulus
Babadan
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Paroki Santo Yohanes Rasul
Pringwulung dan Paroki Maria Assumpta Babarsari
4. Sebelah barat berbatasan dengan Paroki Keluarga Kudus Banteng.
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C. Keadaan Demografis
Berikut ini adalah tabel perincian mengenai data umat Paroki Santo
Petrus dan Paulus Minomartani:
Tabel 4.1 Jumlah Umat Per Wilayah
Jumlah
Jumlah KK
Nama Wilayah
Lingkungan
Wilayah
Antiokia
3
111
Betlehem
4
112
Efesus
3
117
Filipi
3
120
Korintus
4
157
Nazaret
3
77
Tesalonika
7
218
Total
912
Sumber Data: Paroki St Petrus dan Paulus Minomartani
No
I
II
III
IV
V
VI
VII

Jumlah Umat
Wilayah
335
388
335
376
496
262
724
2916

D. Visi dan Misi Paroki
1. Visi
Umat Paroki Santo Petrus dan Paulus Minomartani menjadi
paguyuban murid-murid Yesus Kristus, yang memiliki semangat
kerasulan dan saling menguatkan sehingga semakin signifikan bagi
umat paroki dan relevan bagi masyarakat.
2. Misi
a. Meningkatkan kualitas pemahaman umat tentang pokok-pokok

iman Katolik dan penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari.
b. Meningkatkan kualitas pemahaman umat tentang sakramen-

sakramen.
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c. Meningkatkan rasa persaudaraan dan menumbuhkan semangat

gotong-royong di antara umat di tingkat lingkungan, wilayah,
maupun paroki.
d. Meningkatkan rasa persaudaraan dan menumbuhkan semangat

gotong-royong di dalam masyarakat.
e. Mengembangkan pola hidup kristiani berlandaskan kasih, seturut

teladan Keluarga Kudus Nazaret.
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BAB V
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Data
Tujuan penelitian ini ingin mengetahui kesesuaian antara
laporan keuangan Paroki Santo Petrus dan Paulus Minomartani
dibandingkan dengan laporan keuangan menurus Pernyataan Standar
Akuntansi Keuangan (PSAK 45), khususnya laporan posisi keuangan dan
lapran aktivitas. Langkah-langkah yang akan dilakukan antara lain:
1. Mendeskripsikan akun-akun yang digunakan dalam penyajian laporan
keuangan Paroki Santo Petrus dan Paulus Minomartani
2. Membandingkan laporan keuangan Paroki Santo Petrus dan Paulus
Minomartani dengan Laporan keuangan menurut Pernataan Standar
Akuntansi Keuangan (PSAK 45).
3. Menarik kesimpulan apakah apakah laporan keuangan Paroki Santo
Petrus dan Paulus Minomartani sesuai atau tidak sesuai dengan
laporan keuangan menurut Pernyataan Standar Akuntasi Keuangan
(PSAK 45).
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan Ibu
Wulan selaku Bendahara di Paroki Santo Petrus dan Paulus Minomartani,
proses pencatatan pemasukan dan pengeluaran keuangan Paroki Santo
Petrus dan Paulus Minomatani selama ini mengikuti standar yang
ditetapkan oleh Keuskupan Agung Semarang dengan menggunakan

44
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Microsoft Access . Penyusunan laporan keuangan Paroki Santo Petrus dan
Paulus Minomartani dilakukan secara bulanan dan tahunan. Laporan
keuangan bulanan menjadi dasar peyusunan laporan keuangan tahunan.
Berikut ini laporan keuangan Paroki Santo Petrus dan Paulus
Minomartani:
1. Laporan Posisi Keuangan
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Wulan selaku
bendahara Paroki Santo Petrus dan Paulus Minomartani, laporan
posisi keuangan paroki dicatat dengan akun neraca. Dalam akun
neraca tersebut telah menyajikanadanya total aset, kewajiban, dan
aktiva bersih. Berikut merupakan tabel atas akun-akun dalam
laporan posisi keuangan paroki:

No
1

Tabel 5.1 Laporan Posisi Keuangan Paroki Santo Petrus dan
Paulus Minomartani
Keterangan
Aktiva (Aset)
a. Kas/Tabungan dan Giro
1) Kas Dewan Paroki, akun ini digunakan untuk mencatat
transaksi kas masuk dan kas keluar dalam jumlah yang
relatif besar yang dilakukan oleh Bendahara Dewan
Paroki.
2) Kas dana solidaritas paroki,akun yang digunakan untuk
mencatat transaksi kas masuk dan kas keluar yang
berkaitan dengan dana solidaritas paroki dalam jumlah
yang relatif besar yang dilakukan oleh bendahara dewan
paroki.
3) Kas dana papa miskin, akun ini digunakan untuk
mencatat transaksi kas masuk dan kas keluar yang
berkaitan dengan bantuan pendidikan dalam jumlah
yang relatif besar yang dilakukan oleh Bendahara
Dewan Paroki.
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Tabel5.1 Laporan Posisi Keuangan Paroki Santo Petrus dan
Paulus Minomartani
No
keterangan
4) Kas dana APP paroki, akun ini digunakan untuk
mencatat transaksi kas masuk dan kas eluar yang
berkaitan dengan aksi dana puasa pembangunan (APP)
paroki dalam jumlah yang relatif besar yang dilakukan
oleh Bendahara Dewan Paroki.
5) Kas pangruktilaya, akun ini digunakan untuk mencatat
transaksi kas masuk dan kas keluar yang berkaitan
dengan pangruktilaya/kematian dalam jumlah yang
relatif besar yang dilakukan oleh Bendahara Pengurus
Pangruktilaya Paroki.
6) Kas pembangunan dewan paroki,akun ini digunakan
untuk mencatat transaksi kas masuk dan keluar yang
berkaitan dengan pembangunan paroki dalam jumlah
yang relatif besar yang dilakukan oleh Bendahara
Dewan Paroki.
7) Tabungan dewan paroki, akun ini digunakan untuk
mencatat transaksi penempatan dan transaksi pencairan
uang dalam bentuk giro yang penggunaannya tidak
dibatasi yang dilakukan oleh Bendahara Dewan Paroki.
8) Tabungan dana papa miskin, akun ini digunakan untuk
mencatat transaksi penempatan dan transaksi pencairan
uang yang berkaitan dengan dana papa miskin dalam
bentuk tabungan.
9) Tabungan pangruktilaya, akun ini digunakan untuk
mencatat transaksi penempatan dan transaksi pencairan
uang yang berkaitan dengan pangruktilaya dalam bentuk
tabungan
10) Tabungan pembangunan dewan paroki, akun ini
digunakan untuk mencatat transaksi penempatan dan
transaksi pencairan uang yang berkaitan dengan
pembangunan dalam bentuk tabungan.
b. Piutang
1) Piutang karyawan, akun ini digunakan untuk mencatat
tagihan paroki pada karyawan yang timbul dari
pemberi pinjaman kepada karyawan
c. Aset tetap dan aset lain-lain
1) Tanah, akun ini digunakan untuk mencatat transaksi
perolehan dan transaksi pelepasan aset tetap berupa
tanah yang dimiliki oleh dan digunakan untuk karya
pastoral paroki.
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Tabel 5.1 Laporan Posisi Keuangan Paroki Santo Petrus dan
Paulus Minomartani
No

Keterangan
2) Bangunan, akun ini digunakan untuk
mencatat
transaksi perolehan dan transaksi pelepasan gedung
atau bangunan yang dimiliki oleh dan digunakan untuk
karya pastoral paroki.
3) Kendaraan, akun ini digunakan untuk mencatat
transaksi perolehan dan transaksi pelepasan kendaraan
yang dimiliki oleh dan digunakan untuk karya pastoral
paroki.
4) Inventaris, akun ini digunakan untuk mencatat transaksi
perolehan dan transaksi pelepasan inventaris yang
dimiliki oleh dan digunakan untuk karya pastoral
paroki.
5) Akumulasi penyusutan bangunan, akun ini digunakan
untuk mencatat transaksi pembebanan beban
penyusutan bangunan dan transaksi pelepasan
bangunan.
6) Akumulasi penyusutan kendaraan, akun ini digunakan
untuk mencatat transaksi pembebanan beban
penyusutan kendaraan dan transaksi pelepasan
kendaraan.
7) Akumulasi penyusutan inventaris, akun ini digunakan
untuk mencatat transaksi pembebanan beban
penyusutan inventaris dan transaksi pelpasan
inventaris.

2

3

Kewajiban
a. Kewajiban khusus dana solidaritas paroki, akun ini
digunakan untuk mencatat kewajiban kewajiban paroki atas
dana solidaritas paroki yang belum diserahkan kepada
Keuskupan.
Aktiva Bersih
a. Aset Bersih
1) Aset bersih tidak terikat periode lalu, akun ini
digunakan untuk mencatat akumulasi selisih
penerimaan dan atau pendapatan dengan beban tidak
terikat sampai dengan periode lalu.
2) Kenaikan atau penurunan ABTT, akun ini merupakan
akun sementara (temporary account) dan digunakan
untuk menutup semua akun penerimaan dan beban
tidak terikat.
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Tabel 5.1 Laporan Posisi Keuangan Paroki Santo Petrus dan
Paulus Minomartani
No.
keterangan
3) Aset bersih terikat sementara periode lalu, akun ini
digunakan untuk mencatat akumulasi selisih
penerimaan dan atau pendapatan dengan beban terikat
sementara sampai dengan periode lalu.
4) Kenaikan/penurunan ABTS, akun ini merupakan akun
sementara (temporary account) dan digunakan untuk
menutup semua akun penerimaan dan beban terikat
semntara.

2. Laporan Aktivitas
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Wulan,
laporan aktivitas yang ada di Paroki Santo Petrus dan Paulus
Minomartani terdiri dari penerimaan dan beban. Berikut ini
merupakan tabel yang menunjukan adanya akun-akun didalam
laporan aktivitas Paroki Santo Petrus dan Paulus Minmartani:
Tabel 5.2 Laporan Aktivitas Paroki Santo Petrus dan Paulus Minomartani
No.
keterangan
1.

Penerimaan
a. Penerimaan tidak terikat-program dan kegiatan rutin
1) Kolekte umum dan persembahan bulanan, akun ini
digunakan untuk mecatat transaksi penerimaan hasil
kolekte misa mingguan dan persembahan bulanan umat.
2) Kolekte misa persembahan pasah, akun ini digunakan
untuk encatat transaksi penerimaan hasil kolekte misa
paskah dan persembahan paskah.
3) Kolekte misa dan persembahan natal, akun ini
digunnakan untuk mencatat transaksi penerimaan hasil
kolekte misa natal dan persembahan natal.
4) Kolekte misa jumaat pertama, akun ini digunakan untuk
mencatat transaksi penerimaan hasil kolekte misa jumat
pertama.
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5) Kolekte misa hari kenaikan Tuhan, akun ini digunakan
untuk mencatat transaksi penerimaan hasil kolekte misa
hari kenaikan Tuhan
6) Kolekte misa lain-lain, akun ini digunakan untuk
mencatat transaksi penerimaan hasil kolekte, selain
kolekte tersebut diatas.
7) Bantuan bebas umat: bantuan perkawinan, akun yang
ini digunakan untuk mencatat bantuan yang
penggunaannya tidak dibatasi yang diterima dari hasil
kolekte perkawinan.
8) Bantuan bebas umat:pemakaian gereja, akun yang ini
digunakan untuk mencatat bantuan yang
penggunaannya tidak dibatasi yang diterima dari hasil
pemakaian paroki.
9) Bantuan bebas umat: cetak lembaran misa, akun yang
ini digunakan untuk mencatat bantuan yang
penggunaannya tidak dibatasi yang diterima dari cetak
lembaran misa
10) Bantuan bebas umat: bantuan lain-lain, akun ini
digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan
bantuan selain subsidi tersebut diatas.
11) Penerimaan lain-lain: bunga bank, akun ini digunakan
untuk mencatat penerimaan tidak terikat yang tidak
dapat diklasifikasikan.
12) Penerimaan lain-lain: bantuan parkir, akun yang ini
digunakan untuk mencatat bantuan yang
penggunaannya tidak dibatasi yang diterima dari
bantuan parkir.
13) Penerimaan lain-lain: lain-lain, akun ini digunakan
untuk mencatat penerimaan tidak terikat yang tidak
dapat diklasifikasikan dalam penerimaan tidak terikat
diatas.
b. Penerimaan Terikat sementara
1) Penerimaan dana papa miskin, akun ini digunakan untuk
mencatat transaksi penerimaan yang berasal dari kolekte
umum dan perasembahan, yang hanya boleh digunakan
untuk memberikan bantuan/bantuan kariatif bagi kaum
papa.
2) Penerimaan dana APP paroki, akun ini digunakan untuk
mencatat transaksi penerimaan APP yang merupakan
bagian dari dana APP yang terkumpul dari umat.
3) Penerimaan pangruktilaya, akun ni digunakan untuk
mencatat transaksi penerimaan yang hanya boleh
digunakan untuk bantuan/bantuan pangruktilaya.
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Tabel 5.2 Laporan Aktivitas Paroki Santo Petrus dan Paulus Minomartani
(Lanjutan)
No
keterangan
4) Penerimaan pembangunan, akun ini digunakan untuk
mencatat transaksi penerimaan kolekte dan bantuan untuk
pembangunan, contoh: penerimaan dari kolekte untuk
pembangunan, persembahan bulanan untuk pembangunan,
sumbangan bebas untuk pembangunan, dan bunga tabungan
dan atau giro serta deposito pembangunan.
2
Beban
a. Beban Tidak Terikat-Program Rutin
1) Beban bidang liturgi dan peribadatan, akun ini digunakan
untuk mencatat beban yang dikeluarkan dalam rangka
pelaksanaan program kerja/kegiatan Bidang Liturgi dan
Peribadatan.
2) Beban tim kerja liturgi dan peribadatan, akun ini digunakan
untuk mencatat beban yang dikeluarkan dalam rangka
pelaksanaan program kerja/kegiatan Tim Kerja Liturgi dan
Peribadatan.
3) Beban tim kerja prodiakon, akun ini digunakan untuk
mencatat beban yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan
program kerja/kegiatan tim kerja prodiakon.
4) Beban tim kerja putra-putri altar, akun ini digunakan untuk
mencatat beban yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan
program kegiatan/kerja tim kerja putra-putri altar.
5) Beban tim kerja lektor, akun ini digunakan untuk mencatat
beban yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan program
kegiatan/kerja tim kerja lektor.
6) Beban tim kerja pemazmur, akun ini digunakan untuk
mencatat beban yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan
program kegiatan/kerja tim kerja pemazmur.
7) Beban tim kerja pemusik/gamelan, akun ini digunakan
untuk mencatat beban yang dikeluarkan dalam rangka
pelaksanaan
program
kegiatan/kerja
tim
kerja
pemusik/gamelan.
8) Beban tim kerja liturgi dan peribadatan lain-lain, akun ini
digunakan untuk mencatat beban yang dikeluarkan dalam
rangka pelaksanaan program kegiatan/kerja tim kerja lain
selain tim kerja diatas.
Beban bidang tim pewartaan dan evangelisasi, akun ini
digunakan untuk mencatat beban yang dikeluarkan dalam
rangka pelaksanaan program kegiatan/kerja tim kerja bidang
pewartaan dan evangelisasi.
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Tabel 5.2 Laporan Aktivitas Paroki Santo Petrus dan Paulus Minomartani
(Lanjutan)
No
keterangan
9) Beban tim kerja sakramen inisiasi, akun ini digunakan untuk
mencatat beban yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan
program kegiatan/kerja tim kerja sakramen inisiasi.
10) Beban tim kerja katekis, akun ini digunakan untuk mencatat
beban yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan program
kegiatan/kerja tim kerja katekis.
11) Beban tim kerja liturgi dan peribadatan lain-lain, akun ini
digunakan untuk mencatat beban yang dikeluarkan dalam
rangka pelaksanaan program kegiatan/kerja tim kerja lain
selain tim kerja diatas.
12) Beban bidang tim pewartaan dan evangelisasi, akun ini
digunakan untuk mencatat beban yang dikeluarkan dalam
rangka pelaksanaan program kegiatan/kerja tim kerja bidang
pewartaan dan evangelisasi.
13) Beban tim kerja sakramen inisiasi, akun ini digunakan untuk
mencatat beban yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan
program kegiatan/kerja tim kerja sakramen inisiasi.
14) Beban tim kerja katekis, akun ini digunakan untuk mencatat
beban yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan program
kegiatan/kerja tim kerja katekis.
15) Beban tim kerja kerasulan kitab suci, akun ini digunakan
untuk mencatat beban yang dikeluarkan dalam rangka
pelaksanaan program kegiatan/kerja tim kerja kitab suci.
16) Beban tim kerja PIA (Pendampingan Iman Anak), akun ini
digunakan untuk mencatat beban yang dikeluarkan dalam
rangka pelaksanaan program kegiatan/kerja tim kerja PIA.
17) Beban bidang pelayanan kemasyarakatan, akun ini
digunakan untuk mencatat beban yang dikeluarkan dalam
rangka pelaksanaan program kegiatan/kerja bidang
pelayanan masyarakat.
18) Bidang kerja tim PIOM (Pendampingan Iman Orang Muda),
akun ini digunakan untuk mencatat beban yang dikeluarkan
dalam rangka pelaksanaan program kegiatan/kerja bidang
PIOM.
19) Beban tim kerja PSE (Pngembangan Sosial dan Ekonomi),
akun ini digunakan untuk mencatat beban yang dikeluarkan
dalam rangka pelaksanaan program kegiatan/kerja bidang
PSE.
20) Beban tim kerja kesehatan, akun ini digunakan untuk
mencatat beban yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan
program kegiatan/kerja bidang kesehatan.
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Tabel 5.2 Laporan Aktivitas Paroki Santo Petrus dan Paulus Minomartani
(Lanjutan)
No
Keterangan
.
21) Beban tim kerja pendidikan, akun ini digunakan untuk
mencatat beban yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan
program kegiatan/kerja bidang pendidikan.
22) Beban tim kerja HAK (Hubungan Antara Agama), akun ini
digunakan untuk mencatat beban yang dikeluarkan dalam
rangka pelaksanaan program kegiatan/kerja bidang HAK.
23) Beban tim kerja karya kerasulan kemasyarakatan, akun ini
digunakan untuk mencatat beban yang dikeluarkan dalam
rangka pelaksanaan program kegiatan/kerja bidang karya
kerasulan kemasyarakatan.
24) Beban tim kerja simpan pinjam, akun ini digunakan untuk
mencatat beban yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan
program kegiatan/kerja bidang simpan pinjam.
25) Beban bidang paguyuban dan persaudaraan, akun ini
digunakan untuk mencatat beban yang dikeluarkan dalam
rangka pelaksanaan program kegiatan/kerja bidang
paguyuban dan persaudaraan.
26) Beban tim kerja pastoral keluarga paroki, akun ini
digunakan untuk mencatat beban yang dikeluarkan dalam
rangka pelaksanaan program kegiatan/kerja
27) Beban tim kerja kesenian, akun ini digunakan untuk
mencatat beban yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan
program kegiatan/kerja bidang kesenian.
28) Beban tim kerja paguyuban dan persaudaraan, akun ini
digunakan untuk mencatat beban yang dikeluarkan dalam
rangka pelaksanaan program kegiatan/kerja tim kerja
paguyuban dan persaudaraan.
29) Beban bidang rumah tangga, akun ini digunakan untuk
mencatat beban yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan
program kegiatan/kerja bidang rumaah tangga.
30) Beban tim kerja rumah tangga, akun ini digunakan untuk
mencatat beban yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan
program kerja/kegiatan tim kerja rumah tangga.
31) Beban panitia paskah, akun ini digunakan untuk mencatat
beban-beban yang dikeluarkan oleh panitia paskah.
32) Beban panitia natal, akun ini digunakan untuk mencatat
beban-beban yang dikeluarkan oleh panitia natal.
33) Beban panitia HUT Paroki, akun ini digunakan untuk
mencatat beban-beban yang dikeluarkan oleh panitia HUT
Paroki.
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Tabel 5.2 Laporan Aktivitas Paroki Santo Petrus dan Paulus Minomartani
(Lanjutan)
No
Keterangan
b. Beban Tidak Terikat-Kegiatan Rutin
1) Beban karyawan, akun ini digunakan untuk mencatat semua
beban yang berkaitan dengan karyawan paroki (tidak
termasuk karyawan untuk untuk Wisma Paroki), conto:
pengeluaran kas untuk pengganti hari libur, sosial
karyawan, kesejahteraan karyawan, pengembangan
karyawan, dan pengeluaran yang berkaitan dengan yang
lain.
2) Beban keperluan Gereja, akun ini digunakan untuk
mencatat semua beban yang dikeluarkan untuk kepentingan
penyelenggaraan
misa/ibadat.
Contoh:
pembelian
hosti/anggur/lilin, pengeluaran untuk tata altar, pembelian
peralatan peribadatan, pengeluaran untuk ctak lembaran
misa, penyelenggaraan misa/ibadat khusus, dan keperluan
gereja yang lain.
3) Beban keperluan rumah tangga, akun ini digunakan untuk
mencatat semua beban yang dikeluarkan untuk keperluan
rumah tangga, contoh: pengeluaran kas untuk perlengkapan
kebersihan, keperluan dapur, listrik, telepon/wifi/tv
berlangganan, air, trasportasi, langganan majalah, iuran
kemasyarakatan, obat PPK, dan keperluan rumah tangga
yang lain.
4) Beban keamaanan, akun ini digunakan untuk mencatat
semua beban yang dikeluarkan berkaitan dengan keamanan,
contoh: pengeluaran kas untuk honor petugas parkir,
petugas keamanan, perlengkapan keamanan, keperluan
keamanan dan yang lainnya.
5) Beban perawatan dan perbaikan, akun ini digunakan untuk
mencatat pengeluaran semua beban dalam rangka
perawatan aset tetap yang tidak menambah masa manfaat,
contoh: pengeluaran untuk merawat dan memperbaiki
bangunan, kendaraan, dan inventaris.
6) Beban dewan paroki, akun ini digunakan untuk mencatat
semua beban yang dikeluarkan untuk dewan paroki ddan
atau yang pengeluarannya diputuskan oleh dewan paroki
harian, contoh: pengeluaran kas untuk rapat, jamuan tamu,
bantuan lingkungan, bantuan gereja/kapel wilayah,
kelompok kategorial, penyelenggaraan tempat ziarah,
penyelenggaraan unit karya, sumbangan sosial, sumbangan
kevikepan, kontribusi kepada KAS, pastoran, sumbangan
untuk paroki yang lain, sumbangan untuk lembaga gereja
yang lain, pembayaran asuransi, dan keperluan lain dewan
paroki.
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Tabel 5.2 Laporan Aktivitas Paroki Santo Petrus dan Paulus Minomartani
(Lanjutan)
No
Keterangan
7) Beban penyusutan bangunan, akun ini digunakan untuk
mencatat beban penyusutan bangunan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
8) Beban penyusutan kenddaraan, akun ini digunakan untuk
mencatat beban penyusutan kendaraan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
9) Beban penyusutan inventaris, akun ini digunakan untuk
mencatat beban penyusutan inventaris sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
10) Beban dana solidaritas paroki, akun ini digunakan untuk
mencatat dana solidaritas paroki yang telah atau harus
diserahkan kepada KAS sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
11) Beban alokasi dana papa miskin, akun ini digunakan untuk
mencatat besarnya pengurangan ABTT (Aset Bersih Tidak
Terikat) sebagai penerimaan dana papa miskin.
12) Beban lain-lain, akun ini diunakan untuk menccatat beban
yang tidak dapat dicatat dalam akun diatas, contoh: kerugian
selisih kurs, kegiatan penjualan aset tetap, pajak bunga bank,
dan piutang tak tertagih yang lain.
c. Beban Terikat Sementara
1) Beban dana papa miskin, akun ini digunakan untuk mencatat
beban dari dana papa miskin yang dilakukan dalam
pemberian bantuan/bantuan yang sifatnya kreatif, contoh:
bantuan beban hidup, bantuan perbaikan rumah kumuh dan
lain-lain.
2) Beban bantuan pendidikan, akun ini digunakan untuk
mencatat beban yang diberikan sebagai bantuan untuk
pendidikan, contoh: bea siswa, bantuan pembelian buku, alat
tulis dan lain-lain.
3) Beban bantuan karya kesehatan, akun ini digunakan untuk
mencatat beban yang diberikan dalam rangka pemberian
bantuan/bantuan kesehatan, contoh: bantuan pengobatan,
bantuan biaya rumah sakit, dan lain-lain.
4) Beban pangruktilaya, akun ini digunakan untuk mencatat
beban yang dikeluarkan untuk membiayai pelaksanaan
program kerja/kegiatan pangruktilaya.
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B. Analisis Data
Sesuai dengan tuuan penelitian, analisis data dalam penelitian
ini ingin memperbandingkan laporan keuangan Paroki Santo Petrus dan
Paulus Minomartani dengan laporan menurut ketentuan Pernyataan
Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 45), khususnya berkaitan dengan
lapran

posisi

keuangan

dan

laporan

aktivitas.

Dari

aktivitas

memperbandingkan tersebut akan disimpulkan apakah laporan keuangan
Paroki Santo Petrus dan Paulus Minomartani sudah sesuai atau tidak
sesuai. Dikatakan “sesuai” jika Paroki Santo Petrus dan Paulus
Minomartani membuat laporan posisi keuangan dan laporan aktivitas
sudah sama menrut ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
(PSAK 45). Dikatakan “tidak sesuai” jika Paroki Santo Petrus dan Paulus
Minomartani membuat laporan posisi keuangan dan laporan aktivitas tidak
sama menrut ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK
45).

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
56

Tabel 5.3 Perbandingan antara dasar aturan dan temuan dari laporan keuangan Paroki Santo Petrus dan Paulus Minomartani
Paragraf
PSAK 45

Kriteria PSAK 45

Laporan Keuangan Paroki

Laporan Posisi Keuagan

Laporan Posisi Keuagan

Laporan posisi keuangan mencakup
entitas nirlaba secara keseluruhan dan
menyajikan total aset, liabilitas, dan
aset neto.

11

12

Laporan posisi keuangan Paroki Santo Petrus dan
Paulus Minomartani menyajikan aset yang terdiri
dari aktiva lancar dan aktiva tetap. Aktiva lancar
dengan akun kas, piutang, dan akun tabungan.
Sedangkan aktiva tetap dengan akun tanah,
bangunan, kendaraan, dan iventaris. Dan
kemudian dijumlahkan menjadi total aset.
Kemudia ada liabilitas yang terdiri dari kewajiban
jangka pendek dengan akun kewajiban khusus
dana solidaritas paroki. Dan yang terakhir ada aset
bersih yang terdiri dari aset bersih tidak terikat
periode lalu, kenaikan/penurunan ABTT, aset
bersih terikat sementara periode lalu, dan
kenaikan/penurunan ABTS.
Laporan posisi keuangan pada entitas Paroki Santo Petrus dan Paulus Minomartani
nirlaba, melaporkan masing-masing mencatat kas dan setara kas pada aktiva yang
unsur aset dalam kelompok yang terdiri atas akun kas, tabungan dan giro.
homogen, seperti:
a) Kas dan setara kas;

Sesuai





Tidak
Sesuai
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Tabel 5.3 Perbandingan antara dasar aturan dan temuan dari laporan keuangan Paroki Santo Petrus dan Paulus Minomartani
(Lanjutan)
Paragraf
PSAK 45

Kriteria PSAK 45

Laporan Keuangan Paroki

b) Piutang pasien, pelajar, anggota,
dan penerima jasa yang lain;

Selain kas pada aktiva lancar, paroki Santo Petrus
dan Paulus Minomartani mencatat akun piutang,
seperti: piutang karyawan, dan piutang lainnya.

12

c) Persediaan

d) Sewa, asuransi, dan jasa lain yang
dibayar dimuka;

e) Instrumen keuangan dan investasi
jangka panjang;

Dalam laporan posisi keuangan paroki tidak ada
akun persediaan, karena paroki memang tidak
memiliki persediaan untuk dijual.
Dalam laporan posisi keuangan paroki tidak ada
akun untuk sewa, asuransi dan jasa lain yang
dibayar dimuka, karena paroki memang tidak
memiliki sewa, asuransi dan jasa lain yang dibayar
dimuka.
Dalam laporan posisi keuangan paroki tidak
memiliki investasi jangka panjang, karena paroki
memang tidak memiliki tanah dan bangunan
untuk diinvestasikan.

Sesuai








Tidak
Sesuai
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Tabel 5.3 Perbandingan antara dasar aturan dan temuan dari laporan keuangan Paroki Santo Petrus dan Paulus Minomartani
(Lanjutan)
Paragraf
PSAK 45

13

Kriteria PSAK 45

Laporan Keuangan Paroki

f) Tanah, gedung, peralatan, serta aset Dalam laporan posisi keuangan paroki ada aktiva
tetap lain yang digunakan untuk tetap berupa tanah, bangunan, kendaraan,
menghasilkan barang dan jasa;
inventaris, dan juga mencatat adanya akumulasi
penyusutan atas bangunan, kendaraan, dan
inventaris.
Informasi likuiditas diberikan dengan Paroki Santo Petrus dan Paulus Minomartani sudah
cara sebagai berikut:
membuat dan menyajikan aset dalam posisi laporan
a) Menyajikan aset berdasarkan keuangan sesuai dengan kemampuan Paroki dalam
urutan likuiditas dan liabilitas memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan
berdasarkan tanggal jatuh urutan aktiva lancar dan dilanjutkan aktiva tetap.
tempo;
Untuk liabilitas ada liabilitas jangka pendek.
b) Mengelompokkan aset ke Paroki Santo Petrus dan Paulus Minomartani sudah
dalam kelompok aset menyajikan laporan posisi keuangan dengan
lancar dan aset tidak mengelompokan aset ke dalam aset lancar dan tidak
lancar serta liabilitas ke lancer, juga liabilitas ke dalam kewajiban jangka
dalamkelompok liabilitas pendek dan kewajiban khusus.
jangka
pendek
dan
liabilitas jangka panjang.

Sesuai







Tidak
Sesuai
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Tabel 5.3 Perbandingan antara dasar aturan dan temuan dari laporan keuangan Paroki Santo Petrus dan Paulus Minomartani
(Lanjutan)
Paragraf
PSAK 45

14

21

Kriteria PSAK 45

Laporan Keuangan Paroki

Laporan posisi keuangan menyajikan masingmasing kelompok aset neto berdasarkan pada
ada atau tidaknya pembatasan oleh pemberi
sumber daya yang tidak mengharapkan
pembayaran kembali, yaitu: terikat secara
permanen, terikat secara temporer, dan tidak
terikat.
Laporan Aktivitas
Laporan
aktivitas
menyajikan
jumlah
perubahan aset neto terikat permanen, terikat
temporer, dan tidak terikat dalam suatu periode.

Paroki Santo Petrus dan Paulus
Minomartani dalam laporan posisi keuagan
menyajikan jumlah aktiva bersih, dengan
adanya pembagian berupa aset bersih tidak
terikat, dan aset bersih terikat sementara

Laporan Aktivitas
Paroki Santo Petrus dan Paulus
Minomartani sudah mencatat akun untuk
penerimaan dan pengeluaran. Dengan
metode terikat, tidak terikat, dan terikat
sementara.

Sesuai





Tisdak
Sesuai
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Tabel 5.3 Perbandingan antara dasar aturan dan temuan dari laporan keuangan Paroki Santo Petrus dan Paulus Minomartani
(Lanjutan)
Paragraf
PSAK 45

23

25

27

Kriteria PSAK 45

Laporan Keuangan Paroki

Laporan aktivitas menyajikan pendapatan
sebagai penambahan aset neto tidak terikat,
kecuali jika penggunaannya dibatasi oleh
pemberi sumber daya yang tidak
mengharapkan pembayaran kembali, dan
menyajikan beban sebagai pengurang aset
neto tidak terikat.

Paroki Santo Petrus dan Paulus Minomartani
mencatat jumlah perubahan aset neto/aktiva
bersih sebagai perbandingan antara penerimaan
yang meliputi penerimaan tidak terikat program
dan kegiatan rutin dan penerimaan terikat
sementara, dan menyajikan beban yang
meliputi beban tidak terikat-program rutin,
beban tidak terikat-kegiatan rutin dan beban
terikat sementara.
Paroki Santo Petrus dan Paulus Minomartani
dalam
penyajian
laporan
keuangannya
memiliki jumlah keuntungan dan kerugian
berupa kenaikan/penurunan aktiva bersih tidak
terikat, kenaikan/penurunan aktiva bersih
terikat sementara, dan kenaikan/penurunan
aktiva bersih.
Paroki Santo Petrus dan Paulus Minomartani
menyajikan jumlah penerimaan (pendapatan)
dan pengeluaran (beban) secara bruto.

Laporan aktivitas menyajikan keuntungan
dan kerugian yang diakui dari investasi dan
aset
lain
(atauliabilitas)
sebagai
penambahan atau pengurangan aset neto
tidak terikat, kecuali jika penggunaannya
dibatasi.

Laporan aktivitas menyajikan jumlah
pendapatan dan beban secara bruto, kecuali
diatur berbeda oleh SAK atau SAK ETAP.
Sumber Data Diolah 2019

Sesuai







Tidak
Sesuai
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Pada kajian pustaka telah dijabarkan pedoman penyusunan laporan
keuangan perusahaan nirlaba menurut PSAK 45. Selanjutnya pada tabel 5.1 telah
dibuatkan perbandingan mengenai hal-hal yang harus ada dalam laporan keuangan
menurut PSAK 45 dan sejau mana ketentuan tersebut diterapan pada laporan
keuangan Paroki Santo Petrus dan Paulus Minomartani. Dari tabel tersebut dan
hasil analisis data menunjukan bahwa laporan keuangan Paroki Santo Petrus dan
Paulus Minomartani baik laporan posisi keuangan maupun laporan aktivitasnya
telah sesuai berdasarkan PSAK 45.
Menurut peneliti laporan keuangan Paroki Santo Petrus dan Paulus
Minomartani baik laporan posisi keuangan maupun laporan aktivitasnya telah
berpedoman atau berpatokan pada PSAK 45. Apa yang dibuat oleh paroki Santo
Petrus dan Paulus Minomartani telah sesuai dengan PSAK 45. Memang tidak
semua ketentuan dalam PSAK 45 dijalankan dalam laporan keuangan Paroki
Santo Petrus dan Paulus Minomartani. Namun hal tersebut tidak berarti bahwa
laporan keuangan Paroki Santo Petrus dan Paulus Minomartani tidak sesuai
dengan PSAK 45. Laporan keuangan Santo Petrus dan Paulus Minomartani tetap
sesuai dengan PSAK 45, karena semuanya sesuai dengan ketentuan standar
ketentuan standar PSAK 45. Bahwa ada ketentuan dalam PSAK 45 yang tidak
dilakukan dalam laporan keuangan Paroki Santo Petrus dan Paulus Minomartani,
hal itu karena memang pos-pos itu tidak ada atau tidak dilakukan oleh Paroki
Santo Petrus dan Paulus Minomartani.
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1. Laporan Posisi Keuangan
Hasil penelitian di Paroki Santo Petrus dan Paulus Minomartani
memperlihatkan bahwa laporan posisi keuangan paroki pada dasarnya
membuat informasi mengenai aset, liabilitas, dan aset neto serta informasi
hubugan antar unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Dalam laporan
posisi keuangannya akan terlihat total aset, total liabilitas, dan total aset neto.
Hal ini menunjukan bahwa laporan posisi keuangan sudah sesuai dengan
ketentuan PSAK 45khususnya pada paragraf 10 dan 11. Pada paragraf 10
dikatakan bahwa tujuan laporan posisi keuangan adalah untuk menyediakan
informasi mengenai aset, liabilitas, dan aset neto serta informasi mengenai
hubungan diantara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu, sedangkan pada
paragraf 11 ditegaskan bahwa laporan posisi keuangan mencakup entitas
nirlaba secara keseluruhan dan menyajikan total aset, liabilitas, dan aset neto.
Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa laporan euangan Paroki
Santo Petrus dan Paulus minomartani memperlihatkan kalau asetnya
dikelompokkan atas aset lancar dan aset tetap, lalu liabilitasnya terdiri atas
liabilitas jangka pendek, sedangkan aset neto dikelompokkan atas aset
bersih tidak terikat periode lalu, kenaikan/penurunan aset bersih tidak
terikat, aset bersih terikat sementara periode lalu, dan kenaikan/penurunan
aset bersih terikat sementara.
Uraian di atas menunjukkan bahwa dalam laporan posisi keuangan
Paroki Santo Petrus dan Paulus Minomartani aset dikelompokkan atas dua
yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar meliputi:
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a) Kas
Terdiri atas Kas Dewan Paroki, kas dana solidaritas paroki, kas
pangruktilaya (kematian), dan kas pembangunan Dewan Paroki.
b) Bank
Terdiri dari Tabungan Dewan Paroki 1,tabungan dana papa
miskin,tabungan pangruktilaya (kematian) dan tabungan dewan paroki
c) Piutang
Terdiri atas piutang karyawan dan piutang lain sedangkan aset
meliputi tanah,bangunan,dan kendaraan.
Laporan posisi keuangan Paroki Santo Petrus dan Paulus
Minomartani, dalam hal mengenai aset sudah sesuai dengan PSAK
45.Perbedaan hanya pada istilah yang digunakan,PSAK 45 menggunakan
iatilah aset lancar dan aset tidak lancar.Laporankeuangan Paroki Santo
Petrus dan Paulus menggunakan istilah aset tidak lancar dan aset
tetap.Namun ada beberapa pos baik aset lancar maupun aset tetap yang
diatur dalam PSAK 45 tetapi tidak dilakukan oleh Paroki Santo Petrus
dan Paulus Minomartani sehari-hari contoh aset lancar yang tidak ada
dalam

laporan

posisi

keuangan

paroki

adalah

persediaan,sewa,asuransi,dan jasa lain yang dibayar dimuka,dan contoh
aset tetap yang tidak ada dalam laporan keuangan paroki adalah investasi
jangka panjang.
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Hal ini sesungguhnya menunjukan bahwa perusahaan nirlaba itu
bisa bermacam-macam.Paroki tidak membuat pos persediaan,karena
paroki memang tidak menyediakan stok persediaan untuk dijual,tetapi
perusahaan nirlaba lain seperti sekolah,rumah sakit,memiliki akun
persediaan.Paroki juga ternyata tidak memiliki sewa,asuransi dan jasa
lain yang dibayar dimuka,tetapi pada perusahaan nirlaba lain hal itu
ada.demikian pula berkaitan dengan investasi jangka panjang,paroki
memang tidak memiliki investasi jangka panjang.
Oleh karena itu penulis tetap beranggapan laporan posisi
keuangan Paroki Santo Petrus dan Paulus Minomartani khususnya
mengenai aset tetap sesuai dengan PSAK 45.Transaksi yang berkaitan
dengan aset semua dibukukan sesuai PSAK 45.Kalaupun ada ketentuan
mengenai aset dalam PSAK 45 yang tidak ada dalam laporan keuangan
paroki,hal ini bukan berarti tidak sesuai,tetapi menunjukkan kalau
transaksi datar transaksi seperti itu memang tidak di lakukan oleh
paroki,sehingga sudah sewajarnya tidak ada dalam laporan keuangannya.
Selanjutnya untuk liabilitas pada laporan keuangan paroki hanya
dikenal liabilitas jangka pendek.Kewajiban tersebut meliputi kewajiban
kolekte pelayanan gereja,kewaiban kolekte khusus kerasulan anak dan
remaja,kewajiban dana APP KAS,kewajiban kolekte khususnya Minggu
pangilan,kewajiban kolekte khusus hari komunikasi sedunia,kewajiban
kolekte khusus karya Sri Paus,kewajiban kolekte khusus Minggu
Misi,kewajiban kolekte pendidikan KAS,dan kewajiban khusus lainnya.
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kewajiban ini hampir semua disetorkan pada bulan berikutnya. Paroki
santo Petrus dan Paulus minomartani tidak memiliki liabilitas jangka
panjang.
Pembukuan liabilitas pada laporan posisi keuangan Paroki Santo
Petrus dan Paulus Minomartani telah sesuai dengan PSAK 45. Walaupun
ada ketentuan mengenai liabilita jangka panjang dalam PSAK 45,namun
tidak ada dalam laporan kuangan Paroki Santo Petrus dan Paulus
Minomartani,hal itu tidak berarti tidak sesuai,karena yang tidak ada
tersebut memang tidak dilakukan oleh paroki sedangkan yang dilakukan
semua telah dibukukan sesuai PSAK 45.
Selanjutnya berkaitan dengan aset neto,dalam laporan posisi
keuangan Paroki Santo Petrus dan Paulus Miromartani telah dicatat
sebagai aset bersih tidak terikat periode lalu,kenaikan/penurunan aset
bersih tidak terikat,aset bersih terikat sementara periode lalu,dan
kenaikan/penurunan aset bersih terikat sementara.Model pembukuaan
aset bersih pada laporan posisi keuangan Paroki Santo Petrus dan Paulus
Miromartani menunjukkan bahwa hal itu sudah sesuai dengan PSAK 45.
2. Laporan Aktivitas
Hasil penelitian terhadap laporan keuangan Paroki Santo Petrus
dan Paulus Minomartani memperlihatkan bahwa paroki tersebut sudah
mencatat penerimaan dan pengeluaran dengan metode terikat, tidak terikat
dan terikat sementara. Laporan keuangan paroki ini juga mencatat sebagai
jumlah penambahan aset bersih/neto sebagai perbandingan antara
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penerimaan dan beban. Penerimaannya meliputi penerimaan tidak terikat
program dan kegiatan rutin dan penerimaan terikat sementara.sedangkan
bebannya meliputi beban tidak terikat-program dan kegiatan rutin, beban
tidak terikat-kegiatan rutin dan beban terikat sementara. Selain itu dalam
laporan keuangan paroki ini juga dicatat jumlah keuntungan atau kerugian
sebagai

akibat

kenaikan/penurunan

aktiva

bersih

tidak

terikat,

kenaikan/penurunan aktiva bersih. Dalam laporan keuangan paroki
inijumlah penerimaan (pendapatan) dan pengeluaran (beban) disajikan
secara bruto.
Laporan aktivitas keuangan Paroki Santo Petrus dan Paulus
Minomartani yang demikian menunjukkan laporan tersebut sesuai dengan
PSAK 45. Artinya Paroki Santo Petrus dan Paulus Minomartani telah
menyajikan laporan aktivitas yang berpedoman pada PSAK 45, yaitu
menyajikan jumlah perubahan aset neto terikat permanen, terikat temporer,
dan tidak terikat dalam suatu periode. Paroki Santo Petrus dan Paulus
Minomartani telah menyajikan laporan aktivitas yang sesuai dengan PSAK
45dapat dilihat pada laporan keuangan Paroki Santo Petrus dan Paulus
Minomartani, sebagai berikut
a) Penerimaan
Penerimaan tidak terikat-program dan kegiatan rutin yang di
kelompokkan kedalam akun: kolekte umum dan persembahan
bulanan, kolekte misa dan persembahan natal, kolekte misa jumat
pertama, bantuan bebas umat berupa bantuan perkawinan, bantuan
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bebas umat berupa bantuan lain-lain, dan penerimaan lain-lain berupa
bunga bank.
Penerimaan terikat sementara yang dikelompokkan kedalam akun:
penerimaan dana papa miskin, penerimaan pangruktilaya, penerimaan
pembangunan

berupa

kolekte

pembangunan,

penerimaan

pembangunan lain-lain berupa bunga.
b) Beban
Beban tidak terikat program rutin yang dikelompokkan kedalam akun:
beban tim kerja liturgi dan peribadatan, beban bidang pewartaan dan
evangelisasi, beban tim kerja PIA, beban tim kerja rumah tangga, dan
beban panitia natal.
Beban tidak terikat kegiatan rutin yang dikelompokkan kedalam akun:
beban karyawan, beban keperluan gereja, beban keperluan rumah
tangga, beban perawatan dan perbaikan, beban administrasi, beban
dewan paroki, beban dana solidaritas, beban alokasi dana papa miskin,
dan beban lain-lain. untuk beban terikat sementara ada akun beban
bantuan pendidikan.
Kegiatan rutin yang ada di Paroki Santo Petrus dan Paulus Minomartani
merupakan kegiatan yang dilakukan setiap hari atau setiap bulannya
antara lain: membayar listrik, air, keperluan rumah tangga, keamanan,
perbaikan dan lain-lain. sedangkan program rutin adalah program yang
sudah dibuat dan disetujui lalu kemudian dimasukkan kedalam RAB
dalam jangka waktu satu tahun.
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C. Pembahasan
Dari hasil penelitian di atas, diketahui kalau laporan
keuangan Paroki Santo Petrus dan Paulus Minomartani baik laporan posisi
keuangan maupun laporan aktivitas sudah sesuai dengan PSAK 45.
Penyajian laporan keuangan Paroki Santo Petrus dan Paulus Minomartani
telah berpedoman pada PSAK 45.
Hasil penelitian ini berbeda dengan beberapa penelitian
terdahulu baik penelitian Himawan (2015), Astuti (2017), Koe (2017),
Setyawan (2018) dan Liu (2018). Dimana dalam penelitian ini
memperlihatkan bahwa laporan keuangan Paroki Santo Petrus dan
Paulus Minomartani baik laporan posisi keuangan maupun laporan
aktivitasnya sudah sesuai dengan PSAK 45, sedangkan kelima
penelitian terdahulu memperlihatkan bahwa laporan keuangan dari
paroki atau gereja yang diteliti belum sesuai dengan PSAK 45.
Kelima penelitian terdaulu memperliatkan hasil yang
berbeda dibandingkan penelitian ini dikarenakan ada dua alasan yaitu
yang pertama, karena laporan keuangan paroki atau gereja yang diteliti
masih bersifat sederhana hanya menyajikan setiap pemasukan dan
pengeluaran saja. Koe (2017) juga memperlihatkan bahwa laporan
keuangan yang diteliti di Toraja Klasis Makasar Jemaat Tamalan Rea
belum menerapkan PSAK 45, dimana lapora keuangannya hanya
sebatas mutasi kas masuk dan kas keluar. Demikian juga Liu (2018)
memperlihatkan bahwa laporan keuangan Paroki Santa Maria Asumpta
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Kota Baru Kupang belum menerapkan PSAK 45, laporan keuangannya
masih hanya membuat dan menyajikan pengeluaran dana untuk setiap
aktivitas.
Kedua, laporan keuangan paroki atau gereja yang diteliti
tidak menyajikan atau memuat unsur-unsur yang diatur dalam PSAK
45. Hal ini dapat dilihat dari penelitian Astuti (2017) dan Setyawan
(2018). Astuti (2017) memperlihatkan bahwa laporan keuangan Paroki
Santo Fransiskus Xaverius Koba belum sesuai PSAK 45, laporan posisi
keuangan dan aktivitas Paroki tidak menyajikan beberapa unsur yang
diatur

dalam

PSAK

45.

Demikian

juga

Setyawan

(2018)

memperlihatkan bahwa laporan keuangan Gereja Kristen Jawi
Manawan belum sesuai dengan psak 45, laporan keuangannya tidak
menyajikan beberapa unsur yang ada dalam PSAK 45.
Hal ini menunjukan bahwa adanya perbedaan antara hasil
penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu, hal yang wajar
dan sangat mungkin terjadi dikarenakan di paroki atau gereja tersebut
belum ada peraturan yang mewajibkan untuk menerapkan model
penyajian

laporan

keuangan

yang

sesuai

dengan

PSAK

45.

Sesungguhnya ada beberapa paroki atau gereja yang telah membuat
laporan keuangan sesuai standar Ikatan Akuntan Indonesia, seperti
PSAK 45. Keuskupan Agung Semarang (KAS) adalah salah satu
keuskupan yang mewajibkan paroki di wilayahnya untuk membuat
laporan keuaangan yang sesuai dengan PSAK 45.
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BAB VI
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan pada bab V pada bagian D dapat
disimpulkan bawa laporan keuangan Paroki Santo Petrus dan Paulus
Minomartani baik laporan posisi keuangan maupun laporan aktivitas telah
sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntasi Keuangan (PSAK 45.Laporan
posisi keuangan Paroki Santo Petrus dan Paulus Minomartani terdiri atas
aset, liabilitas (kewajiban), dan aset neto, sedangkan laporan aktivitasnya
terdiri atas penerimaan dan beban.Hal ini sesuai dengan ketentuan
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 45) bahwa laporan posisi
keuangan organisasi nirlaba harus terdiri atas aset, liabilitas dan aset neto,
sedangkan laporan aktivitas harus terdiri atas penerimaan dan beban.
B. Keterbatasan Penelitian
Penelitian ini hanya dilakukan pada satu jenis organisasi nirlaba
saja yaitu Paroki Santo Petrus dan Paulus Minomartani, Sehingga hasil
dari penelitian ini hanya bisa menganalisis laporan keuangan dari Paroki
Santo Petrus dan Paulus Minomartani saja dan hasil penelitian dari
organisasi nirlaba yang lain belum tentu seperti ini.
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C. Saran
Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, dapat
disampaikan saran sebagai berikut:
1.

Bagi Paroki Santo Petrus dan Paulus Minomartani
Sebagai organisasi nirlaba, Paroki Santo Petrus dan Paulus
Minomartani disarankan agar tetap membuat laporan keuangan paroki
sesuai standar yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia
khususnya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
(PSAK 45).

2. Bagi peneliti selanjutnya
a. peneliti selanjutnya disarankan memperluas penelitian di Paroki
Santo Petrus dan Paulus Minomartani yaitu mengevaluasi keempat
laporan keuangan yakni laporan posisi keuangan, laporan aktivitas,
laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.
b. Penelitiselanjutnya disarankan dapat memperluas penelitian dengan
melakukan penelitian pada beberapa paroki secara bersamaan,
sehingga diharapkan dapat menjadi pedoman laporan keuangan
paroki.
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LAMPIRAN
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LAMPIRAN I: Surat pernyataan Pastor Paroki

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
76

LAMPIRAN II : Pedoman Wawancara
Pertanyaan-pertanyaan dibawah ini akan ditujukan kepada Bendahara
Paroki Santo Petrus dan Paulus Minomartani.
A. Laporan Posisi Keuangan
1. Paragraf 12
a. Apakah gereja mencatat kas dan setara kas seperti akun kas tunai,
tabungan bank,atau deposito?
b. Apakah gereja juga mencatat piutang dalam pencatatan laporan
keuangan?
c.

Apakah dalam laporan keuangan gereja mencatat persediaan barang
devosi seperti patung lilin, buku rohani, dan persediaan benda rohani
lainnya?

d. Apakah gereja mencatat akun untuk sewa, asuransi, dan jasa lainnya
yang dibayar dimuka seperti contohnya pajak?
e. Apakah gereja mencatat akun untuk investasi jangka panjang gereja?
f. Untuk aset tetap apakah gereja telah mencatat aset yang berupa tanah,
bangunan dan juga alat transportasi dalam laporan keuangan?
2. Paragraf 13
a. Apakah gereja sudah membuat dan menyajikan aset dalam posisi
laporan keuangan sesuai dengan kemampuan Paroki dalam memenuhi
kewajiban jangka pendeknya dengan urutan aktiva lancar dan
dilanjutkan dengan aktiva tetap? dan untuk liabilitas dengan urutan
kewajiban

jangka

pendek

dan

kewajiban

jangka

panjang..?

Menyajikan aset berdasarkan ukuran likuiditas, dan liabilitas
berdasarkan tanggal jatuh tempo;
b. Apakah gereja telahmengelompokkan aset kedalam kelompok lancar
dan tidak lancar, dan liabilitas kedalam kelompok jangka panjang dan
jangka pendek?
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3. Paragraf 14
Apakah Paroki Santo Petrus dan Paulus

dalam laporan posisi

keuangan menyajikan jumlah aktiva bersih, dan pembagian berdasarkan
ada atau tidaknya pembatasan oleh pemberi sumber daya yang tidak
mengharapkan pembayaran kembali?(terikat secara permanen, terikat
secara temporer, dan tidak terikat).

B. Laporan Aktivitas
4. Paragraf 21
Apakah laporan aktivitas gereja telah menyajikan informasi
mengenai jumlah perubahan aset neto terikat permanen, terikat temporer
dan tidak terikat dalam satu periode?
5. Paragraf 23
Apakah gereja menyajikan laporan aktivitas yang dikelompokkan
dan disajikan dalam jumlah perubahan aset neto secara terikat permanen
dan temporer dan tidak terikat?
6. Paragraf 25
Apakah dalam laporan keuangan gereja telah menyajikan
keuntungan dan kerugian yang diakui dari investasi dan aset lain
(liabilitas) sebagai pengurangan aset neto tidak terikat?

LAMPIRAN III: Laporan Posisi Keuangan Paroki Santo Petrus dan Paulus
Minomartani
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LAMPIRAN IV: Laporan Aktivitas Paroki Santo Petrus dan Paulus
Minomartani
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