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Oleh 
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ABSTRAK 
 

Standar Akuntansi Keuangan merupakan acuan dari penulisan laporan 
keuangan, didalam standar akuntansi terdapat berbagai macam pernyataan standar 
akuntansi. Bagi Mahasiswa Akuntansi, sebagi calon akuntan, pemahaman akan 
Standar Akuntansi Keuangan sangatlah penting, terutama pada bagian – bagian 
spesifik yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, dari pemahaman yang ada 
dalam mahasiswa akuntansi diharapkan mahasiswa sebagai calon akuntan publik 
akan mampu mengembangkan standar yang sudah ada. Oleh karena itu, dalam 
penelitian ini disamping untuk mengetahui pemahaman mahasiswa akuntansi, 
peneliti juga ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan pemahaman antara 
Mahasiswa dan Mahasiswi terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 
45. 

Jenis penelitian adalah deskriptif dengan metode survei. Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan adalah metode non probability sampling 
yang berupa purposive sampling yaitu mahasiswa akuntansi Universitas 
Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dengan konsentrasi Akuntansi 
Sektor Publik yang telah lulus atau sedang menempuh mata kuliah akuntansi 
sektor publik. Analisis yang digunakan adalah Mann-Whitney U test  

 
Mann-Whitney U test menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan 

pemahaman antara mahasiswa perempuan dan laki – laki dalam memahami 
laporan keuangan organisasi nirlaba. Yang di tunjukkan pada tabel hasil uji mann 
whitney dari kolom asym. Sig (2-tailed) di peroleh nilaisebesar 023, dengan kata 
lain probabilitas lebih besar dari 0,05. 

 
 
Kata Kunci : Pemahaman Mahasiswa, Laporan Keuangan Pemerintah 
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STUDENT UNDERSTANDING OF ACCOUNTING STATEMENTS OF 
FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS NO 45 

(Case studies in Accounting courses UPN "Veteran" East Java) 
 
 

Oleh 
Tomy Angga W 

 
 

ABSTRAK 
 

Financial Accounting Standards is a reference of the writing of the 
financial statements, accounting standards contained in the various statements of 
accounting standards. For Accounting Students, as a prospective accountant, an 
understanding of Financial Accounting Standards are very important, especially 
on the part of - specific parts of the Statement of Financial Accounting Standards, 
of understanding that exist in accounting students are expected to prospective 
students as a public accountant will be able to develop standards that already 
exist. Therefore, in this study in addition to knowing understanding of accounting 
students, researchers also wanted to know if there is a difference between 
student and student understanding of the Statement of Financial Accounting 
Standards No. 45. 

This type of research is descriptive survey method. The sampling 
technique used was non-probability sampling method is purposive sampling of 
the accounting students of the National Development University "Veteran" East 
Java with a concentration of Public Sector who have graduated or are currently 
taking a course of public sector accounting. The analysis used the Mann-
Whitney U test  

 
Mann-Whitney U test concluded that there is a difference of 

understanding between students of women and men - men in understanding the 
financial statements of nonprofit organizations. Tables show that the mann 
whitney test results from asym column. Sig (2-tailed) was obtained a value of 
023, in other words, the probability is greater than 0.05. 

 
 
Key Words: Understanding Student, Government Financial Statements 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Bentuk dan manifestasi itu berupa munculnya kelopok-kelompok 

sukarelawan yang lebih mapan dan terorganisasi, serta untuk membantu 

menyelesaikan masalah-masalah kemasyarakatan. Tetapi, pelayanan dan 

jasa ini sudah harus memperhitungkan biaya operasi. Organisasi non profit 

sudah dibentuk sejak hindia belanda, seperti organisasi keagamaan, baru 

sejak dua dekade terakhir banyak organisasi serupa yang didirikan, yang 

kemudian dikenal dalam literature sebagai organisasi nonprofit.  (j. salusu 

2004 : 30) 

Organisasi nirlaba atau organisasi non profit adalah suatu 

organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal 

didalam menarik perhatian publik untuk suatu tujuan yang tidak komersil, 

tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba (moneter). 

Organisasi nirlaba meliputi gereja, sekolah negeri, derma publik, rumah 

sakit dan klinik publik, organisasi politis, bantuan masyarakat dalam hal 

perundang-undangan, organisasi jasa sukarelawan, serikat buruh, asosiasi 

profesional, institut riset, museum, dan beberapa para petugas pemerintah. 

Karakteristik organisasi nirlaba berbeda dengan organisasi bisnis. 

Perbedaan utama yang mendasar terletak pada cara organisasi memperoleh 
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sumber dana yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas 

operasinya. Organisai nirlaba memperoleh sumber dana dari sumbangan 

para anggota dan para penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan 

apapun dari organisasi tersebut. 

Sebagai akibat dari karakteristik tersebut, dalam organisasi nirlaba 

timbul transaksi tertentu yang jarang atau bahkan tidak pernah terjadi 

dalam organisasi bisnis, misalnya penerimaan sumbangan. Namun 

demikian, dalam praktik organisasi nirlaba sering tampil dalam berbagai 

bentuk sehingga seringkali sulit dibedakan dengan organisasi bisnis pada 

umumnya. Pada beberapa bentuk organisasi nirlaba, meskipun tidak ada 

kepemilikan, organisasi tersebut mendanai kebutuhan modalnya dari uang 

dan kebutuhan operasinya dari pendapatan atas jasa yang diberikan kepada 

publik. Akibatnya, pengukuran jumlah, saat, dan kepastian aliran 

pemasukan kas menjadi ukuran kinerja penting para pengguna laporan 

keuangan organisasi tersebut, seperti kreditur dan pemasok dana lainnya. 

Organisasi semacam ini memiliki karakteristik yang tidak jauh berbeda 

dengan organisasi bisinis pada umumnya. 

Paska reformasi perkembangan organisasi nirlaba semakin pesat 

dan mulai menunjukkan perubahan yang signifikan, dengan adanya 

perkembangan – perkembangan tersebut, maka harus diimbangi dengan 

berbagai macam perubahan, baik itu pengendalian manajemen organisasi 

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.



3 
 

 
 

maupun sistem, terutama dalam pelaporan keuangan sebagi bagian dari 

Akuntabilitas organisasi nirlaba. Akuntabilitas organisasi nirlaba adalah 

salah satu acuan yang sangat diperhatikan oleh masyarakat terutama oleh 

para penyumbang (donatur), sebab dengan adanya akuntabilitas dari 

organisasi tersebut masyarakat bisa melihat kinerja dari organisasi tersebut 

secara garis besar 

 Standar akuntansi keuangan yang berkualitas merupakan salah satu 

prasarana penting untuk mewujudkan transparasi. Standar akuntansi 

keuangan dapat diibaratkan sebagai sebuah cermin, dimana cermin yang 

baik akan mampu menggambarkan kondisi praktis bisnis yang sebenarnya. 

Oleh karena itu, pengembangan standar akuntansi keuangan yang baik, 

sangat relevan dan mutlak diperlukan pada masa sekarang ini. 

  Tonggak sejarah pertama, menjelang diaktifkannya pasar modal 

di Indonesia pada tahun 1973, pertama kalinya Ikatan Akuntan Indonesia 

(IAI) melakukan kodifikasi prinsip dan standar akuntansi yang berlaku di 

Indonesia dalam suatu buku ”Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI).” 

Kemudian, tonggak sejarah kedua terjadi pada tahun 1984. Pada masa itu, 

komite PAI melakukan revisi secara mendasar PAI 1973 dan kemudian 

mengkondifikasikannya dalam buku ”Prinsip Akuntansi Indonesia 1984” 

dengan tujuan untuk menyesuaikan ketentuan akuntansi dengan 

perkembangan dunia usaha.  
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Berikutnya pada tahun 1994, IAI kembali melakukan revisi total 

terhadap PAI 1984 dan melakukan kodifikasi dalam buku ”Standar 

Akuntansi Keuangan (SAK) per 1 Oktober 1994.” Sejak tahun 1994, IAI 

juga telah memutuskan untuk melakukan harmonisasi dengan standar 

akuntansi internasional dalam pengembangan standarnya. Dalam 

perkembangan selanjutnya, terjadi perubahan dari harmonisasi ke adaptasi, 

kemudian menjadi adopsi dalam rangka konvergensi dengan International 

Financial Reporting Standards (IFRS). Program adopsi penuh dalam 

rangka mencapai konvergensi dengan IFRS direncanakan dapat terlaksana 

dalam beberapa tahun ke depan. 

Dalam perkembangannya, standar akuntansi keuangan terus 

direvisi secara berkesinambungan, baik berupa penyempurnaan maupun 

penambahan standar baru sejak tahun 1994. Proses revisi telah dilakukan 

enam kali, yaitu pada tanggal 1 Oktober 1995, 1 Juni 1996, 1 Juni 1999, 1 

April 2002, 1 Oktober 2004, dan 1 September 2007. Buku ”Standar 

Akuntansi Keuangan per 1 September 2007.”  

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45  

mengatur tentang PELAPORAN KEUANGAN ORGANISASI 

NIRLABA. Dengan adanya standar pelaporan, diharapkan laporan 

keuangan organisasi nirlaba dapat lebih mudah dipahami, memiliki 

relevansi, dan memiliki daya banding yang tinggi. Pernyataan ini telah 
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disetujui dalam Rapat Komite Standar Akutansi Keuangan pada tanggal 

20 Desember 1997 dan telah disahkan oleh Pengurus Pusat Ikatan 

Akuntan Indonesia pada tanggal 23 Desember 1997. Pernyataan ini tidak 

wajib diterapkan untuk unsur yang tidak material (immaterial items). 

(Komite Standar Keuangan : 1997 ) 

Mahasiswa adalah peserta didik yang menempuh pendidikan pada 

sebuah perguruan tinggi. Banyak sekali peran yang harusmya mampu di 

lakukan oleh mahasiswa sebagai agen of change, selain belajar pada 

sebuah wadah dalam perguruan tinggi, salah satunya yaitu bentuk kritik 

sebagai pengevaluasi dari sebuah kebijakan atau system yang ada pada 

sekitarnya. Sebagai calon Akuntan publik mahasiswa akuntansi dituntut 

untuk mampu mengerti perkembangan – perkembangan dalam akuntansi, 

termasuk system – system yang berkembang pada akuntansi, pemahaman 

tersebut sangatlah berarti bagi perkembangan akuntansi di Indonesia, 

dengan memahami aturan – aturan yang berkembang mahasisiwa sebagi 

generasi muda, generasi yang mampu membuat sebuah perubahan, akan 

mampu mengembangkan system ataupun aturan – aturan tersebut, paling 

tidak  mahasiswa mampu berperan dalam perkembangan system yang 

berlaku di Indonesia, jadi tidak hanya menjadi penikmat system ataupun 

aturan yang ada. penilaian merupakan acuan untuk bisa  mengatahui 

tingkat pengetahuan yang ada pada peserta didik di dalam pendidikan, 

dari data yang di peroleh melalui BIRO ADMIK UPN “ Veteran “ 
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JATIM, rata – rata IPK mahasiswa akuntansi UPN “ Veteran “ JATIM  

yaitu 2,8976. Dari data tersebut bisa di katakan bahwa mahasiswa 

akuntansi UPN “ Veteran “ JATIM mampu mengerti mengenai Pelaporan 

Akuntansi dan Standar Akuntansi Keuangan. 

Pemahaman adalah pandai dan mengerti benar serta memiliki 

kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari 

pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 45. Salah satu faktor 

yang bisa mempengaruhi pemahaman seseorang adalah lingkungan 

dimana individu itu berada. Baron dan Greeberg seperti yang dinyatakan 

dalam Kustono (2001) menyatakan bahwa kondisi lingkungan individu 

berpengaruh terhadap proses pengolahan informasi. Selain itu, faktor lain 

yang sering dikaitkan dengan pemahaman seseorang adalah perbedaan 

gender. Istilah penting yang dikaitkan dengan gender adalah streotype 

(peran gender), yaitu keyakinan mengenai karakteristik yang dianggap 

benar tentang laki-laki dan perempuan (Ecles dan Hoffman 1984 dalam 

Widhiyanti 2001), umumnya jenis kelamin pria berhubungan dengan 

gender maskulin sementara wanita berhubungan dengan gender feminim 

(Sisilastuti 1993 dalam Santoso 2001). Menurut Palmer et al. (1997) 

dalam Santoso (2001) sex role stereotype dihubungkan dengan 

pandangan bahwa pria lebih berorientasi pada pekerjaan, obyektif, 

independen, agresif dan pada umumya mempunyai kemampuan lebih di 

banding wanita dalam pertanggungjawaban manajerial, sedang wanita 
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dilain pihak dipandang pasif, lemah lembut, orientasi pada pertimbangan 

lebih sensitif dan lebih rendah serta pasif dibidang pertanggungjawaban 

dibanding pria 

Sesuai dengan apa yang diuraikan pada latar belakang di atas maka 

dalam penelitian ini peneliti ingin mengkaji mengenai “  PEMAHAMAN 

MAHASISWA AKUNTANSI TERHADAP PERNYATAAN 

STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN NO 45 ” yang mengatur 

mengenai pelaporan keuangan organisasi nirlaba. 

1.2. Perumasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan maka 

dapat dirumuskan hal pokok  yang menjadi permasalahan adalah : 

1. Apakah mahasiswa akuntansi memahami Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan No 45 ( PSAK No 45 ) ? 

2. Apakah terdapat perbedaan pemahaman antara mahasiswa laki-laki 

dan perempuan mengenai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 

No 45 ( PSAK No 45 ) ? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1. Untuk mengetahui tingkat pemahaman Mahasiswa Akuntansi 

terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan no 45  mengenai 

organisasi nirlaba.  

2. Menambah pengetahuan Mahasiswa Akuntansi dalam pencatatan 

laporan keuangan organisasi nirlaba dimana adanya perbedaan 

dengan pencatatan laporan keungan pada organisasi bisnis. 

3. Mengetahui adanya perbedaan tingkat pemahaman antara 

mahasiswa laki–laki dan mahasiswa perempuan dalam memahami 

pernyataan standar akuntansi keuangan no 45. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini dapat dinyatakan sebagai berikut : 

1. Bagi mahasiswa akuntansi, penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk 

meningkatkan kesadaran untuk memahami pengetahuan dasar 

Standar Akuntansi Keuangan no 45 mengenai Organisasi nirlaba. 

2. Bagi institusi pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan 

akuntansi, dapat dimanfaatkan sebagai evaluasi tentang pengajaran 

akuntansi khususnya tingkat pemahaman Mahasiswa terhadap 

Pernyataan Standar Akuntansi No 45 mengenai organisasi Nirlaba. 
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3. Sebagai bahan referensi untuk bahan pengembangan penelitian 

selanjutnya. 
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