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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Krisis fiskal dan moneter yang muncul sejak 1997, merupakan akibat

adanya kebijakan top down yang telah dipilih dan digunakan selama masa orde

baru. Runtuhnya keuntungan konglomerasi, berkembangnya kebanggaan akan

barang impor, dan menurunnya tingkat kesadaran mengenai ketahanan

perekonomian nasional, semakin rendahnya dorongan akan keterbukaan

diberbagai bidang, ditambah lagi dengan semakin parah keadaan tahun 1998

dengan praktek curang dan ketidakjujuran (warisan orde baru) seakan telah

menjadi titik kulminasi krisis kehidupan manusia di Indonesia.

Salah satu akibatnya perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia

terlambat untuk merespon perubahan dinamika yang terjadi. Faktor yang melatar

belakangi karena akuntansi di bidang sektor publik tidak mendapat perhatian yang

serius sebelum era reformasi karena orientasi pemerintah yang terlalu fokus pada

sektor industri dan seakan mengabaikan pembangunan di sektor publik, bahkan

teramat tertinggalnya sektor publik dibanding sektor swasta menimbulkan stigma

bahwa sektor publik lebih rendah dibanding sektor swasta dan mengganggu

pembangunan ekonomi ‘yang sedang didengungkan’ saat itu akibat inefisiensi dan

pemborosan ekonomi (Mardiasmo, 2009:1).

Keterlambatan, tidak informatif, serta ketidak akuratan dari laporan

keuangan di sektor publik seakan telah menjadi ladang yang subur untuk tumbuh
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berkembanya praktek kecurangan dan manipulasi. Karena pada dasarnya

ditambahkan oleh Mardiasmo (2009:14) fungsi utama dari akuntansi sektor publik

adalah penyediaan informasi (baik bagi pemerintah maupun publik), pengendalian

manajemen (mulai dari perencanaan, pembuatan program, budgeting, evaluasi

kinerja, hingga pelaporannya), dan akuntabilitas.

Desakan untuk perubahan di sektor publik pun terus didengungkan, salah

satu praktek yang terus dicanangkan adalah good governance. Agar dapat berjalan

dengan baik good governance paling tidak harus didukung oleh tiga pilar utama,

yaitu masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta. Terdapat tiga prinsip utama yang

mendasari penerapan good governance, yakni transparansi, partisipasi, dan

akuntabilitas (Bastian, 2010:20; Mardiasmo, 2002:18; Sedarmayanti, 2003:7-8;

Thoha, 2010:63).

Transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sangat esensial diperlukan

sebagai bentuk pertanggungjawaban segala aktivitas pada sektor publik dapat

meningkat apabila terdapat suatu sistem akuntansi yang dapat menghasilakan

informasi yang relevan dalam menggambarkan kinerja sektor publik (Harun,

2009:9). Penyajian informasi yang utuh sebagai buah tuntutan terhadap

akuntabilitas sektor publik akan memenuhi kebutuhan transparansi dan

mewujudkan akuntabilitas publik (Nordiawan, 2010:125). Vaccaro dan Madsen

(2009) juga menjelaskan hal serupa, menurutnya transparansi yang terwujud

dalam laporan keuangan sebagai hasil proses akuntansi merupakan salah satu

akses utama yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mengambil

keputusan mengenai hal-hal yang mempengaruhi kepentingan mereka.
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Ditambahkan Vaccaro dan Madsen (2009) dengan adanya kemajuan

Teknologi dan Informasi maka organisasi dapat semakin meningkatkan

transparansi organisasi mereka secara keseluruhan. Mamesah (2013) juga

mendukung opini tersebut bahwa akuntabilitas dan transparansi organisasi yang

lebih baik akan tercapai dengan semakin cepatnya kemajuan iptek. Peran

akuntansi dalam good governance pada dasarnya sama pada sektor lain, yakni

proses untuk mencatat transaksi keuangan secara sistematis yang selanjutnya

menghasilkan laporan keuangan untuk dimanfaatkan oleh pemakai dalam

berbagai pengambilan keputusan ekonomi.

Pengidentifikasian pengguna laporan keuangan yang dihasilkan oleh

akuntansi sektor publik pun tak pelak juga harus diperhatikan sebagai suatu

mekanisme pertanggungjawaban. Penggunanya diantara lain investor, pemberi

pinjaman, masyarakat, anggota organisasi, pemerintah, badan pengawas, dan

donatur (Sutarti dan Prayitno, 2007). Di dalam bukunya Nordiawan (2010:127)

mengutip tiga sumber pengguna laporan keuangan pada sektor publik. Pertama

Drebin et al. (1980) yang mengklasifikasikan sepuluh kelompok pengguna

laporan keuangan sektor publik, yakni pihak yang menyediakan sumber daya

organisasi (pemasok, karyawan, investor, pemberi bantuan, konsumen, dan

pembayar pajak), pihak yang mengambil keputusan mengenai penggunaan sumber

daya yang ada (manajemen, dewan direksi), serta pengawas (pemilih, dan badan

pengawas).

Kedua, Borgonovi dan Anessi Pessina (1997) yang mengklasifikaskan

pengguna laporan sektor publik, yakni masyarakat pengguna jasa publik,
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masyarakat pembayar pajak, pegawai pemerintah, badan internasional, lembaga

negara, manajemen publik, bank atau kreditur, investor asing dan analis negara,

kelompok politik, perusahaan dan organisasi sosial pengguna pelayanan publik,

dan generasi mendatang (Nordiawan, 2010:128).

Ketiga, menurut GASB yang mengklasifikasikan tiga kelompok pengguna

laporan keuangan sektor publik, yakni masyrakat, legislatif ataupun badan

pengawas, dan investor (Nordiawan, 2010:128). Mardiasmo (2009:1) pun

menyimpulkan bahwasanya akuntansi sektor publik memang memiliki peran

sentral dalam mewujudkan good public and corporate governance tersebut.

Reformasi politik yang menghantarkan Indonesia menjadi negara

demokrasi terbesar ketiga, tidak akan ada manfaatnya bagi kemakmuran bangsa

tanpa adanya reformasi di sektor publik melalui perbaikan kualitas kelembagaan

publik (adanya lembaga yang efektif memberikan pelayanan, efisien dalam

penggunaan sumber daya, serta adanya akuntabilitas keuangan yang baik kepada

masyarakat) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (Harun, 2009).

Pentingnya reformasi sektor publik ini tidak terlepas dari kesadaran akan

kenyataan betapa besarnya sumber-sumber ekonomi yang dikuasai negara dalam

suatu perekonomian (Harun, 2009:4).

Bastian (2010:6-7) menyimpulkan tidak ada jalan lain bahwasanya

pembangunan kembali sektor publik yang tertinggal jauh dari sektor swasta

merupakan cara yang paling tepat untuk menormalkan kembali ketahanan

ekonomi dan kemandirian politik berbangsa kita. Bastian (2010:5) juga

menambahkan adanya tuntutan buah dari reformasi juga menyebabkan tata kelola
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organisasi yang berubah, setidaknya mereka harus berubah didalam aspek

akuntabilitas dan transparansi, khususnya yang berhubungan dengan pengelolaan

dana publik. Mardiasmo (2009) juga menjelaskan dengan tuntutan akan

transparansi dan akuntabilitas yang meningkat maka organisasi sektor publik

dituntut untuk lebih efisien, memperhitungkan biaya ekonomi dan biaya sosial,

serta timbulnya dampak negatif atas aktivitas yang dilakukannya.

Istilah sektor publik memang memiliki pengertian yang luas bergantung

kepada disiplin ilmu yang memandangnya, dari sudut pandang ilmu ekonomi

sektor publik dipahami sebagai entitas yang berhubungan dengan usaha

menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka pemenuhan akan

kebutuhan dan hak publik (Mardiasmo, 2009:2). Organisasi sektor publik yang

dimaksud disini tidak hanya institusi pemeritah, baik Pusat maupun Daerah, tetapi

juga organisasi di luar pemerintahan seperti, partai politik, tempat peribadatan,

sekolah, yayasan, bahkan LSM sekalipun (Bastian, 2010:5).

Bahkan untuk reformasi lembaga yang terakhir yakni LSM (Lembaga

Swadaya Masyarakat), atau Onrop (Organisasi sektor Publik non Pemerintahan),

atau di luar negeri biasa disebut NGO (non govermental organization) pemerintah

telah mengeluarkan kebijakan berupa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 dan

diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 untuk lebih

memberi keyakinan dan ketertiban hukum, serta memberi pemahaman yang lebih

jelas kepada masyarakat mengenai NGO. Undang-Undang ini juga menjelaskan

agar NGO dalam melaksanakan tugas, maksud, dan tujuannya berpedoman

kepada transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat. Ditambahkan oleh
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Fahrudin (2003) munculnya Undang-Undang ini juga tidak terlepas dari semakin

banyaknya NGO yang bermunculan di Indonesia akhir 90’an tanpa diiringi

regulasi yang jelas.

NGO/LSM/Onrop dapat didefinisikan sebagai organisasi sosial yang tidak

beorientasi pada keuntungan dalam menjalankan aktivitasnya, dengan tujuan

membantu sesama di dalam sistem masyarakat (Teegan et al, 2004) dalam Fikri

(2010). Fahrudin (2003) juga memberikan ciri-ciri dari LSM/NGO yakni NGO ini

adalah organisasi di luar pemerintahan yang didirikan untuk memberikan

pelayanan yang sama kepada masyarakat umum (bukan untuk komunitasnya

sendiri) dengan dasar kesukarelaan tanpa mencari keuntungan, dan tidak seperti

partai politik yang berfokus pada kekuasaan politik.

Akintola and University (2011) menggunakan istilah alternatif yang lain

untuk menggambarkan LSM/NGO antara lain: sektor independen (independent

sector), masyarakat sipil (civil society), organisasi swadaya (self-help

organization), organisasi akar rumput (grassroots organizations), organisasi

sukarela swasta (private voluntary organizations), organisasi gerakan trans

nasional social (transnational social movement organizations), organisasi kuasi-

otonomnon-pemerintah (quasi-autonomous non-governmental organizations),

LSM bantuan teknis NSA’S (technical assistance NGOs and non-state actors),

dan sektor relawan (volunteer sector).

Pada dasarnya dalam menjalankan aktivitasnya NGO sangat menghargai

kepercayaan yang diberikan oleh publik sehingga mereka senantiasa berlomba

untuk mendapatkan kepercayaan publik, serta selalu berkomitmen untuk
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mempertahankan dan memperdalam kepercayaan itu dalam Sylvestre (2006). Ini

tidak lepas dari kenyataan bahwa pergerakan NGO yang membutuhkan sumber

dana dari luar organisasi. Kepercayaan inilah yang saat ini dirasa semakin

menurun sebagai akibat praktek akuntabilitas yang dilakukan NGO dipandang

rendah terutama dalam menjalankan aktivitas serta fungsinya.

Permasalahan akuntabilitas yang dihadapi NGO ini pada umumnya

berkutat pada isu penyaluran dana serta akuntabilitas yang rendah kepada publik,

termasuk didalamnya akuntabilitas bagi para donatur oleh Gibelman dan Gelman

(2001). Gibelman dan Gelman (2001) juga mengungkapkan indikasinya mengenai

adanya suatu skandal dan penyelewengan wewenang yang dilakukan oleh NGO.

Indikator tejadinya penyalahgunaan wewenang tersebut misalnya, minimnya info

mengenai akuntabilitas pelaksanaan program pemeberdayaan masyarakat yang

telah dilakukan organisasi kepada publik, kurangnya pengawasan mengenai

transparansi mengenai dana yang dikucurkan kepada masyarakat (Dixon, Ritchie,

dan Siwale, 2006), serta adanya persepsi yang berbeda oleh masyarakat mengenai

akuntabilitas itu sendiri (Fikri, 2010; Paskual, 2012). Bahkan menurut ulasan

harian kompas tanggal 18 April 2007 oleh Ahmad Shidqi yang tercetak di Bastian

(2010:405) akuntabilitas dan transparansi LSM lebih buruk dibanding dengan

partai politik dan pemerintah, yang justru sering dikritik oleh para LSM.

Kemunculan isu ini pun juga dapat dimaklumi karena masyarakat semakin

merasakan lemahnya akuntabilitas NGO seiring dengan meningkatnya kesadaran

masyarakat akan transparansi, dan akuntabilitas, padahal tujuan berdirinya NGO

adalah untuk mengatasi persoalan yang mengatasnamakan masyarakat. Reaksi
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komunitas NGO terhadap gencarnya pertanyaan mengenai komitmen untuk

melakukan transparansi dan akuntabilitas yang diharapkan dapat mengurangi citra

negatif dari NGO berbeda-beda, beberapa komunitas NGO yang merespon dan

bereaksi diantaranya: Peluncuran NGO Accountability Charter oleh NGO

terkemuka di dunia termasuk didalamnya Amnesty International, Greenpeace dan

Oxfam (Katz, 2007). Filipina dengan terbentuknya Code NGO dan Philipine

Council for Ngo Certification (PCNC), Eropa Timur dan Tengah dengan inisiatif

perbaikan governance, yakni pemisahan tegas antara eksekutif dengan badan

pengurus, Kolombia dengan refleksi etika NGO, Amerika Serikat telah

mendefinisikan krisis akuntabilitas NGO dan organisasi sosial mereka meliputi:

penyalahgunaan amanah dan hak istimewa, krisis governance (kegagalan dewan

pengurus menjalankan fungsinya) (Halim dan Syam Kusufi, 2013:434).

Berbeda dengan yang terjadi di Indonesia seperti diungkap Herlina dalam

Halim dan Syam Kusufi (2013:426), perbincangan terkait akuntabilitas NGO

kurang mengemuka di Indonesia dikarenakan beberapa faktor yang melatar

belakangi, diantaranya NGO belum melihat urgensi tuntutan akan akuntabilitas,

keyakinan bahwa isu akuntabilitas adalah kepentingan pihak luar yang merasa

terancam oleh gerakan NGO (pemerintah, atau kekuatan politik lainnya),

pandangan bahwa akuntabilitas merupakan pesanan lembaga donor, dan

penolakan terhadap segala upaya regulasi dan kooptasi dari pihak luar NGO.

Halim dan Syam Kusufi (2013:427) juga menegaskan, hal yang terjadi di

Indonesia adalah bagaimana akuntabilitas hanya dipandang sebagai persyaratan

formalitas saja untuk mendapatkan dana dari lembaga donor sehingga aspek
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akuntabilitas sering menjadi "pemakluman" bagi sebagian besar NGO. Garansi

agar NGO dapat lebih akuntabel memang sulit diwujudkan namun dengan

munculnya gerakan di Filipina, Eropa, dan Kolombia ini mungkin dapat menjadi

salah satu indikator bahwa terdapat komitmen yang besar dari NGO untuk

berbenah terutama terkait permasalahan transparansi dan akuntabilitas.

Akuntabilitas dan keterbukaan merupakan suatu hal yang paling

substansial dalam aktivitas NGO, sehingga transparansi dan akuntabilitas

keuangan yang terwujud dalam publikasi laporan keuangan kepada publik

menjadi suatu kewajiban untuk diatur (Hasibuan, 2010). Dalam UU Nomor 16

Tahun 2001 yang diperbaharui dengan UU Nomor 28 Tahun 2004 pasal 49

menyebutkan setidaknya NGO harus membuat laporan keadaan, kegiatan, dan

capaian yang telah dicapai. Berdasarkan pasal 52 ayat 5 dalam Undang-Undang

yang sama juga menyebutkan NGO juga wajib membuat suatu laporan keuangan

yang penyusunannya harus sesuai dengan SAK yang berlaku yakni PSAK No. 45

(yang mengatur pelaporan keuangan organisasi nirlaba) yang memuat laporan

posisi keuangan (neraca), laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan laporan

keuangan sebagai bentuk akuntabilitas, keterbukaan, dan pertanggungjawaban

atas segala aktivitas organisasinya. Ibrahim dan Handayani (2009) juga

menjelaskan apabila standar ini tidak digunakan maka dapat mengakibatkan

pengguna laporan keuangan akan sulit untuk mendapat laporan keuangan yang

berkualitas serta sulit mendapat informasi yang dibutuhkan.

Hal yang menarik dibalik tuntutan akuntabilitas pada NGO menurut Gray,

Bebbington, dan Collison (2006) adalah walaupun akuntabilitas organisasi seperti
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NGO saat ini dianggap sangat penting, masih menjadi suatu pertanyaan dan

permasalahan tersendiri mengenai bagaimana akuntabilitas NGO itu sebenarnya.

Pendapat serupa dikutip oleh Halim (2002:145) dari Premchand (1999) yang

menyatakan walaupun sistem mengenai akuntabilitas sudah lama ada, sungguh

tidak mudah menjawab mengenai apa sebenarnya akuntabilitas itu dan mengapa

masyarakat tertarik akan hal tersebut.

Motivasi penelitian ini adalah sebagai berikut, NGO pada dasarnya adalah

organisasi non profit making yang aktivitasnya bergerak di bidang peningkatan

kesejahteraan masyarakat walaupun sifatnya tidak mencari keuntungan setiap

organisasi pasti membutuhkan dana (‘uang’) untuk tetap dapat menjalankan

operasionalnya. NGO juga menghadapi hal yang serupa, NGO harus melakukan

penggalangan dana dari publik agar tetap hidup dan biasanya butuh dana yang

cukup besar dan tidak hanya sekali waktu. Sumber pendanaan utama dari NGO ini

adalah berasal dari sumbangan yang diterima dari para donatur, dan dari dana

yang didapat itulah NGO dapat melaksanakan program-programnya agar

bermanfaat bagi masyarakat.

Kesimpulan yang dapat diambil dari beberapa penelitian diatas adalah

akuntabilitas terkait pengelolaan dana publik yang dilakukan oleh NGO terbilang

masih lemah. Padahal sebagai pelaksana mandat yang diberikan oleh donatur,

otomatis NGO akan berinteraksi langsung dengan masyarakat dan bertanggung

jawab kepada masyarakat. Salusu menjelaskan salah satu faktor yang

menyebabkan masih rendahnya akuntabilitas NGO adalah adanya anggapan

persoalan dana di masyarakat Indonesia sebagai salah satu masalah yang cukup
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sensitif (Bastian, 2007:40). Seiring bergulirnya waktu, sudah mulai kentara

bahwasanya pemerintah, lembaga donor, dan masyarakat pada khususnya semakin

menuntut agar organisasi nirlaba lebih bertanggungjawab atas dana yang

dihimpun dari masyarakat walaupun pada dasarnya dana tersebut diberikan secara

sukarela, apalagi dana yang didapat dan dikelola akan semakin besar seiring

dengan peningkatan pendapatan masyarakat (Bastian, 2007:40).

Mekanisme pertanggung jawaban NGO pun sejatinya tidak hanya kepada

donatur (walaupun pada prakteknya, pertanggungjawaban ini hanya untuk

memenuhi syarat administratif bukan kesadaran atas pentingnya transparansi dan

akuntabilitas kepada publik) melainkan secara moral dan formal juga kepada

publik dan masyarakat luas yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung

sebagai objek dampingannya, karena NGO memang bergerak dengan

mengatasnamakan masyarakat (Fahrudin, 2003; Halim dan Syam Kusufi,

2013:427). Hal tersebut juga didukung oleh Gibelman dan Gelman (2001) pada

penelitian sebelumnya yang menjelaskan bahwa memang masyarakat memiliki

hak untuk mengetahui penyaluran dana dan menuntut akuntabilitas NGO. Bahkan

terkadang karena merasa pekerjaannya sudah baik (dalam memberikan pelayanan)

maka NGO tidak perlu bertanggung jawab kepada siapapun, termasuk kepada

donatur yang mendukung kerja mereka.

Penelitian ini pun mencoba meneliti mengenai penggunaan dan penerapan

akuntansi yang berdasar pada PSAK No. 45 sebagai bentuk akuntabilitas dan

transparansi yang harus dilakukan oleh organisasi nirlaba. Peneliti mencoba

melakukan penelitian di Himpunan Muslim Penyantun Anak Yatim dan Terlantar
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(Himmatun Ayat) dengan pertimbangan bahwa pertama, Himmatun Ayat

merupakan organisasi yang bergerak dibidang kemanusiaan terutama yang

berkaitan dengan perlindungan anak yatim dan masalah sosial yang tentu sebagian

besar aktivitasnya akan bersinggungan langsung dengan masyarakat. Dengan

kondisi tersebut diharapkan peneliti bisa memahami keadaan sebenarnya di

lapangan serta mendapat banyak gambaran mengenai organisasi. Kedua,

Himmatun Ayat merupakan organisasi yang cukup besar, dibuktikan dengan

adanya 27 sekretariat cabang yang setidaknya telah membina 1.145 anak yatim

yang beroperasi di 11 kota di Pulau Jawa. Pada penelitian ini metode penelitian

yang digunakan adalah studi kasus, dengan topik penelitian yang diangkat adalah

bagaimana akuntabilitas dipahami oleh NGO serta bagaimana PSAK No. 45 dapat

diterapkan sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka disusun rumusan masalah yang

akan dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk dan praktek akuntansi

yang diterapkan dan dipahami organisasi Himmatun Ayat sebagai wujud

akuntabilitas terhadap masyarakat, dan pendonor?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk dan praktek

akuntansi yang diterapkan dan dipahami organisasi Himmatun Ayat sebagai

wujud akuntabilitas terhadap masyarakat, dan pendonor.
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1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan kontribusi teoritis,

praktis, maupun kontribusi kebijakan. Kontribusi teoritis yang yang diharapkan

dari penelitian ini adalah menambah pengetahuan di bidang akuntansi khususnya

mengenai penerapan akuntansi di sektor publik, khususnya mengenai pentingnya

akuntablitas publik yang harus dilakukan oleh NGO/LSM. Dasar tuntutan

akuntabilitas yang dimaksud disini adalah adanya suatu mekanisme

pertanggungjawaban keuangan terhadap aktivitas organisasi nirlaba yang tidak

berorientasi pada profit seperti NGO berdasar PSAK No. 45. Hasil dari penelitian

ini pada akhirnya diharapkan dapat menjadi referensi dalam melakukan penelitian

yang akan datang.

Kontribusi praktis bagi NGO adalah diharapkan akan sedikit membantu

mengetahui permasalahan yang dihadapi NGO terutama dalam penerapan

akuntabilitas kepada publik, memberi masukan agar LSM dapat mengambil

tindakan untuk mengatasi permasalahan tersebut, serta diharapkan dapat sedikit

membantu dalam meningkatkan pemahaman mengenai akuntansi sektor publik

organisasi nirlaba khususnya dalam penerapan PSAK No. 45 serta akuntabilitas

yang menyertainya. Adanya penelitian ini diharapkan pada akhirnya masyarakat

dan donatur/penyumbang semakin sadar dan dapat lebih berperan aktif dalam

pengawasan akuntabilitas NGO.

Kontirbusi kebijakan bagi Pemerintah pusat maupun daerah adalah

diharapkan dapat berkoordinasi dengan aparatur terkait khususnya Kementrian

Hukum dan Ham (pemberi legalisasi keberadaan NGO) serta Kementrian Sosial
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(berkaitan langsung dengan aktivitas NGO yang bergerak dalam kegiatan sosial,

kesejahteraan, dan pemberdayaan masyarakat), untuk memberikan pelatihan dan

bimbingan dalam bentuk seminar maupun Work Shop kepada NGO yang

berkaitan dengan peningkatan kesadaran serta praktek-praktek mengenai

akuntabilitas serta transparansi kegiatannya, sebagai salah satu bentuk

implementasi dari UU yayasan yang menjadi regulasi bagi LSM/NGO ini.

Kepatuhan dalam menjalankan regulasi yang diharapkan dapat mewujudkan

akuntabilitas dan transparansi organisasi nirlaba seperti LSM dapat tercipta dan

meningkat.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini ditulis dengan susunan sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan

Bab ini menjelaskan gambaran singkat tentang latar belakang masalah

yang mendasari dilakukannnya penelitian ini, yakni seiring dengan tuntutan

akuntabilitas publik yang semakin tinggi sudah seharusnya organisasi sektor

publik berbenah demi terciptanya good governance, didalam prakteknya

akuntabilitas yang dilakukan NGO dapat dikatakan masih rendah. Rumusan

masalah dan tujuan penelitian pada peneltian ini adalah untuk menjawab

permasalahan mengenai bentuk dan praktek akuntansi yang diterapkan organisasi

sebagai wujud akuntabilitas kepada publik. Manfaat penelitian yang hendak

dicapai terdiri dari kontribusi teoritis (pemahaman praktek akuntansi sebagai

bentuk akuntabilitas pada organisasi sektor publik khususnya NGO), kontribusi

praktis (manajemen yang harus dilakukan organisasi demi peningkatan
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akuntabilitas), serta kontribusi kebijakan (bagi instansi terkait dalam upaya

peningkatan kesadaran akan terwujudnya akuntabilitas pada NGO). Bagian

terakhir memberikan penjelasan mengenai sistematika penulisan skripsi dalam

penelitian ini.

Bab 2 Tinjauan Pustaka

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori mengenai dasar-dasar dan

definisi yang diambil dari literatur dan bacaan serta sumber lain yang relevan

dengan topik penelitian ini, diantaranya pentingnya New public Management pada

organisasi sektor publik sebagai jalan mewujudkan good governance, pengertian

good governance dan elemen moral sebagai salah satu pondasi penting demi

terselenggaranya hal tersebut, pengertian mengenai NGO (termasuk didalamnya

berisi mengenai peran, kekuatan, dan kelemahannya) serta praktek akuntabilitas

NGO yang diwujudkan dengan penerpan PSAK No. 45 dalam praktek akuntansi

yang dijalankan. Bab ini juga menjelaskan mengenai tinjauan mengenai penelitian

sebelumnya yang juga menyoroti mengenai lemahnya akuntabilitas NGO, dan

penerapan PSAK No. 45 sebagai jalan peningkatan kualitas informasi yang dapat

disajikan dalam laporan keuangan organisasi nirlaba, serta menjelaskan kerangka

konseptual yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab 3 Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang pendekatan penelitian yang digunakan yaitu

pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus. Bab ini juga

berisi mengenai jenis dan sumber data dalam penelitian ini berupa data kualitatif

dan kuantitatif yang bersumber dari data sekunder dan data primer yang didapat
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dari informan baik pengurus organisasi maupun masyarakat. Teknik pengumpulan

data dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam, observasi partisipasi,

serta bahan dokumenter. Analisis data dilakukan dengan perbandingan data antara

data yang diperoleh di lapangan dengan kajian teori yang didapat dari studi

kepustakaan.

Bab 4 Hasil dan Pembahasan

Bab ini terdiri dari gambaran umum subjek penelitian dan objek penelitian,

diantaranya mengenai sejarah organisasi, visi dan misi, legalitas, tujuan yang

hendak dicapai serta susunan pengurus organisasi. Bab ini juga terdiri dari analisis

dan intepretasi data, serta implikasi dari hasil intepretasi tersebut sebagai bentuk

pembahasan atas hasil penelitian yang telah dilakukan.

Bab 5 Simpulan dan Saran

Bab ini berisi kesimpulan yang diambil dari hasil dan pembahasan yang

telah dilakukan pada bab sebelumnya. Bab ini juga berisi saran-saran yang perlu

untuk disampaikan baik untuk subjek penelitian yakni organisasi Himmatun Ayat

sebagai bahan evaluasi maupun bagi penelitian selanjutnya.
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