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PENDAHULUAN 
Al-Qur’an menghendaki manusia melakukan pertanggungjawaban vertikal dan 
horizontal. Dengan kata lain: ada hablum-minallah, dan ada hablum-minannas . 
Hablum-minallah menimbulkan kewajiban manusia untuk 
mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada Allah, dan hablum-minannas 
menimbulkan pertanggungjawaban antar manusia.  

Apa yang perlu dipertanggungjawabkan oleh manusia? Hal yang 
dipertanggungjawabkan adalah pengelolaan sumberdaya. Ketika manusia diberi 
amanat untuk mengelola sumber daya, maka apa yang ia perbuat terhadap sumber 
daya tersebut perlu disampaikan kepada si pemberi amanat. Contoh: Allah 
memberi amanat kepada manusia berupa harta. Pengelolaan harta terikat dengan 
aturan yang dikehendaki Allah. Pencatatan apa yang diperbuat oleh manusia 
dilakukan oleh malaikat, dan akan dilaporkan di hari akhir. Ini tampak seperti 
proses akuntansi: ada sumberdaya yang dipercayakan, ada pencatatan atas 
penggunaan sumber daya, dan ada pelaporan.  

Untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan dalam pelaporan 
tersebut adalah informasi yang akurat, dan layak untuk pengambilan keputusan, 
maka informasi yang dihasilkan perlu ditelaah oleh pihak yang independen. 
Perbedaan antara pencatatan untuk pertanggungjawaban kepada Allah, dengan 
pencatatan untuk pertanggungjawaban kepada manusia adalah pelaku pencatatan. 
Pelaku pencatatan pada pencatatan untuk Allah adalah pihak yang benar-benar 
independen dengan si pengelola sumberdaya, serta mencatat secara akurat. 
Sedangkan pelaku pencatatan pada pencatatan untuk manusia pada umumnya 
adalah si pengelola sumberdaya itu sendiri, yang belum tentu independen, dan 
belum tentu akurat. Oleh karena itu, untuk pencatatan yang dilakukan oleh 
manusia, ada baiknya diperiksa keakuratannya sebelum dimanfaatkan untuk 
mengambil keputusan.  

Apa manfaatnya penyajian informasi? Manfaat informasi yang disajikan 
untuk vertical (kepada Allah) dan informasi untuk manusia pada dasarnya adalah 
sama, yaitu sebagai bahan untuk mengambil keputusan. Namun, isi informasinya 
yang berbeda. Mengapa isi informasi dapat berbeda? Karena jenis keputusannya 
berbeda. Untuk memutuskan apakah seorang manusia masuk surga atau neraka, 
membutuhkan data berupa jumlah amal baik dan buruk. Untuk memutuskan 
berapa unit barang yang dapat dibeli, data yang dibutuhkan adalah data berupa 
jumlah uang yang dimiliki.  

Informasi keuangan merupakan output dari atas pengelolaan keuangan 
yang disajikan akan memberi dampak berupa perubahan perilaku. Teori signaling1 
membuktikan bahwa informasi keuangan dapat memberikan sinyal kepada para 
calon investor.  Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban, informasi yang 
dihasilkan (informasi penggunaan uang atau sumberdaya lainnya) merupakan 
salah satu instrumen dalam sistem pengendalian manajemen.  

                                                 
1 Teori Signaling ini berasal dari model yang dibangun oleh Miller & Rock (1985) yang 
menunjukkan bahwa dividen merupakan suatu sinyal untuk perolehan laba periode berikutnya 
(Desmukh, 2005) 
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IPSAS (International Public Sector Accounting Standards)  (Board, 2007) 
menyebutkan bahwa laporan keuangan memiliki tujuan : 
1. Menyediakan informasi tentang sumberdaya, alokasi dan penggunakan 

sumber daya keuangan 
2. Menyediakan informasi tentang bagaimana suatu entitas mendanai 

aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kas 
3. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas 

untuk mendanai aktivitasnya, dan untuk melunasi utang dan komitmen 
4. Menyediakan informasi tentang kondisi financial entitas dan perubahannya 
5. Memberikan informasi agregat yang berguna untuk mengevaluasi kinerja 

entitas berupa (dalam lingkup) kos layanan, efisiensi, dan pencapaian.  
Bentuk atau susunan laporan keuangan organisasi sektor publik bisa 

beragam sesuai dengan siapa pengguna informasi keuangan. Menurut PP no. 24 
tahun 2005, pemerintah daerah wajib membuat laporan keuangan yang terdiri dari 
Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan catatan atas laporan 
keuangan (yang tidak dapat dipisahkan dengan laporan keuangan). Menurut 
IPSAS  (Board, 2007), laporan organisasi sektor publik terdiri dari Neraca 
(Statement of Financial Position), Laporan Kinerja Keuangan (Statement of 
Financial Performance), Laporan Perubahan Aset Bersih / Ekuitas (Statement of 
Changes in Net Asset / Equity), dan catatan atas laporan keuangan (yang tidak 
dapat dipisahkan dengan laporan keuangan).  

Basis yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan pun berbeda 
antara PP 24 Tahun 2005 dengan IPSAS. IPSAS, sebagaimana yang menjadi 
acuan PSAK no. 45, menggunakan basis akrual, sedangkan PP no. 24 Tahun 2005 
menggunakan basis kas menuju akrual.  Blazek (2008) mengungkapkan bahwa 
pada dasarnya, basis yang sederhana yang dapat digunakan organisasi sektor 
publik adalah basis kas. Basis atau metode kas ini mengakui suatu pendapatan saat 
kas diterima, dan biaya saat kas dikeluarkan.  

Tujuan umum modul ini adalah menyajikan konsep pencatatan keuangan 
yang dikaitkan dengan pengelolaan masjid. Lingkup pencatatan berupa penentuan 
tujuan masjid, identifikasi aktivitas, sumber dana, anggaran dan realisasi 
anggaran. Pencatatan dilakukan dengan basis kas. Dokumen pencatatan keuangan 
sampai dengan pelaporan merupakan modifikasi antara PSAK no. 45 tentang 
Standar Akuntansi Keuangan Organisasi Nirlaba dengan beberapa buku 
Akuntansi Sektor Publik. Pemodifikasian ini dilakukan untuk menyederhanakan 
proses, namun tidak mengurangi esensinya.  Secara khusus, modul ini membantu 
pembaca (peserta forum diseminasi) untuk membuat pencatatan yang jika 
diterapkan secara konsisten akan dapat mendukung pencarian jawaban atas 
pertanyaan berikut: 

1. Aktivitas apakah yang membutuhkan dana terbanyak pada setiap 
periodenya?  

2. Berapa jumlah uang yang diterima di awal-awal pemberian mandat? (Perlu 
catatan, barangkali pemberi hak pun lupa besarannya) 

3. Berapa yang telah dibelanjakan dan mana bukti belanjanya? 
4. Apakah anggota tim kerja saya membelanjakan uang sesuai 

peruntukannya? 
5. Berapa sisa dana yang tersedia untuk aktivitas yang akan datang? 
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6. Cukupkah dana itu untuk menjalankan kegiatan X yang sangat tergantung 
pada kondisi musim? 

7. Hematkah cara pengadaan barang dan jasa? 
8. Cukupkah kas di tangan sebesar Rp. xxx untuk membiayai operasional 

organisasi sampai dengan akhir periode ini? 

Pertanyaan-pertanyaan di atas adalah sebagian daftar periksa (check-list) 
pengendalian kegiatan yang harus dilakukan pengelola dan tim kerja agar 
kewajiban dapat diwujudkan secara baik dan benar.  

PENENTUAN TUJUAN ORGANISASI 
Tujuan organisasi bukan tiba-tiba muncul. Namun, berasal dari proses perumusan. 
Berangkat dari pertanyaan : “mengapa organisasi ini didirikan?”, maka pengelola 
organisasi dapat merumuskan tujuan.  

Pernyataan tujuan yang baik adalah yang jelas, atau tidak menimbulkan 
beda persepsi, serta dapat diukur. Oleh karena itulah tujuan harus dinyatakan 
tertulis, dan disepakati oleh tim kerja. Tujuan organisasi yang demikian dapat 
memudahkan pengelola organisasi untuk tetap fokus. Tujuan yang terukur juga 
akan membantu pengelola organisasi untuk mengetahui sampai dimana capaian 
organisasi. 

Pada kenyataannya, tujuan pada organisasi sektor publik sering berbentuk 
abstrak dan sulit untuk diukur. Namun demikian, tujuan ini harus tetap 
direalisasikan untuk menjaga ketercapaian amanat yang dipercayakan kepada 
pengelola. 

Tujuan organisasi ditetapkan berdasarkan visi atau mimpi pengelola 
organisasi. Jika visi atau mimpi merupakan capaian dalam jangka waktu yang 
cukup panjang, umumnya 10 tahun, maka tujuan organisasi dapat ditentukan 
untuk dicapai dalam jangka waktu per tahun atau per periode yang lebih pendek. 
Seringkali istilah tujuan dan misi dimaknakan secara mirip. Pada modul ini, 
penulis membedakan istilah visi, misi dan tujuan berdasarkan rentang waktu. Visi 
seperti mimpi, oleh karenanya, rentang waktu capaiannnya cukup panjang, oleh 
karenanya cakupan visi menjadi cukup luas. Untuk mencapai visi, ditetapkanlah 
misi, rentang berada di tengah visi dan tujuan. Umumnya, capaian misi dapat 
dilihat setiap 5 tahun. Misi ini perlu ditentukan untuk evaluasi di tengah 
perjalanan mencapai visi. Sementara itu, tujuan ditetapkan untuk rentang waktu 
lebih pendek -- 1 tahun, misalnya -- agar kegiatan dalam jangka pendek tetap 
fokus.  

Pengklasifikasian visi, misi dan tujuan antar organisasi dapat berbeda-beda 
karena berbagai faktor. Faktor tersebut antara lain : lamanya organisasi berdiri, 
pengalaman pengelola, ketersediaan sumber daya, lingkungan eksternal dan 
regulasi, dan sebagainya. Faktor-faktor tersebut juga menentukan percepatan 
perubahan organisasi. Bagi organisasi yang baru saja berdiri, bisa jadi 
perkembangan secara regional dijadikan visi. Sementara itu bagi organisasi yang 
sudah tua, bisa jadi visinya berupa perkembangan internasional. Namun, ada juga 
yang organisasi baru berdiri, tetapi visinya langsung di tingkat internasional 
dengan pertimbangan ketersediaan sumberdaya, atau pengalaman pengelola. 
Penjelasan ini jangan sampai membuat kita terjebak dengan salah-benar 
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pengklasifikasian visi-misi-tujuan, namun yang paling penting pengelola harus 
memiliki mimpi, dan mewujudkan mimpi secara fokus dan konsisten.  

 
Latihan 1 

1. Sebutkan nama organisasi dan ceritakan makna nama tersebut 
2. Sebutkan visi organisasi 
3. Berilah contoh 1 (satu) tujuan organisasi berikut rentang waktu 

capaiannya?   
4. Siapa saja yang harus dilayani oleh organisasi?  

IDENTIFIKASI SUMBER PENDAPATAN 
Pada organisasi sektor publik, masalah ketidakkonsistenan penerimaan dana 
merupakan masalah klasik. Sementara itu, pengeluaran dana akibat pelaksanaan 
aktivitas selalu muncul. Oleh karena itu, alokasi jumlah rupiah dan kapan (timing) 
penerimaan dana dan pengeluaran dana menjadi penting dan perlu untuk 
diidentifikasi agar aktivitas dapat terlaksana dengan baik.  
 Sumber daya disebut juga dengan aktiva, atau aset. Jenisnya bisa berupa 
uang (baik tunai maupun di tabungan atau deposito, atau cek), sediaan habis pakai 
(seperti obat pembersih lantai, semprot nyamuk, air minum dalam galon, dlsb), 
perlengkapan (seperti karpet, microphone, dlsb), kendaraan, dan gedung. Sumber 
daya yang paling likuid2 adalah uang/dana. 
 Pendapatan diterjemahkan sebagai peningkatan sumber daya yang 
asalnya bukan dari pemilik. Pada organisasi sektor publik, pendapatan terbesar 
umumnya berasal dari penderma. Untuk dapat mengendalikan penggunaan 
pendapatan, maka pendapatan dapat dikelompokkan menurut tujuan 
penggunaannya.  

Berdasarkan tujuan penggunaan, pendapatan dikelompokkan menjadi 
dua, yaitu : pendapatan terikat temporer dan pendapatan tidak terikat3. 
Pendapatan terikat temporer artinya pendapatan yang tujuan penggunaannya 
sudah jelas atau sudah ditentukan penderma. Dikatakan temporer karena 
pemanfaatannya jangka pendek (tidak permanen). Bisa jadi pendapatan yang 
diterima merupakan perpaduan (mix) antara pendapatan terikat dan temporer. 
Misalnya, pendapatan dari siswa TPA (Taman Pendidikan Al-Qur’an) per bulan, 
maka ini harus ditentukan sejak awal berapa persen dari pendapatan tersebut yang 
dialokasikan untuk pendapatan terikat temporer (untuk membayar gaji guru, 
sarana pendidikan, kebersihan dan biaya yang pasti keluar lainnya dalam 1 bulan) 
dan berapa persen yang tergolong pendapatan tidak terikat. Pendapatan tidak 
terikat inilah yang fleksibel digunakan. Bisa jadi juga pendapatan dari siswa TPA 
merupakan pendapatan terikat temporer semua. Besarnya proporsi alokasi serta 
jenis-jenis pengelompokan ini ditentukan oleh pengelola dan harus diterapkan 
secara konsisten. 
  

                                                 
2 Sumber dayayang  likuid atau cair maksudnya adalah sumber daya yang paling cepat dapat 
digunakan. 
3 Pengklasifikasian ini mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) no. 45 
(IAI 2008) 



 

  
hal. 7 

 
   

Latihan 2 
1. Sebutkan asal / sumber pendapatan organisasi Anda! 
2. Identifikasikan : dari sumber penerimaan dana tersebut, apakah termasuk 

kelompok Pendapatan Terikat Temporer, atau Pendapatan Tidak Terikat. 
3. Berilah kode Pendapatan berdasarkan kelompok dan asal pendapatan. 

Misal : Pendapatan Terikat Temporer yang diperoleh dari Donatur Asing 
diberi kode T1, Pendapatan Terikat Temporer yang diperoleh dari Donatur 
Lokal  T2, Pendapatan Tidak Terikat dari Jumatan, diberi kode NT1, 
Pendapatan Tidak Terikat dari Infaq Lebaran NT2, dst.  

4. Tentukan periode waktu penerimaan dana dan nilai Rupiah rata-rata! 
5. Sebutkan jenis sumber penerimaan dana organisasi yang terbesar 
6. Meskipun organisasi yang Anda kelola memiliki sumber pendapatan yang 

tidak tetap, dapatkah Anda memperkirakan nilai Rupiah yang terkumpul 
setiap minggu? Setiap bulan? Setiap tiga bulan? Setiap tahun?  

7. Jika dapat, sebutkan perkiraan rata-rata pendapatan dari sumber tersebut 
tersebut untuk masing-masing periode yang disebutkan pada pertanyaan 
no. 5. 
 

Tabel 1 – Identifikasi Sumber Pendapatan 
 

No Asal / 
sumber 

pendapatan 

Kode Kelompok Pendapatan 
(isi dengan tanda √) 

Periode diperolehnya 
Pendapatan4 

Pendapatan 
Terikat 

Temporer 

Pendapatan 
Tidak 

Terikat 
      

      
 

IDENTIFIKASI DAN KLASIFIKASI AKTIVITAS5 ORGANISASI 
Setiap pencapaian tujuan akan disertai dengan aktivitas. Selanjutnya, aktivitas 
dapat menimbulkan biaya. Biaya membutuhkan sumber dana. Oleh karena 
aktivitas diturunkan dari tujuan yang harus dicapai per periode, maka penentuan 
besarnya kebutuhan dana per periode akibat adanya aktivitas-aktivitas per periode 
juga dapat ditentukan.  

Latihan 3 
1. Berdasarkan tujuan organisasi yang telah Anda tentukan pada Latihan 1 

no. 3 , sebutkan aktivitas yang dikerjakan untuk mencapai tujuan itu!  
2. Tentukan indikator keberhasilan aktivitas tersebut (Aktivitas dinilai 

berhasil apabila…..) 
3. Berdasarkan jawaban pada no. 1, tentukan frekuensi / periode pelaksanaan 

untuk masing-masing aktivitas itu; misal : sebulan sekali, setahun sekali  

                                                 
4 Diisi : mingguan, bulanan, atau tahunan 
5 Istilah aktivitas yang dimaksud pada modul ini dapat diganti dengan kata kegiatan atau program. 
Jika satu program dibangun oleh lebih dari satu aktivitas/kegiatan, maka program harus disebutkan 
sebelum aktivitas. 
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4. Berdasarkan jawaban pada no. 2, tentukan kapan (tanggal, bulan dan 
tahun) aktivitas tersebut dilakukan (isikan pada Tabel 2 – Identifikasi 
Aktivitas) 

5. Berilah kode untuk masing-masing aktivitas. Pengkodean bisa 
menggunakan huruf, angka, atau kombinasi huruf dan angka. Misal : kode 
A1 untuk Aktivitas 1, A2 untuk Aktivitas 2, dst.  
 

 
Tabel 2 – Identifikasi Aktivitas 

 
Nama / 

Deskripsi 
Aktivitas 

Kode Tujuan Periode Pelaksanaan Indikator  

(nama kegiatan)  Isi dengan alasan atau 
tujuan dilakukannya 
aktivitas ini.  
Tujuan aktivitas harus 
sinkron dengan tujuan 
tujuan organisasi. 

(mingguan (M), bulanan 
(B), 2 minggu sekali 
(2M), tahunan (T), tidak 
rutin) 

 

PENYUSUNAN ANGGARAN BERBASIS AKTIVITAS 
Lingkup penerapan anggaran berada dalam irisan antara akuntansi dan 
manajemen. Secara manajemen, anggaran disusun sebagai alat pengendalian 
(untuk menghindari pembelanjaan yang berlebihan, atau pembelanjaan di luar 
aktivitas yang sejalan dengan tujuan), sebagai alat motivasi (misalnya, pada 
anggaran pendapatan, maka anggaran pendapatan merupakan target pencapaian), 
maupun sebagai penilai kinerja (yang dapat mengaitkan antara biaya dengan 
aktivitas, serta dapat digunakan sebagai patokan apakah suatu unit kerja atau 
bagian telah memenuhi target). Secara akuntansi, realisasi atas anggaran 
diklasifikasikan dan dicatat berdasarkan bukti. Anggaran disusun berdasarkan 
hasil evaluasi atas realisasi atau informasi akuntansi periode sebelumnya. 

Anggaran merupakan rencana yang disajikan dalam satuan mata uang. 
Penganggaran merupakan proses yang dilakukan organisasi sektor publik untuk 
mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya pada kebutuhan-kebutuhan yang 
tidak terbatas, atau unlimited demand. Freeman (2003, dalam  Deddi, Iswahyudi, 
& Maulidah 2007) . Selain untuk keperluan alokasi, anggaran juga merupakan 
panduan (guide) untuk menunjukkan capaian organisasi  (Blazek, 2008).   

Periode penyusunan anggaran setiap organisasi dapat berbeda-beda. Ada 
yang tahunan, ada yang setiap semester, tergantung dari kebutuhan organisasi. 
Pada umumnya, anggaran ditentukan setiap tahun. Namun, evaluasinya dilakukan 
setiap bulan atau tiga bulanan.  

Menganggarkan pendapatan bukan berarti membentuk organisasi sektor 
publik menjadi organisasi komersial. Perencanaan pendapatan (atau anggaran 
pendapatan) merupakan faktor pengendali ketersediaan dana, kualitas layanan, 
dan efisiensi. Dengan menganggarkan pendapatan, diharapkan pengelola dapat 
lebih baik dalam memilih bentuk aktivitas dan mengalokasikan biaya, menjaga 
relevansi aktivitas dengan tujuan dalam upaya menggapai mimpi organisasi.  



 

  
hal. 9 

 
   

Salah satu metode penyusunan anggaran yang cukup layak digunakan 
untuk memotivasi pencapaian tujuan adalah Penganggaran Berbasis Kinerja. 
Penganggaran berbasis kinerja dikarakteristikkan dengan mengklasifikasikan 
anggaran berdasarkan aktivitas. Anggaran yang telah terkelompok dalam 
aktivitas-aktivitas akan memudahkan pihak pelaksana anggaran melakukan 
evaluasi capaian atas aktivitas yang dilakukan. 
 

Latihan 4 
1. Jika ada saldo atau sisa dana yang berasal dari surplus periode 

sebelumnya, maka masukkan nilai sisa tersebut dalam “Saldo Awal”.  
2. Berikan kode Saldo Awal dengan SA 
3. Setelah menentukan berapa rupiah Pendapatan Terikat dan Pendapatan 

Tidak Tetap, masukkan kode dan data Pendapatan tersebut ke dalam Tabel 
3. 

4. Berilah tanda (arsir) pada kolom Jadwal Pelaksanaan, untuk menentukan 
“kapan Pendapatan tersebut diperoleh” 

5. Berdasarkan jawaban Anda pada Tabel 2, masukkan nama-nama aktivitas 
yang mengakibatkan biaya tersebut 

6. Selanjutnya, sebutkan jumlah Rupiahnya, serta tentukan pula kapan biaya 
tersebut harus dibayarkan. 
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Tabel 3 – Anggaran Pendapatan dan Biaya Berbasis Aktivitas 
 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BIAYA  
[Nama Masjid] 

[Alamat Masjid] 
[Tahun]6 

 
No. 

Urut 
Kode 
Akun 

Deskripsi Akun Tujuan 
Aktivitas7 

Unit Frek Rp/unit Jumlah 
(Rp) 

Jadwal Pelaksanaan 
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nop Des 

 Contoh:                   
1. 100 Penyelenggaraan 

pengajian 
Mempertahankan 
kerukunan antar 
umat muslim 

                

 150 Pendapatan dari 
iuran 

 50 12 20.000 12.000.000             

 111 Biaya konsumsi  50 12 5.000 3.000.000             
2 200 Perayaan 

Ramadhan 
Memotivasi umat 
muslim untuk 
meramaikan 
masjid 

                

 250 Infaq                  
 211 Biaya konsumsi                  

 

                                                 
6 Menunjukkan tahun perioda anggaran. Periode tahun 2009, berarti anggaran mulai berlaku sejak 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009.  
7 Untuk Pendapatan Terikat Temporer, harus dijelaskan Tujuan Penggunaannya. Untuk Pendapatan Tidak Terikat, kolom Tujuan Aktivitas dapat tidak diisi. 
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MATERI TAMBAHAN: 
PENYAJIAN LAPORAN ANGGARAN DAN REALISASI 
ANGGARAN BERDASARKAN AKTIVITAS ORGANISASI 
Output dari aktivitas penganggaran adalah laporan realisasi anggaran. Laporan 
realisasi anggaran dapat disusun per bulan, per tigabulan, agar capaian organisasi 
dapat diketahui secara interim. Diharapkan, dengan laporan realisasi anggaran 
pengelola dapat mengevaluasi keberhasilan aktivitas dan ketersediaan dana.  
 Pada bagian akhir Laporan Realisasi Anggaran perlu diberi penjelasan 
mengenai munculnya selisih antara anggaran dan realisasi. Laporan Realisasi 
Anggaran juga akan lebih baik jika dilengkapi dengan realisasi jadwal 
pelaksanaan aktivitas.  
 Jika terjadi realisasi, baik realisasi biaya maupun pendapatan, maka 
pencatatan harus didasarkan pada bukti. Beri kode pada bukti tersebut, dan 
kelompokkan berdasarkan Kode Pendapatan atau Kode Biaya. Apabila realisasi 
sudah dicatat, maka beri tanda bahwa bukti telah dibukukan.   
 

Tabel 4 – Laporan Realisasi Anggaran 
 

LAPORAN REALISASI ANGGARAN 
[Nama Masjid] 

[Alamat] 
Untuk perioda dari [tanggal] sampai dengan [tanggal] 

 
 Anggaran Realisasi Selisih 

Pendapatan xxx xxx  
Pendapatan dari 

Aktivitas 1 
 -  

Pendapatan dari 
Aktivitas 2 

   

    
Biaya    

Aktivitas 1:    
Biaya A    
Biaya B    

    
Aktivitas 2    

Biaya B    
Biaya C    
Biaya D    

    
Selisih Pendapatan 

dan Biaya 
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INTERPRETASI ATAS LAPORAN ANGGARAN DAN REALISASI 
Pelaporan keuangan akan lebih baik jika dilengkapi dengan narasi. Narasi tersebut 
menceritakan apa yang telah terjadi di organisasi sesuai dengan urutan aktivitas 
yang ada dalam laporan anggaran dan realisasi. Dijelaskan pula informasi non 
keuangan dan keuangan, antara lain: 

1. Aktivitas apa yang paling banyak membutuhkan biaya pada setiap 
periode? 

2. Berapa sisa dana yang tersedia untuk aktivitas periode berikutnya? 
3. Cukupkah cash on hand (kas di tangan) untuk membiayai operasional 

sampai dengan akhir periode? 
4. Apakah realisasi kegiatan telah sesuai jadwal  
5. Bagaimana capaian atas pelaksanaan aktivitas tersebut berdasarkan 

indikator? 
6. Rekomendasi untuk periode berikutnya 
 
Sebagai bahan evaluasi diri organisasi (intern), maka selain informasi di atas, 
maka pertanyaan-pertanyaan berikut perlu dijawab : 
1. Berapakah yang telah dibelanjakan dan mana bukti belanjanya 
2. Apakah organisasi telah membelanjakan uang sesuai dengan 

peruntukannya? 
3. Hematkah cara pengadaan barang atau jasa untuk melakukan aktivitas 
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