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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Masjid adalah tempat ibadah umat muslim. Masjid juga memiliki peran 

sebagai tempat melakukan berbagai akivitas keagamaan bagi umat Islam. Apakah 

itu peringatan hari besar umat Islam, maulidan atau tempat pengajaran agama 

Islam lainnya. Bahkan zaman Rasullah SAW Masjid bukan hanya untuk 

pengajaran agama Islam tapi berkaitan juga dengan politik dan stategi perang. 

Masjid merupakan salah satu organisasi sektor publik yang tergolong dalam 

organisasi nirlaba (non profit oriented) yang dalam menjalankan aktivitasnya, 

dengan mengelola sumber daya yang dimilikinya dan sumber daya yang diperoleh 

dari masyarakat secara sukarela dan ikhlas. Menurut Dewan Masjid Indonesia 

(DMI) terdapat tiga fungsi Masjid. Pertama, Masjid sebagai ibadah (mdlahah) 

juga merupakan tempat ibadah secara luas (ghairu madhlah) selama dilakukan 

dalam batas – batas syariah. Kedua, Masjid sebagai wadah pengembangan 

masyarakat melalui berbagai sarana dan prasarana yang dimiliki Masjid yang 

bersangkutan. Ketiga, Masjid sebagai pusat komunikasi dan persatuan umat (Desy 

dkk,2014).   

Masjid adalah simbol ibadah dan jika dimaknai sebagai akuntansi Masjid, 

maka Masjid berdampingan dengan sisi maskulin
 
akuntansi yang selalu diartikan 

materialis (Ahyaruddin dkk,2017 ). Berdasarkan hasil kajian Puslitbang 

kehidupan beragama tahun 2004, bahwa hanya terdapat beberapa Masjid saja 

yang mampu memenuhi ketiga fungsi tersebut. Padahal mesjid merupakan sebuah 
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entitas nirlaba yang memperoleh dana dari sumbangan masyarakat dalam bentuk 

sedekah atau dalam bentuk sumbangan sosial lainnya. Maka pertanggungjawaban 

laporan keuangan ke publik sangat penting. Perlunya penyajian yang akuntabel 

dan transparan dalam pelaporannaya, agar menjadi kunci sukses bagi entitas untuk 

tetap eksis dan bertahan di tengah-tengah masyarakat (Badu dan Hambali, 2014).  

Di Indonesia mayoritas penduduk beragama Islam. Sehingga dengan 

mudah menemukan disetiap tempat ada Masjid. Mulai dari di perkantoran, pinggir 

jalan raya, perumahan, sampai di dalam sebuah gang kecil ada Masjid. Tujuan 

yaitu memudahkan kaum muslimin melakukan ibadah ketika waktu sholat masuk 

dan sebagai pusat kegiatan keagamaan lainnya. Sehingga banyak Masjid-Masjid 

baru dibangun atau mesjid lama yang di renovasi dengan berbagai macam bentuk 

arsitektur demi kenyaman dalam beribadah. Maka banyak pihak-pihak yang 

membantu dalam bentuk dana untuk pembangunan Masjid atau untuk kegiatan-

kegiatan Masjid. Maka setiap pengurus Masjid harus dapat mempertanggung 

jawabkan pengelolan dana tersebut. Apakah dana tersebut didapat dari sumbangan 

suka rela, hibah dari masyarakat atau bantuan  dana dari pemerintah . 

Pada saat ini kita masih banyak melihat Masjid yang belum bisa 

mengelola sumber daya yang diperoleh dari masyarakat dengan kualitas yang baik 

dan benar. Padahal mengelola sumber daya yang dimiliki merupakan hal yang 

sangat penting, karena masyarakat juga ingin mengetahui apakah sumber daya 

yang diberikan kepada Masjid sudah digunakan dengan benar. Oleh karena itu, 

Masjid sebagai salah satu organisasi nirlaba harus dapat 

mempertanggungjawabkan informasinya karena menyangkut kepentingan orang 
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banyak. Salah satu pertangung jawabannya yaitu diperlukannya sebuah 

akuntanbilitas dan transparansi tentang pengelolaan keuangan Masjid. Hal 

tersebut dapat mempersempit kesenjangan informasi keuangan antara organisasi 

Masjid dengan masyarakat sebagai sumber dananya (Andikawati dan Winarno, 

2014).  

Menurut Khanan (2010), ta’mir Masjid sebagai pengelola kurang 

mengetahui persis gambaran pengalokasian dana. Oleh karena itu pengelolaan 

keuangan Masjid harus dilakukan secara baik agar dapat berjalan secara efektif. 

Masjid menjadi bagian dari entitas publik yang semua aktivitasnya harus 

dipertanggung jawabkan kepada publik. Transparansi dan akuntabilitas menjadi 

kata kunci yang penting bagi entitas publik untuk bertahan dan memaksimalkan 

perannya pada domain sosial budaya dimana entitas tersebut berada yang berbeda 

dengan entitas publik lainnya. (Wijangsongko ,2014). 

Masjid merupakan salah satu jenis organisasi nirlaba dalam bidang 

keagamaan. Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 45 

tahun 2011 tentang Organisasi nirlaba, bahwa organisasi nirlaba juga harus dan 

berhak untuk membuat laporan keuangan dan melaporkan kepada para pemakai 

laporan keuangan. Masjid harus membuat laporan keuangan yang akurat dan 

memberikan informasinya kepada pengguna laporan keuangan tersebut yaitu para 

stakeholder Masjid. Untuk dapat membuat laporan keuangan dana Masjid dengan 

akurat dibutuhkan penerapan akuntansi, dan peranan akuntansi disini adalah 

memperlancar manajemen keuangan dalam fungsinya sebagai alat perencanaan, 

pengawasan dan pengambilan keputusan.  
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Pada umumnya pencatatan laporan keuangan Masjid atau musholah 

berbentuk single entry yaitu mencatat penerimaan dan pengeluaran dan tidak 

diketahui jumlah aset yang dimiliki dan berapa nilainya. Sehingga banyak kasus 

hilangnya aset Masjid karena kelemahan sistem pencatatan laporan keuangan. 

Menurut Simanjuntak dan Januarsih (2011) Masjid menjadi bagian dari entitas 

publik yang semua aktivitasnya harus dipertanggungjawabkan kepada publik. 

Transparansi dan akuntabilitas adalah sebuah model pengelolalaan keuangan 

diabad dua puluh  satu ini kerena setiap setiap aset yang dimiliki oleh organisasi 

harus diketahui dengan jelas jumlahnya. 

Salah satu faktor utama dalam upaya menjaga kelangsungan hidup dan 

kemakmuran Masjid memerlukan sistem pengelolaan keuangan dan pelaporan 

keuangan yang baik. Khusus ilmu dan prateknya akuntansi dalam memunculkan 

sistem pelaporan keuangan yang efekif. Hal ini dikarenakan akuntabilitas yang 

merupakan pertanggungjawaban khususnya dalam pengelolaan keuangan mesjid 

yang akurat bertujuan untuk mempertanggung jawabkan kepada orang-orang  

yang berkepentingan seperti pengurus dan jamaah Masjid (Ritonga, 2017). 

Di zaman sekarang, laporan keuangan yang akuntabel dan transparan 

sangat dibutuhkan. Apalagi oleh sebuah organisasi nirlaba yang bergerak dibidang 

keagamaan. Karena dalam pandangan masyarakat entitas Masjid jauh lebih baik 

dari entitas manapun. Bahkan untuk bisa menjadi Masjid Paripurna di Kota  

Pekanbaru salah satunya syarat laporan keuangan harus bagus. 

Sebagai entitas, Masjid menggunakan pelaporan akuntansi yang dananya 

berasal dari sumbangan masyarakat sebagai sumber keuangannya, seperti: 
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sumbangan donatur, sedekah atau bentuk bantuan sosial lainnya. Oleh karena itu, 

menjadi penting untuk mempertanggungjawabkan kepada publik semua laporan 

keuangan tersebut. Perlunya penyajian yang akuntabel dan transparan dalam 

pelaporannya, agar menjadi kunci sukses bagi entitas untuk tetap eksis dan 

bertahan hidup di tengah-tengah masyarakat. (Ahyaruddin dkk,2017 ) 

Pemerintah kota Pekanbaru telah mengeluarkan peraturan Peraturan 

daerah kota Pekanbaru Nomor 2 Tentang Masjid Paripurna Pekanbaru . Peraturan 

ini ditujukan untuk mendukung program kerja walikota yaitu membentuk masjid 

paripurna. 

Salah satu program Kota  Pekanbaru untuk mencapai Kota  Madani yaitu 

adanya di setiap kecamatan dan kelurahan Masjid Paripurna. Sebuah bentuk 

model masjid percontohan di setiap Kecamatan dan Kelurahan. Masjid yang lebih 

aktif dibandingkan dengan Masjid pada umum dari segi keagamaan. Dimana 

masjid Paripurna mendapatkan berbagai macam fasilitas dari pemerintah 

Pekanbaru mulai dari bantuan fisik sampai dengan non fisik seperti kesejateraan 

imam dan muazin langsung ditanggung oleh pemerintah Kota  Pekanbaru. Dimana 

Imam dan  muazin langsung di tunjuk oleh pemerintah dan pemerintah langsung 

menggajinya para petugasnya. Di Pekanbaru sendiri terdapat 12 Masjid Paripurna 

tingkat kecamatan dan 52 Masjid Paripurna tingkat kelurahan. Bahkan pada akhir 

tahun 2017 yang lalu ada pemekaran 25 kelurahan baru yang nanti setiap 

kelurahan yang baru itu terdapat Masjid Paripurna baru.  

Dalam Peraturan daerah kota Pekanbaru Nomor 2 Tentang Masjid 

Paripurna Pekanbaru Pada pasal 13 tentang sumber pembiayaan dan 

penatalaksanaan keuangan poin 1 menjelaskan bahwa keuangan masjid paripurna 
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berasal dari anggaran penerimaan belanja daerah provinsi Riau dan Kota 

Pekanbaru, serta point 3 menyatakan bahwa laporan keuangan dapat 

dipertanggungjawabkan serta diauduit oleh Dewan Pengawas Badan Pengelola 

Masjid Paripurna. Hal ini mewajibkan masjid paripurna menyajikan laporan 

keuangan sesuai dengan standar laporan keuangan baku yaitu PSAK 45 tentang 

organisasi nirlaba. Namun pada kenyataanya, banyak masjid paripurna yang telah 

lama ditetapkan maupun bakal masjid paripurna yang belum menerapkan standar 

pencatatan laporan keuangan yang baik. 

Berdasarkan hasil penelitian tentang penerapan PSAK 45 pada masjid 

yang dilakukan oleh Wijangsongko (2014) mengatakan bahwa Masjid belum 

menerapkan PSAK 45 sepenuhnya. hal ini membuat peneliti tertarik melakukan 

penelitian di Masjid Paripurna Kecamatan Pekanbaru yaitu Masjid Al-Falah Darul 

Mukhtaqin. Dengan mengangkat judul:”ANALISIS PENERAPAN 

AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PADA MASJID 

PARIPURNA DI PEKANBARU ( STUDI KASUS PADA MASJID 

PARIPURNA AL-FALAH DARUL MUTTHAQIN)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah pengakuan dan pengkuran PSAK No. 45 kesesuainnya terhadap 

penerapan Akuntansi nirlaba pada Masjid Paripurna Al-Falah Darul 

Muttaqin.(laporan aset kelolaan) 

2. Apakah penyajian PSAK No. 45 kesesuainnya terhadap penerapan 

Akuntansi nirlaba pada Masjid Paripurna Al-Falah Darul 

Muttaqin.(laporan aset kelolaan) 
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3. Apakah pengungkapan PSAK No. 45 kesesuainnya terhadap penerapan 

Akuntansi nirlaba pada Masjid Paripurna Al-Falah Darul 

Muttaqin.(laporan aset kelolaan) 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengakuan dan pengkuran PSAK No. 45 kesesuainnya 

terhadap penerapan Akuntansi nirlaba pada Masjid Paripurna Al-Falah 

Darul Muttaqin.(laporan aset kelolaan) 

2. Untuk mengetahui penyajian PSAK No. 45 kesesuainnya terhadap 

penerapan Akuntansi nirlaba pada Masjid Paripurna Al-Falah Darul 

Muttaqin.(laporan Keuanga) 

3. Untuk mengetahui pengungkapan PSAK No. 45 kesesuainnya terhadap 

penerapan Akuntansi nirlaba pada Masjid Paripurna Al-Falah Darul 

Muttaqin.(rincian atau catatan laporan keuangan) 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Bagi  penulis, Untuk menamabah wawasan keilmuan dibidang akuntansi 

khusus di bidang entitas nirlaba seperti Masjid. Dan  penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan sarana pengetahuan bagi para pembaca terhadap akuntansi 

organisasi nirlaba khusus keagamaan dan juga dapat digunakan sebagai sumber 

data sekunder bagi penelitian berikutnya 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Bagi pengelola Masjid, hendaknya penelitian di harapkan dapat berguna 

dalam kinerja pengelolaan keuangan Masjid. Pengelolaan keuangan Masjid 

dengan dengan menerapkan pratek standar akuntansi yang belaku di Indonesia. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Penelitian ini disusun di dalam enam BAB, yang dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan pendahuluan yang menjelaskan mengenai hal-hal 

pokok dalam penelitian yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berkaitan dengan teori akuntansi nirlaba, laporan keuangan nirlaba, 

PSAK 45 serta penelitian terdahulu yang bekaitan dengan penelitian yang 

dilakukan penulis. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi mengenai lokasi penelitaan, jenis penelitian, desain 

penelitian, teknik pengumpulan data, teknik validasi, dan teknik yang digunakan 

dalam menganalisis data. 

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang gambaran lokasi penelitian atau objek penelitian 

yaitu Masjid Paripurna Al-Falah Darul Muthaqin  Kecamatan Pekanbaru Kota dan 

Masjid Paripurna  

BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan pengamatan pada objek yang 

akan diteliti. 

BAB VI : PENUTUP 

Kesimpulan hasil analisis data dan pembahasan, serta saran-saran yang 

dapat diberikan penulis. 


