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BAB II 

 KAJIAN PUSTAKA  

 

2.1 Masjid Paripurna  

2.1.1  Pengertian Masjid 

MASJID SECARA BAHASA ADALAH TEMPAT UNTUK 

BERSUJUD, UNTUK MENYEMBAH KEPADA ALLAH. ISTILAH masjid 

berasal dari bahasa arab, diambil dari kata “sajadah, yasjiduh, sajdan ”. kata 

sajadah artinya bersujud, patuh, taat, serta tunduk dengan penuh hormat dan 

ta’zim. Untuk menunjukan suatu tempat, kata sajadah diubah bentuk menjadi 

masjidun. Secara terminologis mengandung makna sebagai pusat dari segala 

kebijakan kepada Allah swt. Didalam nya terdapat dua kebajikan yaitu,kebajikan 

yang dikemas dalam bentuk ibadah khusus yaitu shalat fardhu, baik secara 

sendirian maupun berjamaah dan kebajikan yang di kemas dalam bentuk 

amaaliyah sehari-hari untuk berkomunikasi dan bersilahturahmi (Suherman, 2012) 

 

2.1.2 Pengertian Masjid Paripurna 

Masjid 
 
paripurna adalah sebuah konsep yang menjadi model pengelolaan 

masjid di kota Pekanabaru pada masa pemerintahan Walikota Pekanabaru H. 

Firdaus ST, MT dan Ayat Cahyadi S.Si. konsep masjid yang dapat menjadikan 

sentra dakwah, pendidikan, ekonomi umat islam.Secara bahasa, paripuna itu 

berarti prima, penuh, sempurna dan lengkap. Masjid paripurna mendapat bantuan 

dana langsung dari pemerintah kota pekanbaru dan gaji para petugas nya seperti 

imam, muazin, cleaning service dan security langsung digaji oleh pemerintah kota 

Pekanbaru. 
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 Bila disandingkan dengan masjid maka jadilah ini sebuah konsep masjid 

yang prima, lengkap, dan menjadi bentuk ideal sebuah masjid yang diinginkan 

oleh islam dan sesuia kondisi jamaah yang ada. Konsep paripurna ini 

memaksdimalkan fungsi masjid sebagai tempat pembinaan umat islam agar 

tercapainya sebuah sasaran yaitu tercipta masyarakat madani. Sesuai dengan misi 

kota Pekanabaru sebagai kota Madani. 

Untuk di Indonesia yang namanya masjid paripurna baru ada di Pekanabaru. Ini 

merupakan terobosan pemerintah kota Pekanabaru untuk mencapai kota 

Pekanabaru sebagai Kota Madani. Masjid paripurna memiliki tiga divisi dalam 

pngelolaannya  

1.  Divisi Imarah 

Divisi  imarah memiliki tujuan untuk mengidupkan masjid dan menjadi 

pusat penggemblengan pribadi setiap muslim, meliputi  

a. Pembinaan peribadatan  

b. Pendidikan agama 

c. Pembinaan remaja  

d. Pembinaan wanita  

e. Perpustakaan  

f. Peringatan hari besar islam  

g. Pembinaaan ibadah sosial 

2. Divisi Idarah 

Divisi idarah bekaitan dengan adminitrasi masjid, seperti  

a. Struktur organisasi  
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b. Perencanaan 

c. Perlengkapan  

d. Keuangan  

e. Penentuan arah kiblat  (Husti dkk, 2014). 

 

2.1.3 Perlakuan Akuntansi Pada Masjid 

Dalam Al-Qur’an Allah SWT telah menjelaskan secara tersirat tentang 

akuntansi yaitu pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282 dan ayat ini adalah ayat 

paling panjang dalam Al-Quran . 

َُُْٛكْى َكبتِ  ْنَْٛكتُْت ثَ َٔ ٗ فَبْكتُجُُِٕ  ًًّّ ٰٗ أََجٍم ُيَس ٍٍ إِنَ ْٚ ُْتُْى ثَِذ ٍَ آَيُُٕا إَِرا تََذاَٚ ََل َٚأَْة ٌت ثِبْنَعْذِل َٚب أََُّٚٓب انَِّزٚ َٔ

 ُ َ َسثَّّ ْنَٛتَِّك َّللاَّ َٔ ِّ اْنَحكُّ  ْٛ هِِم انَِّز٘ َعهَ ًْ ْنُٛ َٔ ُ فَْهَْٛكتُْت  ُّ َّللاَّ ًَ ب َعهَّ ًَ ٌْ َْٚكتَُت َك ْٛئًّب  َكبتٌِت أَ ُُّْ َش ََل َْٚجَخْس ِي َٔ

 ٌْ ْٔ ََل َْٚستَِطُٛع أَ ْٔ َضِعٛفًّب أَ ِّ اْنَحكُّ َسفًِّٛٓب أَ ْٛ ٌَ انَِّز٘ َعهَ ٌْ َكب ِ ُ ثِبْنَعْذِل  فَإ نُِّّٛ َٔ هِْم  ًْ َٕ فَْهُٛ مَّ ُْ ًِ ُٚ

 ٍَ ٌَ ِي ْٕ ٍْ تَْشَض ًَّ ٌِ ِي اْيَشأَتَب َٔ ٍِ فََشُجٌم  ْٛ ٌْ نَْى َُٚكََٕب َسُجهَ ِ ٍْ ِسَجبنُِكْى فَإ ٍِ ِي ْٚ َِٓٛذ ُِٓذٔا َش اْستَْش ََٓذاِء َٔ انشُّ

ََل  َٔ  ٰٖ ب اْْلُْخَش ًَ َش إِْحَذاُْ ب فَتَُزكِّ ًَ ٌْ تَِضمَّ إِْحَذاُْ ٌْ تَْكتُجُُِٕ أَ ََل تَْسأَُيٕا أَ َٔ ََٓذاُء إَِرا َيب ُدُعٕا  َٚأَْة انشُّ

ٰٗ أََلَّ تَْشتَبثُ  أَْدََ َٔ ُو نِهشََّٓبَدِح  َٕ أَْل َٔ  ِ َُْذ َّللاَّ نُِكْى أَْلَسطُ ِع ِّ َرٰ ٰٗ أََجهِ ا إِنَ ْٔ َكجِٛشًّ ا أَ ٌَ تَِجبَسحًّ َصِغٛشًّ ٌْ تَُكٕ ٕا إَِلَّ أَ

ََل َحبِضَشحًّ تُِذُٚشَََٔٓب ثَْٛ  َٔ ََل َُٚضبسَّ َكبتٌِت  َٔ ُِٓذٔا إَِرا تَجَبَْٚعتُْى  أَْش َٔ ُْٛكْى ُجَُبٌح أََلَّ تَْكتُجَُْٕب  َْٛس َعهَ َُُكْى فَهَ

ٍء َعهِٛىٌ  ْٙ ُ ثُِكمِّ َش َّللاَّ َٔ  ُ ُكُى َّللاَّ ًُ َُٚعهِّ َٔ  َ اتَّمُٕا َّللاَّ َٔ ُ فُُسٌٕق ثُِكْى  ٌْ تَْفَعهُٕا فَإََِّّ إِ َٔ ٌِٓٛذ   ﴾٨٢٨  اانجمشح َش

Artinya :”Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah 

tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 

menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu 

menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya 

sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan 

hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis 

itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia 

mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang 

yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak 

mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan 

jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki 

(di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki 
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dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika 

seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi 

itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah 

kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu 

membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih 

menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) 

keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu 

perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada 

dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila 

kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. 

jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah 

suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah 

mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” 

 

Ayat ini memerintahkan supaya setiap melakukan transaksi muamalah 

hendaknya di catatkan. Dalam istilah sekarang lebih di kenal dengan istilah 

akuntansi. Muamalah dalam artian transaksi, seperti kegiatan jual beli, utang 

piutang, sewa menyewa dan sebagainya. Begitu juga dengan aktivitas penyerahan 

dana dari donator kepada pengelola Masjid dapat disebut dengan transaksi, karena 

dana tersebut diserahkan dengan maksud tertentu (Utari, 2016). Akuntansi 

merupakan alat untuk melakukan pengamanan harta kekayaan, meningkatkan 

pengendalian dan pengawasan serta alat untuk mewujudkan tata kelola yang baik, 

sehingga tercipta akuntabilitas dan transparansi (Syahman, 2016). Akuntansi 

adalah pencatatan transaksi untuk menghasilkan laporan keuangan.  Akuntansi 

syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi yang sesuai dengan 

aturan yang telah ditetapkan Allah SWT (Nurhayati, 2009).  

 

2.2 Laporan Keuangan 

 

Menurut Syarifudin (2005;89) Pengelolaan keuangan adalah kegiatan yang 

dilakukan oleh seorang pemimpin dalam menggerakan para pejabat yang bertugas 

dalam bidang keuangan untuk menggunakan fungsi-fungsi manajemen, meliputi 
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perencanaan atau penganggaran, pencatatan, pengeluaran serta 

pertanggungjawaban. 

2.2.1 Tujuan Laporan Keuangan 

Dalam buku Astatement of Basic Acounting Theory (ASOBAT), seperti 

yang dikutip dan diterjemahkan oleh Harahap (2007) merumuskan empat tujuan 

laporan keuangan: 

1. Membuat keputusan yang menyangkut penggunaan kekayaan yang terbatas 

dan untuk mencapai tujuan. 

2. Mengarahkan dan mengontrol secara efektif Sumber Daya Manusia dan 

faktor produksi lainnya. 

3. Memelihara dan melaporkan pengamanan terhadap kekayaan. 

4. Membantu fungsi dan pengawasan sosial. 

 

2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan Di Sektor Publik  

Menurut SAFC NO 4 (statement of finansial accounting concept), khusus 

mengenai tujuan laporan keuangan untuk organisasi nonbisnis/nonlaba adalah: 

1. Laporan keuangan organisasi nonbisnis hendaknya dapat memberikan 

informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumber daya, 

serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam pembuatan keputusan yang 

rasional mengenai alokasi sumber daya organisasi. 

2. Memberikan informasi untuk membantu para 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 memberi pelayanan tersebut. 
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3. Memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia 

dan calon penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya 

dalam menilai kinerja manajer organisasi nonbisnis atas pelaksanaan 

tanggung jawab pengelolaan serta aspek kinerja lainnya. 

4. Memberikan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban dan 

kekayaan bersih organisasi, serta pengaruh dari transaksi, peristiwa dan 

kejadian ekonomi yang mengubah sumber daya dan kepentingan sumber daya 

tersebut. 

5. Memberikan informasi mengenai bagaimana organisasi memperoleh dan 

membelanjakan kas atau sumber daya kas, mengenai utang dan pembayaran 

kembali hutang, mengenai faktor lain yang dapat mempengaruhi likuiditas 

organisasi. 

6. Memberikan penjelasan dan interprestasi untuk membantu pemakai dalam 

memahami informasi keuangan yang diberikan. 

 

2.3 Organisasi Nirlaba 

Organisasi nirlaba merupakan suatu organisasi yang bertujuan pokok 

untuk mendukung kepentingan publik yang tidak komersial, organisasi nirlaba 

meliputi organisasi keagamaan, sekolah, rumah sakit dan klinik publik, Organisasi 

politik, organisasi masyarakat, organisasi sukarelawan, serikat buruh. Salah satu 

organisasi yang termasuk organisasi nirlaba yaitu Masjid. Masjid merupakan 

organisasi sektor publik yang mengelola keuangan dan sumber daya lain dari para 

jamaah sebagai salah satu entitas keagamaan (Wijangsongko, 2014). 
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Organisasi tempat ibadah juga disebut oleh Bastian (2007) dengan 

organisasi keagamaan. Secara etimologis, organisasi keagamaan dapat diartikan 

sebagai organisasi yang fokus gerakannya terkait dengan agama tertentu, yang 

menyangkut juga permasalahan ibadah atau menjalankan segala kewajiban Tuhan 

terkait agama atau kepecayaan tertentu. Jika didasarkan pada definisi tersebut, 

organisasi keagamaan mengacu pada organisasi dalam sebuah tempat peribadatan 

seperti Masjid, Mushola, Gereja, Kuil, Klenteng, Wihara, maupun Pura. Dengan 

kata lain, organisasi keagamaan dijalankan oleh sebuah lembaga atau organisasi 

yang muncul atas kesadaran akan berjalannya visi dan misi agama tertentu 

(Bastian, 2007: 216).  

Dalam ruang lingkup PSAK No. 45 tentang Pelaporan Keuangan 

Organisasi Nirlaba, dikatakan bahwa sebuah organisasi nirlaba harus memenuhi 

karakteristik sebagai berikut : 

1. Sumber daya entitas berasal dari para penyumbang yang tidak 

mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang 

sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. 

2. Menghasilkan barang dan / atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan 

kalau  suatu   entitas menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak pernah 

dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas tersebut. 

3. Tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada organisasi nirlaba tidak 

dalam arti bahwa 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. 
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2.3.1 Klasifikasi Organisai Nirlaba 

Menerut Kotler (2009) dalam Utari (2016) organisasi nirlaba dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut: 

1. Badan pemerintah yang dibentuk dengan undang-undang dan diberi 

wewenang untuk memberi pelayanan dan memungut pajak. 

2. Organisasi nonprofit swasta atau bebas pajak, tetapi di organisasi di luar 

wewenang pemerintah dan perundang-undangan. Organisasi itu mungkin 

bergerak di  bidang pendidikan, pelayanan kemanusian, perdagangan, atau 

perhimpunan profesi. 

3. Organisasi swasta-pemerintah yang dibentuk dengan weweng legislatif 

dan biasanya diserahi monopoli yang terbatas untuk memberikan 

pelayanan atau menyediakan barang kebutuhan tertentu kepada kelompok-

kelompok masyarakat. Organisasi bergerak dibidang utilitas, seperti listrik, 

air dan gas. 

 

2.3.2 Siklus Akuntansi Organisasi Nirlaba 

Laporan keuangan adalah hasil akhir dari suatu proses akuntansi yaitu 

aktivitas pengumpulan dan pengelolaan data keuangan untuk di sajikan dalam 

bentuk laporan keuangan atau ikhtisar-ikhtisar lainnya yang dapat digunakan 

untuk membantu para pemakai dalam membuat atau mengambil keputusan. Untuk 

menyusun laporan keuangan yang dapat di pertanggungjawabkan dan diterima 

secara umum, prinsip-prinsip prosedur akuntansi, metode, serta teknik-teknik dari 

segala sesuatu yang mencakup dalam ruang lingkup akuntansi telah dikenal. 
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Terlepas dari aturan itu semua dalam menyusun laporan keuangan ada suatu 

susunan yang dinamakan siklus akuntansi .  

 

Gambar 2.1  

Siklus Akuntansi 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Halim (2014:453) 

Adapun siklus akuntansi pada organisasi nirlaba termasuk organisasi 

Masjid, yang harus dijalankan adalah dimulai dari penyusunan jurnal atas 

transaksi yang terjadi ke dalam pengelompokan akun-akun yang di lengkapi 

dengan dokumen pendukung seperti kwitansi, nota pembayaran, bukti pembelian 

dan lain sebagainya. Setelah penjurnalan selesai maka langkah selanjutnya adalah 

memposting kedalam masing-masing kelompok akun. Setelah posting kebuku 

besar selesai di lakukan akan di ketahui saldo akhir dari setiap akun. Saldo-saldo 

tersebut di rangkum kedalam neraca saldo. Jadi neraca saldo merupakan hasil 

pengingtisarian dari buku besar (Halim dan Kusufi, 2014) 

a. Jurnal Untuk Mencatat Penerimaaan Kas 

1. Kas masuk berupa penerimaaan sumbangan (infak/sedekah) uang tunai dari 

donator yang penggunaannya tidak dibatasi oleh pemberi sumbangan 

transaksi 
jurnal 

Buku 

besar 

Neraca 

saldo 

Laporan 

keuangan 

Tahap pencatatan Tahap pengilklan  Tahap pengelompokan 
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Tabel 2.1 

Jurnal untuk mencatat penerimaan sumbangan tidak terikat 

 

Tanggal Keterangan Debet  Kredit 

  

Kas Xxx  
 

Penerimaan Infak/ sedekah-tidak 

terikat  

 
Xxx 

Sumber: Nainggolan (2007) 

2. Kas masuk berupa penerimaan sumbangn uang tunai dari donator yang 

penggunaannya dibatasi baik tujuan atau waktunya oleh pemberi sumbangan. 

 

Tabel 2.2 

Jurnal untuk mencatat penerimaan sumbangan  terikat 

Tanggal Keterangan Debet Kredit 

  
Kas Xxx   

Penerimaan infak/sedekakah- terikat   xxx 

Sumber: Nainggolan (2007) 

b. Jurnal Untuk Mencatat Pengeluaran Kas 

1. Beban  program yang merupakan jumlah biaya yang dikeluarkan oleh 

organisasi Masjid dalam melaksanakan suatu program kegiatan yang telah 

direncanakan baik yang bersifat rutin maunpun tidak. 

Tabel 2.3 

Jurnal untuk mencatat beban program 

 

tanggal Keterangan Debet Kredit 

  

Beban program A/B/C xxx   

Kas infak/sedekah          terikat /tidak 

terikat  
   xxx  

Sumber: Nainggolan (2007) 

2. Beban operasional merupakan beban yang terjadi selain digunakn untuk 

pelaksanaan kegiataan program, seperti beban gaji dan upah, beban 

manajemen dan umum,beban transportasi ,dan lain-lain. 
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Tabel 2.4 

Jurnal untuk mencatat beban operasional (selain beban program) 

Tanggal Keterangan Debet Kredit 

  
Jenis beban (misalnya beban gaji dan upah) xxx   

Kas infak/sedekah terikat /tidak terikat    xxx  

Sumber: Nainggolan (2007) 

3. Beban penyusutan merupakan beban yang terjadi karena adanya alokasi 

harga perolehan aset tetap sepanjang masa manfaatnya. Penyusutan ini akan 

mengurangi nilai aset tetap setiap tahun. 

Tabel 2.5 

Jurnal untuk mencatat beban penyusutan 

 

Tanggal Keterangan Debet Kredit 

  
Beban penyusutan xxx   

Akumulasi penyusutan     Xxx 

Sumber: Nainggolan (2007) 

c. Jurnal Untuk Untuk Mencatat Perolehan Aset Tetap.  

Aset tetap dapat berupa meja, kursi, tape recorder dan lain yang lainnya. 

Tabel 2.6 

Jurnal untuk mencatat aset tetap 

 

Tanggal Keterangan Debet Kredit 

  
Aset tetap xxx   

Kas infak/sedekah-terikat/tidak terikat    xxx  

Sumber: Nainggolan (2007) 

 

2.5.3    Standar Akuntansi Keuangan Organisasi Nirlaba (PSAK No. 45) 

PSAK No. 45 merupakan standar khusus untuk organisasi nirlaba. 

Karakteristik organisasi nirlaba sangat berbeda dengan organisasi bisnis yang 

berorientasi untuk memperoleh laba. Perbedaan terletak pada cara organisasi 
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memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas 

operasionalnya. Organisasi memperoleh sumber daya dari sumbangan para 

anggota dan penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari 

organisasi yang bersangkutan. Berikut ini adalah pengertian-pengertian menurut 

PSAK No.45: 

1. Tujuan Laporan Keuangan Secara rinci, tujuan laporan keuangan termasuk 

catatan atas laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi mengenai: 

a. Jumlah dan sifat aktiva, kewajiban,dan aktiva bersih suatu organisasi. 

b. Pengaruh transaksi, peristiwa, dan situasi lainnya yang mengubah nilai dan 

sifat aktiva bersih. 

c. Jenis dan jumlah arus masuk dan arus keluar sumber daya dalam suatu 

periode dan hubungan antara keduanya. 

d. Cara suatu organisasi mendapatkan dan membelanjakan kas, memperoleh 

pinjaman dan melunasi pinjaman, dan faktor lainnya yang berpengaruh 

pada likuiditasnya. 

e. Usaha jasa suatu organisasi. 

2. Unsur-Unsur Laporan Keuangan Nirlaba 

Laporan keuangan organisasi nirlaba menurut PSAK No. 45 meliputi: 

a. Laporan Posisi Keuangan Pada Akhir Periode  

Tujuan laporan posisi keuangan adalah untuk menyediakan informasi 

mengenai aktiva, kewajiban dan aktiva bersih, serta mengetahui hubungan 

diantara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Laporan posisi 

keuangan, termasuk catatan atas laporan  keuangan, menyediakan 

informasi yang relevan mengenai likuiditas, fleksibilitas keuangan, dan 
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hubungan antara antara aktiva dan kewajiban. Informasi tersebut 

umumnya disajikan dalam pengumpulan aktiva dan kewajiban yang 

memiliki aktivitas serupa dalam suatu kelompok yang relatif homogen. 

b. Laporan Aktivitas 

Laporan aktivitas menyajikan jumlah perubahan aktiva bersih terikat 

permanen, terikat temporer dan tidak terikat dalam suatu periode. Tujuan 

utama laporan aktivitas adalah menyediakan informasi mengenai pengaruh 

transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aktiva bersih, 

hubungan antar transaksi dan peristiwa lain, dan bagaimana penggunaan 

sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa. 

c. Laporan arus kas untuk satu periode laporan 

Tujuan umum laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai 

penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Laporan ini 

digunakan sebagai dasar untuk menilai kemampuan perusahaan dalam 

menggunakan arus tersebut. Penilaian atas kemampuan menghasilkan kas 

dikaitkan dengan aktivitas yang dijalankan perusahaan, yaitu aktivitas 

operasi, investasi, dan pendanaan. 

 

2.4.4 Penyajian Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba Menurut PSAK 45 

Menurut PSAK No 45 (IAI, 2011) manyatakan laporan keuangan 

organisasi nirlaba terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan 

arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Organisasi Peribadatan Pada 

umumnya manajemen keuangan didefinisikan sebagai pengorganisasi kekayaan 

yang ada pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai 
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organisasi tersebut. Dengan kata lain, definisi yang lain mengatakan manajemen 

keuangan adalah kegiatan untuk memperoleh dan menggunakan dana dengan 

tujuan meningkatkan atau memaksimalkan nilai organisasi. Dalam konteks 

organisasi peribadatan, manajemen keuangan organisasi peribadatan adalah usaha 

yang dilakukan pengelola tempat peribadatan dalam menggunakan dana umat 

sesuai dengan ketentuan dalam ajaran agama dan kepentingan umat beragama, 

serta bagaimana memperoleh dana dari umat dari cara-cara yang dibenarkan oleh 

ajaran agama. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dalam manajemen keuangan 

terdapat dua fungsi yaitu :  

1. Fungsi mendapatkan dana; dan 

2. Fungsi menggunakan dana. 

Dalam fungsi pertama adalah bagaimana cara pengelola organisasi 

peribadatan dalam mendapatkan dana yang sesuai dengan ajaran agama dan tidak 

memberatkan umat. Sedangkan, fungsi kedua adalah bagaimana menggunakan 

dana secara efektif dan efisien. Pada fungsi yang kedua, juga mencakup 

pertanggungjawaban  pengelolaan dana (badu dan  hambali, 2014) 

 

2.4 Pelaporan Keuangan Masjid Paripurna  

Masjid merupakan lembaga milik publik yang kepemilikan hartanya 

merupakan milik umat yang dititipkan kepada para pengelolanya (takmir). 

Organisasi Masjid merupakan organisasi nirlaba, yaitu dalam menjalankan usaha 

tidak mencari laba, namun semata – mata hanya untuk melayani kepentingan 

umat. Modal yang dimiliki oleh Masjid biasanya juga cukup besar, terdapat 

sebidang tanah dan nilai bangunan, juga peralatan dan perlengkapan yang ada di 
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dalam Masjid. Sumber pendapatan Masjid biasanya terdiri dari Zakat, Infaq, 

Shodaqoh dan Waqof dan sumber pendapatan yang lain. Masjid terdiri dari biaya 

rutin (listrik,air), biaya kebersihan, biaya kegiatan Islami yaitu kegiatan yang 

dilakukan untuk memperingati hari-hari besar Islam seperti Maulid Nabi SAW, 

Safari Ramadhan, tausiah mingguan, tabligh akbar, dana perbaikan peralatan 

Masjid lain sebagainya. Takmir menjalankan perannya berdasarkan kepercayaan 

umat, maka laporan keuangan yang merupakan bentuk pertanggung jawaban para 

pengurus Masjid atau takmir (Astarani, 2016). 

 

2.4.1 Sumber Dana  

Kegiatan pengelolan Masjid memerlukan dana yang tidak sedikit. Kurang 

baiknya pendanaan dapat menyebabkan terhambatnya kegiatan-kegiatan yang 

telah di programkan. Oleh karena itu masalah ini perlu ditangani secara serius. 

Beberapa kegiatan penggalangan dana dapat dilakukan, diantaranya: 

1. Donator tetap, yaitu sumbangan dari jamaah atau pihak lain yang secara 

periodik memberikan infak. 

2. Donator fisik tetap, yaitu sumbangan dari berbagai pihak yang dilakukan 

dengan mengajukan permohonan, misalnya kepada instansi pemerintah, 

intansi swasta, lembaga donor atau simpatisan. 

3. Donator bebas, yaitu sumbangan yang diperoleh dari lingkungan jama’ah 

sendiri atau pihak luar yang sifatnya insendental. Hal ini dilakukan dengan 

menyediakan kotak amal maupun penggalangan dana masyarakat. 

4. Usaha ekonomi, yaitu dana yang diperoleh dengan melakukan aktivitas 

ekonomi, khususnya dibidang jasa dan perdagangan . 
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2.4.2 Penganggaran Kegiatan  

Menurut Husti dkk (2014) pengurus Masjid Paripurna harus menyusun 

anggaran dan pendapatan belanja Masjid setiap tahunnya. Penyusunan dilakukaan 

diawal tahun sebagai sebuah perencanaan dengan melibatkan seluruh bidang pos 

pengeluaran hendaknya disusun tiap awal tahun menjadi suatu anggaran 

pendapatan dan belanja Masjid (APBM), yaitu suatu program yang menyangkut 

pemasukan dan pengeluaran uang. Untuk pengeluaran dana perlu di perhatikan: 

1. Dana dikeluarkan harus sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan bagi 

masing-masing bidang. 

2. Bidang yang harus bersangkutan mengajukan permohonan dana kepada 

bendahara yang disetujui oleh ketua pengurus Masjid Paripurna. 

3. Setelah disetujui maka selanjutnya bendahara mengeluarkan dana dari kas 

keuangan sesuai dengan permintaan. 

4. Pengeluaran dana harus melalui mekanisme form pengeluaran dana. 

5. Pemasukan dan pengeluaran dana oleh bendahara dilakukan jurnal 

pembukuan. 

6. Selanjutnya bendahara juga memberikan laporan keuangan kas Masjid 

Paripurna secara periodik baik kepada pengurus maupun kepada para 

jamaah. 

 

a.  Mekanisme penyususunan anggaran  

1. Masing-masing kerja menjabarkan program kerja hasil musyawarah 

jamaah untuk kegiaan tahunan. 

2. Melakukan identifikasi kegiatan dan penjadwalannya. 
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3. Malakukan perhitungan biaya dan pendanaan atas masing-masing 

kegiatan. 

4. Mengajukan anggaran yang telah disusun masing-masing bidang pada 

rapat kerja pengurus. 

5. Melakukan intregrasi keseluruhan pembiayaan dan penerimaan dengan 

memperhatikan skala prioritas. 

b. Budgenting (penganggaran) 

Melalui rapat kerja pengurus menyusun anggaran pengeluaran dan 

pemasukan sesuai dengan kegiaatan yang akan diselenggarakan. Di 

usahakan dalam penyusunan anggaran pengurus memiliki sumber dana 

yang jelas supaya tidak mengalami defisit. Beberapa yang perlu di 

perhatikan antara lain : 

1. Melakukan prioritas kegiatan yang di sesuaikan dengan kebutuhan 

dana. 

2. Pos-pos pengeluaran dan pemasukan ditunjukan secara jelas. 

3. Memberi toleransi anggaran sebesar 10% atau lebih sebagai faktor 

safety. 

4.  Jumlah-jumlah pengeluaran masing-masing bidang dinyatakan angka-

angkanya 

5. Melakukan integrasi seluruh bidang dalam menyusun anggaran dengan 

menetapakan rencana kerja dan anggaran pengelolaan (RKAP). 

 

2.4.3 Lalu lintas keuangan  

a. Pengumpulan  

Pengumpulan dana dikoordinasi oleh pengurus bidang dana dan 

perlengkapan yang berupaya dalam memenuhi kebutuhan pendanaan 
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untuk keseluruhan aktivitas. Pengurus melakukan beberapa aktivitas 

pengalangan dana, di  antaranya mengajukan proposal, membuat Kotak 

amal, aktivitas jasa dan ekonomi, dan lain sebagainya. 

b. Pemasukan dan pengeluaran  

Dana yang telah di kumpulkan bidang dana dan perlengkapan 

selanjutnya diserahkan kepada bendahara dengan di ketahui ketua umum. 

Hal ini dilakukan dengan mekanisme form penyerahan dana. Oleh 

bendahara selanjutnya dana tersebut dimasukkan dan disimpan dalam kas 

keuangan ta’mir Masjid atau rekening bank Masjid. Apabila disimpan di 

bank, sebaiknya menggunakan bank syari’ah dengan ketua umum dan atau 

bandahara sebagai penandatangi chequa atau pengambilan cas. 

Untuk pengeluaran dana perlu di perhatikan adanya kesesuian 

dengan anggaran yang telah ditetapkan bagi masing-masing bidang. 

Bidang yang bersangkutan mengajukan permohonan dana kepada ketua 

umum dengan mengisi Form permintaan uang muka. Apabila disetujui, 

selanjutnya bendahara mengeluarkan dana sesuai yang dimintakan. 

Demikin pula, penggunaan dana tersebut dipertanggungjawabkan oleh 

bidang yang bersangkutan dalam laporan pertanggungjawaban kegiatan 

dengan melampirkan laporan keuangan, atau dipertanggungjawabkan 

dengan mengisi form pertanggungjawabkan uang muka. 

c. Pengawasan  

Aktivitas pengawasan dana oleh Bidang Dana dan perlengkapan 

maupun pengeloaan dana oleh bendahara perlu dilakukan pengontrolan. 

Hal ini dilakukan antara lain melalui: 
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1. Lembar bukti. Beberapa lembar bukti yang bisa digunakan antara lain: 

kwitansi, nota deklarasi, kupon dan lain sebagainya. 

2. Lembar informasi. Informasi pengumpulan dan pengelolaan dana tiap 

bulan disampaikan oleh Bidang Dana dan perlengkapan maupun 

bendahara. 

3. Papan pengumuman. Informasi keuangan ta’mir Masjid di tempelkan 

pada papan pengumuman. 

4. Laporan rutin. Pengurus bidang dana dan perlengkapan maupun 

bendahara menyampaikan laporan rutin pengelolaan dana pada forum 

rapat umum maupun laporan tahunan pengurus pada saat musyawarah 

jama’ah. 

5. Forum/lembaga pengawas. Beberapa forum atau lembaga yang bisa 

melaukan pengawasan secara langsung adalah: 

a) Rapat umum 

b) Rapat pleno 

c) Majelis syuro 

d) Musyawarah jama’ah 
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2.4 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.7 

Penelitian Terdahulu 

 

No Nama Judul Hasil 

1 Roby Hanafi 

(2015) 

Akuntabilitas Dan 

Pengelolaan 

Keuangan Di Masjid 

Melalui Pendekatan 

Fenomenologi (Studi 

Empiris Pada Masjid 

Nurusy Syifa’ 

Surakarta) 

 Model pengelolaan yang dipakai 

oleh pengurus Masjid yaitu model 

pencatatan sederhana, yaitu 

mencatat aliran kas masuk dan 

aliran kas keluar lalu dijumlahkan 

untuk menghasilkan jumlah saldo. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa 

pengelolaan keuangan dan 

akuntabilitas publik sudah 

dijalankan oleh Para Pengurus 

Masjid Nurusy Syifa’. 

2 Juanda 

Astarani(2016) 

Pencatatan Keuangan 

Masjid Yang Ada Di 

Kota  Pontianak 

Dari 30 Masjid yang didatangi oleh 

peneliti, dapat disimpulkan bahwa 

untuk pelaporan keuangan 

Masjidnya masih menggunakan 

laporan keuangan yang sederhana, 

selain itu untuk pencacatan asset 

Masjid tersebut belum dilakukan 

dengan baik sehingga banyak asset 

yang dimiliki Masjid tapi belum 

tercacat dengan semestinya 

3 Yusuf Adi 

Purnama 

Pengelolaan Dan 

Pelaporan Keuangan 

Pada Masjid (Studi 

Kasus Pada Masjid 

Agung At-Taqwa 

Bondowoso) 

(Studi Kasus Pada 

Masjid Agung At-

Taqwa Bondowoso) 

Laporan keuangan Masjid 

dilakukan sangat sederhana. 

Dengan bentuk, empat kolom yakni 

uraian, penerimaan, pengeluaran 

dan saldo. Pelaporannya tidak 

dilakukan secara konsisten dan 

periodik.  

 

4 Lingga Jenar 

Wijangsongko 

(2014) 

Implementasi 

Akuntansi Dalam 

Organisasi 

Keagamaan 

Di Masjid Istiqomah 

Upn“Veteran” Jawa 

Timur 

Masjid Istiqomah UPN 

“VETERAN” Jawa Timur belum 

menyajikan laporan keuangan 

sesuai dengan PSAK No.45,hanya 

sebatas pencatatan pemasukan dan 

pengeluaran.Penelitian ini juga 

menunjukan penerapan akuntansi 

dalam rangka penyajian laporan 

keuangan yang sesuai dengan 

PSAK No.45. 
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5 Dahnil Anzar 

Simanjuntak Yeni 

Januarsi 

(2011) 

Akuntabilitas Dan 

Pengelolaan 

Keuangan Di Masjid 

Akuntansi dapat di terima dengan 

baik sebagai intrumen yang penting 

bagi pengellaan Masjid sebagai 

bentuk peerwujudan kejujuran dan 

pertanggugnjawaban dan kuntansi 

dalam prateknya di Masjid 

mendorong trnaparansi dan 

akuntanbilitas yang bergeser 

menjadi instrument yang 

mendororng prilaku ibadah ria dan 

melahirkan dilemma tranparansidan 

akuntabilitas 

6 Dewi Yibta 

Nariasih, Taufik 

Kurrohman, 

Andriana 

(2017) 

Laporan Keuangan 

Masjid Berdasarkan 

Kombinasi Psak 

Nomor 45 Dan 

Psak Nomor 109 

(Studi Kasus Pada 

Masjid Xyz) 

Masjid XYZ belum menerapkan 

PSAK Nomor 45 dan atau PSAK 

Nomor 109 ke dalam penyusunan 

laporan keuangannya selama ini. 

Pencatatan keuangan dilakukan 

secara sederhana ke dalam bentuk 

buku kas. Pencatatanb keuangan 

juga masih dilakukan berdasarkan 

basis kas, yaitu pencatatan transaksi 

berdasarkan adanya kas masuk dan 

keluar dari entitas. Siklus akuntansi 

yang dijalankan oleh Masjid XYZ 

juga belum memenuhi siklus 

akuntansi pada umumnya. 

7 

 

 

 

 

 

 

 Ronald S. Badu 

dan 

Hambali(2014) 

 

Studi Ethnoscience: 

Dilema Transparansi 

Dan Akuntabilitas  

Dalam Pelaporan 

Sumbangan Donatur  

Dan Pengelolaan 

Keuangan Masjid  

(Studi Kasus Di 

Kabupaten Gorontalo) 

Masyarakat masih merasa tabu 

dengan adanya pelaporan 

keuanagan pada orgaanisasi 

peribadatan sebagai akibat dari 

adanya sebagian masyarakat yang 

memandang bahwa melaporkan 

jumlah sumbangan si pnyumbang 

adalah keliru dan hanya akan 

mengakibatkan penyumbang ria, 

takabur dan lainsebagainya. 

 


