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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Salah satu unsur penting dalam struktur masyarakat Islam adalah 

masjid.Secara etimologi masjid berarti tempat beribadah. Kata masjid sendiri berasal 

dari bahasa arab yaitu sajada dimana sajada berarti sujud atau tunduk. Masjid adalah 

tempat ibadah umat muslim dan mesjid berukuran kecil juga disebut musholla, 

langgar atau surau. Selain tempat ibadah, masjid juga merupakan pusat kehidupan 

komunitas muslim. Kegiatan-kegiatan perayaan hari besar, diskusi, kajian agama, 

ceramah dan belajar Al-Qur'an sering dilaksanakan di Masjid. Bahkan dalam sejarah 

Islam, masjid turut memegang peranan penting dalam aktivitas sosial kemasyarakatan 

hingga kemiliteran, selain itu masjid juga merupakan tempat untuk melaksanakan 

segala bentuk aktifitas umat islam yang mencerminkan penghambaan diri kepada 

Allah SWT, baik berupa ibadah sholat, pembinaan umat untuk menimba ilmu 

pengetahuan, akhlak, pendidikan, sosial, ekonomi masyarakat dan aktifitas-aktifitas 

yang lain dengan tujuan meningkatkan solidaritas dan silaturahmi dikalangan kaum 

muslimin (Astari, 2014). 

Agar lembaga masjid dapat berfungsi seperti yang diharapkan, maka hal-hal 

apa saja yang bisa di lakukan untuk membuat masjid, sumber dana, sistem jama’ah 

dan penggunaannya, serta kegiatannya menjadi pusat kegiatan umat yang dapat 

menciptakan masyarakat sekelilingnya menjadi masyarakat yang beradap, berprilaku 
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baik, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, berilmu pengetahuan dan memiliki 

keimanan yang kuat. 

Dalam memelihara kemakmuran masjid, pengelolaan keuangan masjid yang 

baik juga merupakan salah satu faktor utama. Namun dalam prakteknya, Akuntansi 

yang beroperasi di lingkup sektor publik semacam ini sering di pandang sebelah mata 

oleh para pelaku keputusan sehingga sering termarjinalkan atau ter-

subordinalkan.Peran akuntansi sebagai kunci dalam lingkup keagamaan untuk entitas-

entitas peribadatan sebenarnya hadir dengan bentuk kombinasi antara akuntansi dan 

agama (spiritual) atau sistem dan nilai transenden.Sebagai entitas, masjid 

menggunakan pelaporan akuntansi yang dananya berasal dari sumbangan masyarakat 

sebagai sumber keuangannya, seperti; sumbangan donator, sedekah atau bentuk 

sumbangan sosial lainnya. Oleh karena itu menjadi penting untuk mempertanggung 

jawabkan ke 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 (Badu dan 

Hambali, 2014). 

Mesjid merupakan salah satu organisasi sektor publik yang tergolong dalam 

organisasi nirlaba (non profit oriented) yang dalam menjalankan aktifitasnya, dengan 

mengelola sumber daya yang di milikinya dan sumber daya yang di peroleh dari 

masyarakat secara sukarela dan ikhlas.Banyak masjid yang belum bisa mengelola 

sumber daya yang di peroleh dari masyarakat dengan kualitas yang baik dan benar. 
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Padahal ini merupakan hal yang sangat penting, karena masyarakat juga ingin 

mengetahui apakah sumber dana yang di berikan pada masjid di salurkan dengan 

benar. Oleh karena itu, masjid sebagai salah satu organisasi nirlaba harus dapat 

mempertanggung jawabkan informasinya karena menyangkut kepentingan orang 

banyak.Salah satu pertanggung jawaban nya yaitu di perlukannya sebuah 

akuntabilitas dan transparansi tentang pengelolaan keuangan mesjid. Hal tersebut 

dapat mempersempit kesenjangan informasi keuangan antara organisasi masjid 

dengan masyarakat sebagai sumber dana nya (Andikawati dan Winarno, 2014). 

Menurut Simbolon (2006) Akuntabilitas adalah kewajiban untuk 

menyampaikan pertanggung jawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja 

dan tindakan seseorang/ badan hukum/ pimpinan kolektif atau organisasi kepada 

pihak yang di miliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau 

pertanggungjawaban. Sedangkan menurut Sedarmayanti (2003) akuntabilitas adalah 

suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau 

kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah 

di tetapkan melalui media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik. 

Selain itu menurut Mardiasmo (2001) Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak 

pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, 

melaporkan, dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan tanggung jawabnya 

kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan meminta 

pertanggung jawaban tersebut. Dari pengertian-pengertian diatas dapat dikatakan 
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bahwa akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi 

untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan 

pelaksanaan kebijakan yang di percaya kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan 

yang telah di tetapkan melalui media pertanggung jawaban secara periodik 

(Widyatama, 2014). 

Salah satu faktor utama dalam upaya menjaga kelangsungan hidup dan 

kemakmuran masjid memerlukan sistem pengelolaan keuangan dan pelaporan 

keuangan yang baik. Khususnya ilmu dan praktik akuntansi dalam memunculkan 

sistem pelaporan keuangan yang efektif. Hal ini dikarenakan akuntabilitas yang 

merupakan pertanggung jawaban khususnya dalam pengelolaan keuangan, sangat erat 

kaitannya dengan ilmu akuntansi, karena para takmir (pengelola masjid juga 

memerlukan sistem pelaporan keuangan masjid yang akurat bertujuan untuk 

mempertanggung jawabkan kepada orang orang yang berkepentingan seperti 

pengurus dan jama’ah masjid. 

Organisasi Nirlaba menyediakan jasa dan tidak beritikad untuk memperoleh 

laba, organisasi ini umumnya dibiayai dari kontribusi, perolehan dana dari 

endowment atau investasi, pengenaan tarif atas jasa yang diberikan dan pemberian 

bantuan dari pemerintah. Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangannya suatu 

organisasi nirlaba dapat memperoleh suatu surplus yang merupakan selisih antara 

aliran kas masuk dengan aliran kas keluar. Organisasi nirlaba pada umumnya 

memilih pemimpin, pengurus atau penanggung jawab yang menerima amanat dari 
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para stakeholdernya, terkait dengan konsep akuntabilitas, akuntansi sebagai sarana 

pertanggung jawaban akuntabilitas merupakan bagian yang integral dengan 

organisasi nirlaba, sehingga suatu laporan keuangan perlu disajikan oleh organisasi 

nirlaba untuk menilai entitas organisasi nirlaba dalam memberikan pelayanannya dan 

keberlanjutan dalam pemberian pelayanan serta menilai pertanggungjawaban dari 

pengurus/manajemen atas tugas, kewajiban dan kinerja yang diamanatkan kepadanya 

(Kurniasari, 2011). 

Sedangkan menurut PSAK No.45 bahwa organisasi nirlaba memperoleh 

sumber daya dari sumbangan para anggota dan para penyumbang lain yang tidak 

mengharapkan imbalan apapun dari organisasi tersebut. Organisasi nirlaba adalah 

organisasi yang memberikan bantuan pelayanan kepada publik untuk menyediakan 

berbagai barang atau jasa yang dibutuhkan secara sosial, tujuannya bukan untuk 

meningkatkan laba dimana modal yang didapatkan berasal dari para donatur atau 

penyumbang lainnya tanpa mengharapkan imbalan. 

Karakteristik organisasi nirlaba berbeda dengan organisasi bisnis. Perbedaan 

utama yang mendasar terletak pada cara organisasi memperoleh sumber daya yang 

dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasinya. Organisasi nirlaba 

memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan para penyumbang lain 

yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi tersebut (Rizky dan 

Padmono, 2013). 
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Dengan menerapkan PSAK No. 45 kedalam penyusunan laporan keuangan 

masjid, di harapkan laporan keuangan yang di bentuk dapat lebih mudah di pahami, 

memiliki relevansi, daya banding yang tinggi dan meningkatkan kewajaran atas 

laporan keuangan masjid itu sendiri serta meningkatkan kepercayaan donator sebagai 

penyumbang dana. Dengan laporan keuangan tersebut donator dan pemegang 

kepentingan dapat menilai kemampuan pengelola masjid untuk terus dapat 

memberikan pelayanan kepada publik dan menilai pengelola masjid dalam 

melaksanakan tanggung jawab dan kinerjanya. 

Niat Wali Kota Pekanbaru untuk menjadikan Kota Pekanbaru sebagai Kota 

Madani perlu didukung dan kita sambut dengan baik. Sebagai warga kota Pekanbaru, 

tentu saja kita sangat mendambakan seluruh warga kota ini senantiasa mendapat 

pertolongan dan perlindungan dari Allah SWT berupa keamanan, kenyamanan, 

ketentraman dan kedamaian, sehingga dapat merasakan nikmat hidup yang jauh lebih 

baik. Sebagai umat beragama tentu saja kita sangat yakin dengan ajaran agama yang 

kita anut.Umat Islam adalah umat terbesar di Indonesia dan bahkan di 

dunia.  Andaikan semua umat Islam di Indonesia, di Riau ataupun di Kota Pekanbaru 

dapat menjalankan ajaran agama yang dianutnya secara totalitas, maka  sangat 

diyakini keberkahan dan rahmat Allah  akan turun ke negeri ini dan masyarakatnya 

akan menjadi masyarakat madani. Untuk itu memang harus ada upaya yang serius 

dan sungguh-sungguh. 
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Mesjid Paripurna merupakan Program Pemko Pekanbaru dengan menunjuk 

mesjid utama, 58 untuk tingkat kelurahan, 12 untuk tingkat kecamatan dan satu 

tingkat kota Pekanbaru. Pada Kecamatan Payung Sekaki ada lima masjid paripurna 

yaitu Masjid Paripurna Al-Mujahidin, Masjid Paripurna Baitussalam, Masjid 

Paripurna Al-Fajar, Masjid Paripurna Al-Ikhlas, dan Masjid Paripurna Al-Hidayah. 

Dengan bertambah banyaknya masjid paripurna di kota pekanbaru sebagai pusat 

kegiatan keagamaan dan di tetapkan sebagai masjid percontohan, maka pentingnya 

suatu bentuk pertanggung jawaban untuk semua persoalan yang berhubungan dengan 

keuangan dan sumber keuangan baik yang masuk maupun yang keluar harus 

dibukukan dan dilaporkan secara berkala minimal sebulan sekali dan dilaporkan 

dalam rapat kerja. Pemerintah Kota Pekanbaru sudah punya komitmen untuk 

menyediakan anggaran yang cukup memadai untuk masjid tersebut. Karena sebagian 

sumber pendanaan masjid paripurna ini berasal dari dana publik, salah satunya 

berasal dari bantuan Pemerintah Kota Pekanbaru selain itu juga sumber dana yang 

dihimpun berasal dari infak/sedekah jama’ah masjid, yang menyumbangkan dan 

mempercayakan dananya kepada pengelola masjid. (Peraturan Walikota Pekanbaru 

Nomor 69, 2014) 

Akan tetapi dari hasil penemuan penulis dilapangan, Masjid Paripurna di 

Kecamatan Payung Sekaki yaitu Masjid Paripurna Al-Mujahidin, Masjid Paripurna 

Al-Fajar, Masjid Paripurna Al-Ikhlas, Masjid Paripurna Al-Hidayah dan Masjid 



 8 

Paripurna Baitussalam masih belum optimal menerapkan aturan pengelolaan 

keuangan masjid paripurna yang telah di tetapkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.  

Adapun masalah yang ditemukan penulis pada Masjid Paripurna di 

Kecamatan Payung Sekaki adalah sebagai berikut : Pengelola keuangan Masjid 

Paripurna di Kecamatan Payung Sekaki kurang mampu secara akuntansi untuk 

membuat pembukuan dan laporan keuangan masjid. Selama ini dari laporan keuangan 

yang disusun oleh pengelola keuangan Masjid Paripurna di Kecamatan Payung 

Sekaki hanya berbentuk laporan kas yang terdiri dari rincian uang masuk, uang keluar 

dan saldo. Laporan keuangan yang di bentuk oleh pengelola tidak menunjukkan 

bahwa adanya akun-akun khusus yang digunakan untuk menggolongkan suatu 

transaksi, serta siklus akuntansi yang dimulai dari jurnal hingga penyusunan laporan 

keuangan berdasarkan standar umum yang berlaku. Sehingga, laporan keuangan yang 

dibentuk oleh pengelola Masjid Paripurna di Kecamatan Payung Sekaki masih 

tergolong sederhana dan belum berpedoman kepada PSAK No. 45 sebagai wujud 

pertanggung jawaban pengelola keuangan masjid.  

  Adapun masalah lain yaitu pelaporan keuangan Masjid Paripurna di 

Kecamatan Payung Sekaki tidak dilaporkan secara berkala. Masjid Paripurna Al-

Hidayah mempunyai laporan kas mingguan dan laporan kas bulanan. Sedangkan pada 

Masjid Paripurna Al-Mujahidin, Masjid Paripurna Al-Fajar, Masjid Paripurna Al-

Ikhlas dan Masjid Paripurna Baitussalam hanya ada laporan kas mingguan saja. 

Dalam pedoman pengelolaan masjid paripurna menjelaskan bahwa setiap 
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pengeluaran harus dapat dipertanggung jawabkan dengan benar, di informasikan dan 

dilaporkan secara berkala minimal sebulan sekali. sehingga dapat memberikan 

informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para donatur, jamaah masjid, 

pemerintah serta pihak lain yang menyediakan dana bagi Masjid Paripurna di 

Kecamatan Payung Sekaki sebagai bentuk pertanggung jawaban dan transparansi 

pihak pengelola keuangan.  

  Selanjutnya, Selama ini dalam pengelolaan keuangan Masjid Paripurna di 

Kecamatan Payung Sekaki, para pengelola tidak mengetahui persis gambaran 

pengalokasian dana dikarenakan tidak ada gambaran sejak awal mau dikelola seperti 

apa uang itu hal ini disebabkan oleh sistem penganggaran dana yang tidak dibentuk. 

Padahal  pemerintah kota pekanbaru dalam pengelolaan sumber daya menghendaki 

pengelola masjid paripurna untuk dapat merancang program kerja dan membentuk 

penganggaran dana setiap tahunnya. Hal ini dimaksudkan agar pengelola masjid 

paripurna dapat mengelola sumber daya dengan efektif dan efisien. Oleh karena itu 

harus ada alternatif agar pengelola keuangan masjid dapat berjalan efektif dan efisien 

melalui pedoman pengelolaan keuangan masjid paripurna dalam mengatur keuangan 

organisasi yang meliputi sumber dana, penganggaran kegiatan maupun lalu lintas 

keuangannya. Sehingga dana yang masuk jelas sumbernya, tercatat rapi dan dapat 

dilaporkan secara periodik (Husti dkk, 2014) 

Berkaitan dengan fenomena yang ada maka penulis ingin mengetahui lebih 

dalam lagi bagaimana para pengelola keuangan masjid paripurna memberikan 
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pertanggung jawabannya kepada masyarakat dan pemerintah, dan berdasarkan 

penelitian-penelitian sebelumnya, maka penulis berkeinginan untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut dengan judul: “ANALISIS AKUNTABILITAS 

PENGELOLAAN KEUANGAN MASJID PARIPURNA DI KECAMATAN 

PAYUNG SEKAKI KOTA PEKANBARU” 

1.2  Rumusan Masalah  

Dari uraian latar belakang tersebut, maka peneliti mencoba mengemukakan 

suatu permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah akuntabilitas pengelolaan keuangan Masjid Paripurnadi 

Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru? 

2. Bagaimanakah wujud transparasi pengelolaan keuangan Masjid Paripurna 

diKecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru? 

3. Bagaimanakah penerapan akuntansi berdasarkan PSAK No. 45 pada Masjid 

Paripurna di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru? 

1.3  Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan keuangan Masjid Paripurna di 

Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru 

2. Untuk mengetahui wujud transparasi pengelolaan keuangan Masjid Paripurna 

di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru 
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3. Untuk mengetahui penerapan akuntansi berdasarkan PSAK No. 45 pada 

Masjid Paripurna di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru 

1.4  Manfaat Penelitian  

 Di harapkan penelitian ini dapat berguna bagi pihak pihak yang 

berkepentingan. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk memperdalam pengetahuan 

peneliti di bidang akuntansi syariah dan juga untuk memperkuat hasil 

penelitian sebelumnya. 

2. Bagi pengelola masjid, hendaknya penelitian ini diharapkan dapat berguna 

dalam meningkatkan kinerja para pengelola masjid khususnya dalam 

mengelola keuangan dengan menerapkan standar praktik akuntansi di 

dalamnya. 

3. Bagi pihak lain, penelitian ini di harapkan bisa menjadi bahan refrensi yang 

menjadi peluang untuk perkembangan penelitian-penelitian selanjutnya yang 

sejenis, khususnya di bidang akuntansi syariah. 

1.5  Sistematika Penulisan 

Penulisan ini nantinya akan dikembangkan menjadi beberapa bab dengan 

sistematika sebagai berikut : 

BAB I   PENDAHULUAN  

Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 
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BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini penulis akan mengemukakan teori yang melandasi 

dengan judul penelitian, oranisasi nirlaba, laporan keuangan organisasi 

nirlaba (PSAK No.45), pengertian masjid, pengelolaan keuangan 

masjid, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan masjid.  

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini penulis akan mengemukakan tentang lokasi penelitian, 

jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik yang 

digunakan dalam menganalisis data.  

BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

Dalam bab ini penulis akan mengemukakan sejarah dan struktur 

Masjid Paripurna di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru 

BAB V  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini penulis akan menyajikan analisis, interpretasi, dan 

pembahasan yang mengacu pada hasil pengolahan data yang dilakukan 

sehingga akan dapat menjawab secara ilmiah permasalahan yang akan 

dikaji dalam penelitian ini.  

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini penulis akan mengemukakan kesimpulan dan saran dari 

hasil penelitian. 

 

 


