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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Akuntabilitas  

Sebelum lebih jauh menjelaskan tentang akuntabilitas pada organisasi 

peribadatan khususnya pada masjid dan bagaimana penerapannya, tentu perlu 

menjawab terlebih dahulu terkait apakah akuntabilitas penting dan diperlukan pada 

organisasi peribadatan? Jawaban atas pertanyaan tersebut ada dalam ajaran agama itu 

sendiri. Bukankah setiap manusia akan di mintai pertanggung jawabannya atas setiap 

tindakannya di dunia nanti pada saat menghadap tuhannya? Dalam kitab suci juga 

mengajarkan adanya kegiatan jual-beli, utang piutang dan sewa menyewa. Kegiatan-

kegiatan tersebut mensiratkan perlunya sistem pencatatan yang baik agar transaksi-

transaksi tersebut dapat berjalan dengan jujur dan adil. Jadi, dalam agama sistem 

pencatatan telah di perintahkan, meskipun secara implisit dengan tujuan kebenaran, 

kepastian, keterbukaan, dan keadilan antara kedua pihak atau lebih yang memiliki 

hubungan dengan manusia lain atau umat lain. Dalam bahasa akuntansi, perintah 

tersebut diinterpretasikan sebagai akuntabilitas atau pertanggung jawaban (Halim dan 

Kusufi, 2014:449). 

Menurut Renyowijoyo (2013:14) Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak 

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

melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi 
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tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan 

kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut.  

Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu:  

1. Akuntabilitas vertikal (vertical accountability) adalah pertangung jawaban 

atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya 

pertanggung jawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, 

kemudian pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.  

2. Akuntabilitas horizontal (horizontal accountability) adalah pertanggung 

jawaban kepada masyarakat luas.  

Akuntabilitas merupakan konsep yang lebih luas dari stewardship. 

Stewardship mengacu pada pengelolaan atas suatu aktivitas secara ekonomis dan 

efesien tanpa dibebani kewajiban untuk melaporkan, sedangkan accountability 

mengacu pada pertanggung jawaban  oleh seseorang steward kepada pemberi 

tanggung jawab. Tuntutan akuntabilitas publik lebih menekankan pada akuntabilitas 

horizontal, tidak hanya akuntabilitas vertical. 

Yang dilakukan organisasi sektor publik terdiri atas empat dimensi 

akuntabilitas yang mesti di penuhi organisasi sektor publik (Ellwood, 1993). 

a. Accountability for probality and legality, akutantablitas kejujuran dan hukum. 

Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalah gunaan jabatan 
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(abuse of power), sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan kepatuhan 

terhadap hukum dan peraturan yang diterapkan. 

b. Process accountability, akuntabilitas proses. Akuntabilitas proses terkait 

dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah 

cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi 

manajemen, dan prosedur administrasi. Dimanifestasikan melalui pemberian 

pelayanan publik yang cepat, responsive, dan murah biaya. Pengawasan dan 

pemeriksaan dapat dilakukan terhadap akuntabilis proses, untuk dapat 

menghindari kolusi, korupsi dan nepotisme. 

c. Program accountability, akuntabilitas program, untuk pertimbangan apakah 

tujuan yang ditetapkan dapat tercapai, dan apakah ada alternativ program lain 

yang memberikan hasil maksimal dengan biaya minimal. 

d. Policy accountability, akuntabilitas kebijakan, terkait dengan pertanggung 

jawaban pemerintah atas kebijakan yang diambil terhadap DPR/DPRD dan 

masyarakat luas. 

Akuntabilitas penting bagi organisasi masjid dan harus dijalan kan dengan 

baik. Untuk menciptakan akuntabilitas yang baik diperlukan sistem pencatatan yang 

baik dan tertib. Akuntansi merupakan aktivitas mencatat, mengidentifikasi, 

mengklasifikasi, dan mengolah transaksi dari suatu organisasi yang dapat 

menghasilkan informasi keuangan yang menggambarkan kondisi organisasi tersebut. 
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Sehingga untuk menciptakan akuntabilitas yang baik diperlukan sistem akuntansi 

yang baik pula.(Renyowijoyo, 2013:14). 

2.1.1 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid Paripurna  

 Menurut Simanjuntak dan januarsi (2011) Akuntabilitas merupakan 

keniscayaan, semua aktivitas lembaga baik publik maupun swasta selalu di tuntut 

transparan dan akuntabel. Tetapi pada saat ini Masjid sebagai organisasi nirlaba 

ternyata akuntabilitasnya masih kurang diperhatikan, Padahal seharusnya 

akuntabilitas dan transparansi menjadi keladziman dalam pengelolaan dana masjid, 

dikarenakan dana yang didapatkan merupakan dana dari publik yang harus 

dipertanggung jawabkan pengelolaannya sesesuai dengan prinsip agama islam yaitu 

tabligh dan amanah. 

 Akuntabilitas dapat pula dianalogikan sebagai suatu sifat dan sikap amanah 

yang sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat An Nisa‟ Ayat 58: 

تِ ۡ  ٱل تُ َؤدُّواْ  َأن ۡ  ُمرُُكمۡ  يَأ ٱللَّوَ ِإنَّ  نََٰ َأن  ٱلنَّاسِ  نَ ۡ  َب  تُ ۡ  َحَكم َوِإَذا ِِلَاۡ  أَه ۡ  ِإَلَٰ  أَمََٰ
ا يَِعُظُكم بِوِ  ٱللَّوَ ِإنَّ  ۡ  لِ ۡ  َعدۡ  ٱلبِ  ُكُمواْ ۡ  َتح يعَ   ٱللَّوَ ِإنَّ  ۦ   نِِعمَّ   ٨٥ اۡ  َبِصري اۡ  َكاَن َسَِ

 

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 

berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di 

antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 

memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah 

adalah Maha mendengar lagi Maha melihat” (QS An Nisa‟: 58). 
 

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru No. 69 tahun 2014 tentang 

pembentukan masjid paripurna dan badan pengelola masjid paripurna di Kota 
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Pekanbaru, dalam rangka mengoptimalkan fungsi masjid paripurna sebagai pusat 

ibadah dan pembinaan  umat, maka perlu adanya lembaga berbentuk badan pengelola 

yang bertanggung jawab penuh terhadap kegunaan pemeliharaan dan seluruh kegiatan 

yang berlangsung dimasjid tersebut. Pengelola yang dibentuk bertanggung jawab 

untuk setiap hal yang berhubungan dengan masjid baik keuangan masjid, sumber 

keuangan, maupun uang masuk dan uang keluar yang harus dibukukan dan 

dilaporkan secara berkala minimal sebulan sekali dalam rapat kerja untuk dapat 

dipertanggung jawabkan.  

 Husti dkk (2014:86) menjelaskan Pengelolaan keuangan masjid paripurna 

kiranya sangat berbeda dengan masjid-masjid lainnya. Pada masjid-masjid biasa 

laporan keuangan hanya sekedar ditulis dipapan tulis yang diletakkan dalam ruangan 

masjid. Laporan keuangan tidak begitu susah. Akan tetapi hal ini berbeda dengan 

masjid paripurna.Masjid paripurna mengatur keuangan dalam jumlah yang cukup 

besar. Seluruh kegiatan mesti dilaporkan secara lengkap karena hal ini berkaitan erat 

pula terhadap laporan biro kesra sekretariat kota pekanbaru kepada lembaga-lembaga 

pemeriksa laporan keuangan yang ada di Republik Indonesia, seperti BPKP, 

Inspektorat, KPK dan sebagainya. Pengeluaran uang secara rutin setiap bulannya 

adalah wajar dalam sebuah kepengurusan masjid demi mencapai tujuan yang telah 

disusun oleh pengurus masjid secara keseluruhan. Namun setiap pengeluaran harus 

dapat dipertanggungjawabkan dengan benar dan diinformasikan kepada para jama‟ah 

dalam bentuk laporan perkegiatan, laporan bulanan atau laporan tahunan. 
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Sejalan pula dengan tuntutan dari agama islam terdapat perintah, larangan, 

serta anjuran. diantara anjuran tersebut adalah melakukan pencatatan terhadap 

transaksi yang dilakukan. Dalam al-qur‟an anjuran mengenai pencatatan tersebut 

terdapat dalam Al-Quran Surat Al baqarah ayat 282 : 

 ۡ  تُ ُبوهُ ۡ  ٱكفَ  ىۡ  مَُّسمّ  ۡ  َأَجل ۡ  ِإَلَٰ  نٍ ۡ  ِبَدي َتَدايَنُتم ِإَذا اْ ۡ  َءاَمُنو ٱلَِّذينَ  أَي َُّهاۡ  يََٰ 
 َعلََّموُ  َكَما ُتبَ ۡ  َيك َأن َكاِتبٌ  بَ ۡ  َوََل يَأ ۡ  لِ ۡ  َعدۡ  ٱلبِ  ۡ  َكاِتبُ  ۡ  َنُكمۡ  بَّ  ُتبۡ  َيكۡ  َول

َوََل  ۥَربَّوُ  ٱللَّوَ  يَ تَّقِ ۡ  َول َحقُّ ۡ  ٱل هِ ۡ  َعَلي ٱلَِّذي ِللِ ۡ  يُ ۡ  َول ۡ  ُتبۡ  َيكۡ  َفل ۡ  ٱللَّوُ 
 ۡ  أَو َضِعيًفا ۡ  َسِفيًها أَو َحقُّ ۡ  ٱل هِ ۡ  َعَلي ٱلَِّذياَن كَ  فَِإن ۡ  اۡ   ٔۡ  َشي هُ ۡ  ِمن ۡ  َخسۡ  َيب

 ِمن نِ ۡ  َشِهيَدي ِىُدواْ ۡ  َتشۡ  ٱسوَ  ۡ  لِ ۡ  َعدۡ  ٱلبِ  ۥَولِيُّوُ  ۡ  ِللۡ  يُ ۡ  َفل ُىوَ  ُيُِلَّ  َأن َتِطيعُ ۡ  َيس ََل 
ۡ  رَِّجاِلُكم َهَدا ِمنَ  نَ ۡ  َضوۡ  ِمَّن َتر رَأَتَانِ ۡ  ٱموَ  ۡ  فَ َرُجل نِ ۡ  َيُكونَا َرُجَلي ۡ  ّلَّ  فَِإن ۡ  َأن  ءِ ۡ  ٱلشُّ

ُهَماۡ  َتِضلَّ ِإح رَ  َدى َٰ ُهَماۡ  ِإح فَ ُتذَكِّ َهَدا بَ ۡ  َوََل يَأ ۡ  َرىَٰ ۡ  أُخۡ  ٱل َدى َٰ  َوََل  ۡ  ِإَذا َما ُدُعواْ  ءُ ۡ  ٱلشُّ
ِلُكم ۦ َأَجِلوِ  ۡ  ِإَلَٰ  َكِبريًا ۡ  أَو َصِغريًا تُ ُبوهُ ۡ  َتك َأن اْ ۡ  ُمو َٔ ۡ  َتس  َومُ ۡ  َوَأق ٱللَّوِ  ِعندَ  َسطُ ۡ  َأق ۡ  ذََٰ

هََٰ  رَةً  َتُكونَ  َأن ۡ  ِإَلَّ  اْ ۡ  تَابُوۡ  َتر َأَلَّ  ۡ  َنَٰ ۡ  َدِة َوأَدلِلشَّ  سَ ۡ  فَ َلي ۡ  َنُكمۡ  َب  ُتِديُرونَ َها ۡ  َحاِضَرة ِتََٰ
ۡ  تُ ۡ  تَ َباَيع ِإَذا اْ ۡ  ِىُدوۡ  َوَأش ۡ  تُ ُبوَىاۡ  َتك َأَلَّ  ُجَناحٌ  ۡ  ُكمۡ  َعَلي  َوََل  ۡ  َكاِتب رَّ ۡ  َوََل ُيَضا ۡ 

ۡ  َشِهيد ۡ  ِبُكم ۡ  ُفُسوقُ  ۥفَِإنَّوُ  َعُلواْ ۡ  َتف َوِإن ۡ  ِبُكلِّ  ٱللَّوُ وَ  ۡ  ٱللَّوُ َويُ َعلُِّمُكُم  ۡ  ٱللَّوَ  ٱت َُّقواْ وَ  ۡ 
  ٢٥٢ ۡ  َعِليم ءٍ ۡ  َشي

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 dan dua orang perempuan 
dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang 
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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” (QS Al-baqarah: 282). 

Surah Al-baqarah 282 tersebut menjelaskan tentang pencatatan yang 

dianjurkan oleh allahbahwa penting buat kita untuk mengetahui ketentuan islam 

mengenai ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam pencatatan tersebut. Dan di 

dalam Al-qur‟an surah Al Baqarah ayat 282 ini telah dijelaskan pentingnya 

pencatatan transaksi dalam kehidupan bermuamalah. Muamalah dapat diartikan 

dengan transaksi seperti kegiatan jual beli, sewa menyewa, utang piutang dan 

penyerahan uang dari donator yang dimaksud baik untuk pembangunan masjid dan 

lain sebagainya. Maka dana tersebut membutuhkan akuntabilitas atau pertanggung 

jawaban dalam pengelolaannya.  

2.2 Transparansi 

Pengelolaan dan pembangunan masjid merupakan dana umat yang harus 

dikelola secara transparan dan dapat dipertanggung jawabkan. Ia dapat menjadi 

simbol dan titik awal penciptaan transparansi pengelolaan dana publik. Dana masjid 

juga merupakan dana umat atau dana publik, maka sumber-sumber dana publik di 
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atas harus dikelola secara transparan dan akuntabel. Publik berhak memperoleh 

informasi yang sesungguhnya tentang dananya. 

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh transformasi yang 

berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat di peroleh mereka yang 

membutuhkan. Dengan kebebasan untuk memperoleh informasi, terjadi adanya 

partisipasi atau keterlibatan masyarakat (Renyowijoyo, 2013:13). 

Menurut (Ovy, 2010) Transparansi adalah memberikan informasi keuangan 

yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa 

masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas 

pertanggung jawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan 

kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang- undangan. Selain pengertian 

tersebut, transparansi menurut Mardiasmo (2006:37) Transparansi berarti 

keterbukaan (openesess) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait 

dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang 

membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan 

dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak 

pihak yang berkepentingan. 

Prinsip pokok pelaksanaan transparansi : 

1. Menyediakan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh 

informasi mengenai aktifitas-aktifitas yang dijalankan dalam organisasi 

tersebut. 
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2. Informasi harus diungkapkan secara lengkap, antara lain meliputi visi, 

misi, kondisi keuangan, susunan pengurus, bentuk perencanaan dan hasil 

dari kegiatan kepada masyarakat maupun donatur. Pengungkapan 

informasi harus bersifat terbuka, mudah diakses, diterbitkan secara teratur, 

dan mutakhir. 

3. Adanya media untuk menyampaikan pendapat, saran, kritik maupun 

argumen terhadap perbaikan kondisi kinerja atau kegiatan yang lebih baik 

dan terarah (Pandini, 2013). 

Transparansi dapat dianalogikan sebagai suatu sifat dan sikap dalam prinsip islam 

yaitu Tabligh, sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat Al Maidah 

ayat 67: 

ُسىلُ يَ  أَيُّهَا  َت ِرَسانَتَهُ  ٱنرَّ َّغ  ا بَه ًَ َعم  فَ بَِّك  َوإٌِ نَّى  تَف  َك ِيٍ رَّ ُ وَ  ۥ  بَهِّغ  َيا  أَُِزَل إِنَي  ًَُك  ٱّللَّ ِص يَع 

 ٍَ ٌَّ  ٱنَُّاِس  ِي َ إِ ِدي  ٱّللَّ وَ ََل يَه  قَى  ٍَ  ٱن  فِِري َك    ٧٦ ٱن 

Artinya: “Hai rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. 

dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu), berarti kamu 

tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari bahaya 

manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang 

yang kafir” (QS Al Maidah: 67). 

Dalam ayat tersebut tersirat bahwa pengelola dana harus memegang teguh 

aturan Allah, selalu menyampaikan segala sesuatu secara benar dan transparan, 

menjunjung tinggi kejujuran, melakukan pekerjaan dengan penuh dedikasi dan 

loyalitas yang tinggi.  
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2.2.1 Tujuan Transparansi  

(Pandini, 2103) menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan 

konsep yang berkaitan erat satu dengan yang lain, karena tanpa transparansi tidak 

mungkin ada akuntabilitas. Sebaliknya transparansi tidak akan banyak bermanfaat 

tanpa dilengkapi dengan akuntabilitas. Prasyarat utama mewujudkan akuntabilitas 

harus berada pada situasi dan kondisi lingkungan yang mengutamakan keterbukaan 

(transparasi) sebagai landasan pertanggung jawaban serta lingkungan yang 

demokratis. Pembuatan laporan keuangan adalah salah satu bentuk kebutuhan 

transparasi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa 

keterbukaan (opennes) atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Tujuannya 

adalah untuk menjelaskan bagaimanakah pertanggung jawaban dilakukan. Dengan 

adanya penjelasan secara transparan, masyarakat menjadi tau tentang apa yang telah 

dilakukan organisasi, berapa besarnya anggaran yang digunakan, dan bagaimana hasil 

tindakannya. 

2.3 Organisasi Nirlaba  

  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 

(Rizky dan Padmono, 2013). 
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Dasar tuntutan atas akuntabilitas pertanggung jawaban keuangan terhadap 

segala aktivitas pada semua organisasi sektor publik adalah PSAK No.45 mengenai 

pelaporan keuangan organisasi nirlaba.Karakteristik organisasi nirlaba atau dalam hal 

ini, organisasi sektor publik, berbeda dengan organisasi bisnis. Perbedaan utama yang 

mendasar terletak pada cara organisasi memperoleh sumber daya yang di butuhkan 

untuk melakukan berbagai aktivitas operasionalnya. Organisasi nirlaba/ organisasi 

sektor publik memperoleh sumber daya dari lembaga donor dan penyumbang lainnya. 

Transaksi dalam organisasi sektor publik tersebut jarang atau tidak akan pernah 

terjadi dalam organisasi bisnis. Namun dalam prakteknya, berbagai bentuk organisasi 

nirlaba sulit di bedakan dengan organisasi bisnis pada umumnya (Bastian, 2010:130). 

Pada beberapa bentuk organisasi sektor publik, meskipun tidak ada 

kepemilikan, organisasi tersebut memenuhi kebutuhan modalnya dari utang dan 

kebutuhan operasinya dari pendapatan atau jasa yang diberikan kepada publik. 

Akibatnya, pengukuran jumlah saat dan kepastian aliran pemasukan kas menjadi 

ukuran kinerja yang penting bagi para pengguna laporan keuangan organisasi 

tersebut. Para pengguna laporan keuangan organisasi sektor publik memiliki 

kepentingan bersama yang tidak berbeda dengan organisasi bisnis, yakni untuk 

menilai:  

(1) Jasa yang di berikan oleh organisasi sektor publik dan kemampuannya 

untuk terus memberikan jasa tersebut 

(2) Cara pengelola melaksanakan tugas dan pertanggung jawabannya 
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(3) Aspek kinerja pengelola 

Kemampuan organisasi sektor publik untuk terus memberikan jasa di 

komunikasikan melalui laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai 

aktiva, kewajiban, aktiva bersih dan informasi mengenai hubungan, diantara unsur-

unsur tersebut. Laporan ini harus menyajikan secara terpisah aktiva bersih baik yang 

terikat maupun yang tidak terikat penggunaanya. Pertanggung jawaban pengelola 

mengenai kemampuannya mengelola sumber daya organisasi yang diterima dari para 

penyumbang disajikan melalui laporan aktivitas dan laporan arus kas. Laporan arus 

kas harus menyajikan informasi mengenai perubahan yang terjadi dalam kelompok 

aktiva bersih. Pernyataan ini bertujuan mengatur pelaporan keuangan organisasi 

sektor publik. Dengan adanya standar pelaporan, laporan keuangan organisasi sektor 

publik diharapkan dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevansi, dan memiliki 

daya banding yang tinggi (Bastian, 2010:131). 

Akuntansi dapat dijadikan sarana untuk menilai pertanggung jawaban atas 

dana yang dikelola oleh pengurus masjid. Manfaat yang dihasilkan oleh informasi 

akuntansi akan mempengaruhi seberapa stragtegis nya peranan akuntansi dalam 

pengelolaan organisasi masjid. Sebagaimana telah dijelas kan sebelum nya bahwa 

organisasi keagamaan selain bertujuan untuk melayani peribadatan umat, juga 

memiliki tujuan keuangan. Tujuan keuangan ini akan menjadi pendukung dan 

penunjang tercapai nya tujuan utama organisasi keagamaanyaitu melayani ritual 

ibadah umat di dalam tempat ibadah, dan tujuan lainnya, seperti tujuan untuk 
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mencerdaskan umat. Untuk mencapai tujuan tujuan tersebut pasti diperlukan 

pembiayaan atau pendanaan untuk membiayai kegiatan kegiatan yang dapat 

mendukung tercapai nya tujuan tersebut. Dengan menerap kan sistem akuntansi yang 

baik, diharapakan akan tercipta pengendalian internal yang baik pula. Sehingga , 

pengurus masjid tidak mudah untuk melakukan penyimpangan dari tujuan organisasi. 

Jika akuntansi dianggap penting untuk organisasi masjid, lalu bagaimana cara 

mengimplementasikan akuntansi dalam organisasi keagamaan? Konsep akuntansi 

yang mana yang cocok dengan organisasi keagamaan? Pada uraian diatas, dijelaskan 

bahwa organisasi keagamaan atau organisasi peribadatan atau organisasi tempat 

ibadah termasuk dalam kategori organisasi nirlaba. Untuk itu perlakuan akuntansi nya 

dan pelaporan keuangannya mengacu pada PSAK nomor 45 tentang standar 

akuntansi untuk entitas nirlaba (Halim dan Kusufi, 2014:452). 

2.3.1 Siklus Akuntansi Organisasi Nirlaba 

Laporan keuangan adalah hasil akhir dari suatu proses akuntansi, yaitu 

aktivitas pengumpulan dan pengolahan data keuangan untuk disajikan dalam bentuk 

laporan keuangan atau ikhtisar-ikhtisar lainnya yang dapat digunakan untuk 

membantu para pemakainya dalam membuat atau mengambil keputusan. Untuk 

menyusun laporan keuangan yang dapat di pertanggung jawabkan dan dapat diterima 

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

segala sesuatu yang di cakup dalam ruang lingkup akuntansi telah dikenal. Terlepas 

dari aturan itu semua, dalam menyusun laporan keuangan ada suatu susunan yang 
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Tahap Pengikhtisaran Tahap 

Pengelompokkan 

dinamakan siklus akuntansi. Siklus akuntansi merupakan sistematika pencatatan 

transaksi keuangan, peringkasannya, dan pelaporan keuangan (Halim dan Kusufi, 

2014:453). 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1Siklus Akuntansi 

Adapun siklus akuntansi pada organisasi nirlaba termasuk organisasi masjid, 

yang harus dijalankan adalah dimulai dari penyusunan jurnal atas transaksi yang 

terjadi ke dalam pengelompokkan akun-akun yang dilengkapi dengan dokumen 

pendukung seperti kwitansi, nota pembayaran, bukti pembelian dan lain sebagainya. 

Setelah penjurnalan selesai maka langkah selanjutnya adalah memposting kedalam 

buku besar. Posting kebuku besar merupakan proses pengelompokkan ayat jurnal 

kedalam masing-masing kelompok akun. Setelah posting kebuku besar selesai 

dilakukan akan diketahui saldo akhir dari setiap akun. Saldo-saldo tersebut 

dirangkum kedalam neraca saldo. Jadi neraca saldo merupakan hasil pengikhtisaran 

dari buku besar (Halim dan Kusufi, 2014:453). 
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Setelah melalui tahap penyusunan neraca saldo, maka langkah selanjutnya 

yang harus dilakukan adalah menyusun laporan keuangan berdasarkan jurnal yang 

telah disusun dan diikhtisarkan dalam neraca saldo serta bukti-bukti pendukung 

lainnya. Setelah membuat laporan keuangan, diperlukan jurnal penutup untuk 

menutup akun nominal yang terdiri akun pendapatan dan beban. Adapun jurnal-jurnal 

terkait adalah sebagai berikut:  

1. Jurnal untuk mencatat penerimaan kas 

a. Jurnal untuk mencatat penerimaan sumbangan tidak terikat adalah kas masuk 

berupa peneriman sumbangan (infak/sedekah) uang tunai dari donatur yang 

penggunaannya tidak dibatasi oleh pemberi sumbangan. 

b. Jurnal untuk mencatat penerimaan sumbangan terikat adalah kas masuk 

berupa penerimaan sumbangan uang tunai dari donatur yang penggunaannya 

dibatasi baik tujuan atau waktunya oleh pemberi sumbangan. 

Tabel 2.1 

Jurnal untuk mencatat penerimaan sumbangan tidak terikat dan terikat 

Tanggal Keterangan Debit Kredit 

 Kas xxx  

Penerimaan 

Infak/Sedekah-tidak       

terikat/terikat 

 xxx 
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2. Jurnal untuk mencatat pengeluaran kas 

a. Beban program yang merupakan jumlah biaya yang dikeluarkan oleh 

organisasi masjid dalam melaksanakan suatu program kegiatan yang telah 

direncanakan baik yang bersifat rutin maupun tidak.  

Tabel 2.2 

Jurnal untuk mencatat beban program 

Tanggal Keterangan Debit Kredit 

 Beban Program A/B/C xxx  

                  Kas infak/Sedekah- 

                  terikat /tidak terikat 

 xxx 

 Sumber: Nainggolan (2007) 

b. Beban operasional merupakan beban yang terjadi selain digunakan untuk 

pelaksanaan kegiatan program, seperti beban gaji dan upah, beban manajemen 

dan umum, beban transportasi, dan lain-lain. 

Tabel 2.3 

Jurnal untuk mencatat beban operasional (selain beban program) 

Tanggal Keterangan Debit Kredit 

 Jenis beban (misal beban gaji dan 

upah) 

xxx  
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                  Kas infak/Sedekah- 

                  terikat /tidak terikat 

 xxx 

  Sumber: Nainggolan (2007) 

c. Beban penyusutan merupakan beban yang terjadi karena adanya alokasi harga 

perolehan perolehan aset tetap sepanjang masa manfaatnya. Penyusutan ini 

akan mengurangi nilai aset tetap setiap tahun. 

Tabel 2.4 

Jurnal untuk mencatat beban penyusutan 

Tanggal Keterangan Debit Kredit 

 Beban Penyusutan xxx  

                 Akumulasi Penyusutan  xxx 

 Sumber: Nainggolan (2007) 

3. Jurnal untuk mencatat perolehan aset tetap 

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

Tabel 2.5 

Jurnal untuk mencatat perolehan aset tetap 

Tanggal Keterangan Debit Kredit 

 Aset tetap (misal : sound) xxx  
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                  Kas infak/Sedekah- 

                  terikat /tidak terikat 

 xxx 

  Sumber: Nainggolan (2007) 

Untuk dapat menjalankan siklus akuntansi tersebut dengan baik diperlukan 

sumber daya manusia yang berkomponen dalam bidang akuntansi dan pengelolaan 

keuangan. Hal ini sesuai  dengan pendapat ayub (1996) bahwa untuk mengembalikan 

peran masjid dalam masyarakat sebagaimana pada zaman nabi Muhammad saw, 

maka perlu ada perubahan dalam manajemen organisasi masjid, antara lain perlunya 

spesialisasi peran dalam operasionalisasi organisasi masjid, dan perlu dijalankan oleh 

sumber daya manusia yang berkompeten,terutama dalam bidang administrasi dan 

keuangan (Halim dan Kusufi, 2014:454). 

2.3.2 Laporan Keuangan OrganisasiNirlaba (PSAK No. 45) 

Organisasi Nirlaba menyediakan jasa dan tidak beritikad untuk memperoleh 

laba, organisasi ini umumnya dibiayai dari kontribusi, perolehan dana dari 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 para stake holdernya, terkait 

dengan konsep akuntabilitas, akuntansi sebagai sarana pertanggung jawaban  

merupakan bagian yang integral dengan organisasi nirlaba, sehingga suatu laporan 
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keuangan perlu disajikan oleh organisasi nirlaba untuk menilai entitas organisasi 

nirlaba dalam memberikan pelayanannya dan keberlanjutan dalam pemberian 

pelayanan serta menilai pertanggung jawaban dari pengurus/manajemen atas tugas, 

kewajiban dan kinerja yang diamanatkan kepadanya (Kurniasari, 2011). 

Walaupun tidak meminta adanya pengembalian, namun para donatur sebagai 

salah satu stakeholder utama organisasi nirlaba tentunya mengharapkan adanya 

pengembalian atas sumbangan yang mereka berikan. Para donatur ini, baik 

mempersyaratkan atau tidak, tentu tetap menginginkan pelaporan serta pertanggung 

jawaban yang transparan atas dana yang mereka berikan. Para donatur ingin 

mengetahui bagaimana dana yang mereka berikan dikelola dengan baik dan 

dipergunakan untuk memberi manfaat bagi kepentingan publik. Untuk itu, organisasi 

nirlaba perlu menyusun laporan keuangan. Hal ini bagi sebagian organisasi nirlaba 

yang scope-nya masih kecil serta sumber daya-nya masih belum memadai, mungkin 

akan menjadi hal yang menantang untuk dilakukan. Terlebih karena organisasi 

nirlaba jenis ini umumnya lebih fokus pada pelaksanaan program ketimbang 

mengurusi administrasi. Namun, hal tersebut tidak boleh dijadikan alasan karena 

organisasi nirlaba tidak boleh hanya mengandalkan pada kepercayaan yang diberikan 

para donaturnya. Akuntabilitas sangat diperlukan agar dapat memberikan informasi 

yang relevan dan dapat diandalkan kepada donatur, regulator, penerima manfaat dan 

publik secara umum. 

Tujuan utama laporan keuangan organisasi nirlaba pada dasarnya memiliki 

kesamaan dengan tujuan laporan keuangan organisasi komersial, yaitu menyajikan 
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informasi yang relevan atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh organisasi 

tersebut.Namun, dikarenakan adanya perbedaan tujuan organisasi, menyebabkan 

adanya perbedaan pada kalangan pemakai laporan keuangan dan isi dari laporan 

keuangan tersebut. PSAK Nomor 45 memberikan pengertian tujuan laporan keuangan 

organisasi nirlaba adalah untuk menyediakan informasi yang relevan untuk 

memenuhi kepentingan para penyumbang, anggota organisasi, kreditur, dan pihak 

lain yang menyediakan sumber daya bagi organisasi nirlaba (IAI, 2015). 

2.3.3 Penyajian Laporan Keuangan OrganisasiNirlaba (PSAK No. 45) 

Menurut Harahap (2011:117) Akuntansi menghasilkan informasi menyangkut 

peristiwa atau transaksi yang sudah terjadi yang tentunya bermanfaat untuk membuat 

keputusan-keputusan menyangkut masa mendatang. Hasil olahan akuntansi itu adalah 

laporan keuangan. Laporan keuangan adalah suatu alat dengan mana informasi 

dikumpulkan dan di proses dalam akuntansi keuangan yang akhirnya di masukkan 

dalam laporan keuangan yang di komunikasikan secara periodik kepada para 

pemakainya. 

 APB Statement No. 4 (AICPA) dalam Harahap (2011:127) menggambarkan 

tujuan laporan keuangan dengan membagi dua yaitu:  

a. Tujuan Umum: Menyediakan laporan posisi keuangan, hasil usaha dan 

perubahan posisi keuangan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang 

diterima.  
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b. Tujuan Khusus: Memberikan informasi tentang kekayaan, kewajiban 

kekayaan bersih, perubahan kekayaan dan kewajiban, serta informasi lain 

yang relevan. 

Dari pengertian tentang laporan keuangan tersebut dapat ditarik beberapa 

kesimpulan tentang laporan keuangan sebagai berikut:  

a. Laporan keuangan memberikan gambaran tentang keadaan posisi keuangan 

(neraca), hasil usaha dan terjadinya perubahan dalam posisi keuangan dalam 

perusahaan. 

b. Laporan keuangan merupakan kesimpulan dari pencatatan transaksi-transaksi 

yang dilakukan oleh suatu perusahaan. 

c. Agar memberikan gambaran yang lebih jelas, laporan keuangan tersebut perlu 

diperbandingkan antara satu periode dengan periode sebelumnya.  

Menurut PSAK No. 45 (IAI, 2011) laporan keuangan organisasi nirlaba terdiri 

dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan 

atas Laporan Keuangan.  

1. Laporan Posisi Keuangan 

Laporan Posisi Keuangan menyajikan jumlah masing-masing kelompok 

aktiva bersih berdasarkan ada atau tidaknya pembatasan oleh penyumbang, yaitu: 

terikat secara permanen, terikat secara temporer, dan tidak terikat.Tujuan laporan 

posisi keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban, 
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aktiva bersih, dan informasi mengenai hubungan diantara unsur-unsur tersebut pada 

waktu tertentu. Informasi dalam laporan posisi keuangan yang digunakan bersama 

pengungkapan dan informasi dalam laporan keuangan lainnya, dapat membantu para 

penyumbang, anggota organisasi, kreditur dan pihak-pihak lain untuk menilai:  

a. Kemampuan organisasi untuk memberikan jasa-jasa secara berkelanjutan 

b. Likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi 

kewajibannya, dan kebutuhan pendanaan eksternal. 

Laporan posisi keuangan juga menyediakan informasi yang relevan mengenai 

likuiditas, fleksibilitas keuangan, dan hubungan antara aset dan liabilitas. Kas atau 

aset lain yang dibatasi dari kas atau aset lain yang tidak terikat penggunaannya. 

2. Laporan Aktivitas 

Laporan aktivitas difokuskan pada organisasi secara keseluruhan dan 

menyajikan perubahan jumlah aktiva bersih selama suatu periode. Perubahan aktiva 

bersih dalam laporan aktivitas tercermin pada aktiva bersih atau ekuitas dalam 

laporan posisi keuangan. Tujuan utama laporan aktivitas adalah menyediakan 

informasi mengenai:  

a. Pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aktiva 

bersih. 

b. Hubungan antar transaksi, dan peristiwa lain. 

c. Bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program 

atau jasa.  



 35 

Informasi dalam laporan aktivitas, yang digunakan bersama dengan 

pengungkapan informasi dalam laporan keungan lainnya, dapat membantu para 

penyumbang, anggota organisasi, krediatur dan lainnya untuk: 

a. Mengevaluasi kinerja dalam suatu periode. 

b. Menilai upaya, kemampuan, dan keseimbangan organisasi dan memberikan 

jasa. 

c. Menilai pelaksanaan tanggung jawab dan kinerja manejer.  

3. Laporan Arus Kas 

Pada laporan arus kas, tujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan 

informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. 

Akun-akun diklasifikasikan dalam berdasarkan aset, pendapatan dan beban 

yang tidak terikat, terikat temporer, terikat permanen, serta kewajiban. Dalam 

melakukan penyusunan laporan keuangan juga harus memperhatikan sifat 

pembatasan dana, yaitu: 

• Pembatasan permanen adalah pembatasan penggunaan sumber daya yang 

ditetapkan oleh penyumbang agar sumber daya tersebut dipertahankan 

secara permanen, tetapi organisasi diizinkan untuk menggunakan sebagian 

atau semua penghasilan atau manfaat ekonomi lainnya yang berasal dari 

sumber daya tersebut. 

• Pembatasan temporer adalah pembatasan penggunaan sumber daya oleh 

penyumbang yang menetapkan agar sumber daya tersebut dipertahankan 
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sampai dengan periode tertentu atau sampai dengan terpenuhinya keadaan 

tertentu. 

• Sumbangan terikat adalah sumber daya yang penggunaannya dibatasi 

untuk tujuan tertentu oleh penyumbang. Pembatasan tersebut dapat 

bersifat permanen atau temporer. 

• Sumbangan tidak terikat adalah sumber daya yang penggunaannya tidak 

dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang (IAI, 2011). 

Dari keempat jenis laporan tersebut, dapat dicermati bahwa laporan keuangan 

organisasi nirlaba mirip dengan organisasi bisnis, kecuali pada 3 hal utama, yaitu: 

1. Komponen laporan posisi keuangan organisasi nirlaba memiliki beberapa 

keunikan bila dibandingkan dengan komponen laporan keuangan organisasi 

bisnis.  

2. Organisasi nirlaba tidak memiliki laporan laba rugi, namun laporan ini dapat 

dianalogikan dengan laporan aktivitas. Informasi sentral dalam laporan laba 

rugi umumnya terletak pada komponen laba atau rugi yang dihasilkan 

organisasi bisnis dalam satu periode. Sementara itu, informasi sentral dalam 

laporan aktivitas terletak pada perubahan aset neto yang dikelola oleh 

organisasi nirlaba.  

3. Organisasi nirlaba tidak memiliki laporan perubahan ekuitas sebagaimana 

layaknya organisasi bisnis. Hal ini disebabkan organisasi nirlaba tidak 

dimiliki oleh entitas manapun. Ekuitas dalam organisasi nirlaba bisa 
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dianalogikan dengan aset neto yang akan disajikan pada laporan aktivitas 

(Dina, 2015). 

2.4 Pengelolaan Keuangan Masjid Paripurna 

Masjid paripurna sekarang tidak lagi berfikir untuk mendapatkan sumbangan, 

donasi dan lain sebagainya,namun yang harus dikembangkan adalah bagaimana agar 

dapat membiayai jalannya seluruh programsecara mandiri bahkan membantu kaum 

fakir dan miskin yang ada disekitarnya dalam bantuan berbentuk beasiswa dan lain 

sebagainya. Dana terkumpul merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan 

penggunaannya, karena itu perlu dikelola dengan baik. Adanya pedoman  

pengelolaan keuangan dimaksudkan agar dapat memberi acuan kepada pengurus 

dalam mengelola dana organisasi tersebut. Pedoman pengelolaan keuangan masjid 

mengatur keuangan organisasi yang meliputi sumber dana, penganggaran kegiatan 

maupun lalu lintas keuangannya. Untuk menyusun sebuah laporan keuangan yang 

baik diperlukan seorang yang ahli dalam bidang keuangan yang betul-betul paham 

dengan tugas dan fungsinya. Karena uang yang masuk dan keluar harus halal, jelas 

sumbernya, tercatat dengan  rapi dan dilaporkan secara periodik. Demikian pula 

prosedur pemasukan dan pengeluaran dana harus ditata dan dilaksanakan dengan baik 

(Husti dkk, 2014:85). 

2.4.1 Sumber Dana 

Kegiatan pengelola masjid memerlukan dana yang tidak sedikit. Kurang 

baiknya pendanaan dapat menyebabkan terhambatnya kegiatan-kegiatan yang telah 
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diprogramkan. Oleh karena itu masalah ini perlu ditangani secara serius. Beberapa 

kegiatan penggalian dana dapat dilakukan, diantaranya:  

a. Donatur tetap, yaitu sumbangan dari jama‟ah atau pihak lain yang secara 

periodik memberikan infaq. 

b. Donatur tidak tetap, yaitu sumbangan dari berbagai pihak yang dilakukan 

dengan mengajukan permohonan, misalnya kepada instansi pemerintah, 

instansi swasta, lembaga donor atau simpatisan. 

c. Donatur bebas, yaitu sumbangan yang diperoleh dari lingkungan jama‟ah 

sendiri atau pihak luar yang bersifat insidentil. Hal ini dilakukan dengan 

menyediakan Kotak Amal maupun penggalangan dana masyarakat. 

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

ekonomi, khususnya di bidang jasa dan perdagangan (Husti dkk, 2014:86). 

2.4.2 Penganggaran Kegiatan 

Perencanaan keuangan dalam melaksanakan program kerja dilakukan secara 

periodik. Perencanaan ini meliputi pengeluaran dan penerimaan dana secara detail, 

sehingga kebutuhan biaya operasi dan pemenuhannya dapat diperkirakan. Menurut 

Husti dkk (2014:87) Pengurus masjid paripurna harus menyusun anggaran dan 

pendapatan belanja masjid setiap tahunnya. Penyusunan ini dilakukan diawal tahun 

sebagai sebuah perencanaan dengan melibatkan seluruh bidang. Pos pengeluaran 

hendaknya disusun tiap awal tahun menjadi suatu anggaran pendapatan dan belanja 
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masjid (APBM), yaitu suatu program yang menyangkut program pemasukan dan 

pengeluaran uang. Untuk pengeluaran dana perlu diperhatkan: 

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

masing-masing bidang. 

2. Bidang yang 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 

jama‟ah. 

a. Mekanisme penyusunan anggaran 

1. Masing-masing bidang kerja menjabarkan Program Kerja hasil 

Musyawarah Jama‟ah untuk kegiatan tahunan. 

2. Melakukan identifikasi kegiatan dan penjadwalannya. 

3. Melakukan penghitungan biaya dan pendanaan atas masing-masing 

kegiatan. 

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

rapat kerja pengurus. 
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5. Melakukan integrasi keseluruhan pembiayaan dan penerimaan dengan 

memperhatikan skala prioritas. 

b. Budgeting (penganggaran) 

Melalui rapat kerja pengurus menyusun anggaran pengeluaran dan pemasukan 

sesuai dengan kegiatan yang akan diselenggarakan. Diusahakan dalam penyusunan 

anggaran pengurus memiliki sumber dana yang jelas supaya tidak mengalami defisit. 

Beberapa yang perlu diperhatikan antara lain: 

1. Melakukan prioritas kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan dana. 

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

3. Memberi toleransi anggaran sebesar (+) 10 % atau lebih sebagai faktor safety. 

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

5. Melakukan integrasi seluruh bidang dalam menyusun anggaran dengan 

menetapkan 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 untuk 

keseluruhan aktivitas. Pengurus melakukan beberapa aktivitas penggalangan dana, di 

antaranya mengajukan proposal, membuat kotak amal, aktivitas jasa dan ekonomi, 

dan lain sebaginya. 
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b. Pemasukan dan pengeluaran 

Dana yang telah dikumpulkan Bidang Dana dan Perlengkapan selanjutnya 

diserahkan kepada Bendahara dengan diketahui 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. Apabila disimpan di Bank, sebaiknya menggunakan Bank Syari‟ah 

dengan Ketua Umum dan atau Bendahara sebagai penandatangan cheque atau 

pengambilan cash. 

Untuk pengeluaran dana perlu diperhatikan adanya kesesuaian 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. Demikian pula, penggunaan dana tersebut dipertanggung 

jawabkan oleh bidang yang bersangkutan dalam laporan pertanggung jawaban 

kegiatan dengan melampirkan Laporan Keuangan, atau dipertanggung jawabkan 

dengan mengisi Form Pertanggung jawaban Uang Muka. 

c. Pengawasan 

Aktivitas pengumpulan dana oleh Bidang Dana dan Perlengkapan maupun 

pengelolaan dana oleh Bendahara perlu dilakukan pengontrolan. Hal ini dilakukan 

antara lain melalui: 

1. Lembar bukti. Beberapa lembar bukti yang bisa digunakan antara lain: 

kwitansi, nota, deklarasi, kupon dan lain sebagainya. 
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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 yang ditempelkan 

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. Juga disampaikan dalam Laporan 

Pertanggungjawaban Pengurus pada saat Musyawarah Jama‟ah. 

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

melakukan pengawasan secara langsung adalah: 

- Rapat Umum 

- Rapat Pleno 

- Majelis Syura 

- Musyawarah Jama‟ah 
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2.5 Definisi Operasional Variabel 

Tabel 2.6 

Operasional Variabel 

No Variabel Definisi Indikator 

1 Akuntabilitas Kewajiban pihak pemegang 

amanah (agent) umtuk 

memberikan pertanggung 

jawaban, menyajikan, 

melaporkan dan 

mengungkapkan segala 

aktifitas dan kegiatan yang 

menjadi tanggung jawabnya 

kepada pihak pemberi 

amanah (principal) yang 

memiliki hak dan 

kewenangan utuk meminta 

pertanggung jawaban 

tersebut (Renyowijoyo, 

2013:14). 

1. Pengungkapan sumber 

dana 

2. Mekanisme penyusunan 

anggaran 

3. Komitmen organisasi 

membuat penganggaran 

dana 

4. Adanya laporan mengenai 

penerimaan dana dan 

realisasi belanja 

5. Adanya pengawasan 

pengelola terhadap 

penggunaan dana 

6. Adanya pertanggung 

jawaban laporan 

keuangan  

7. Adanya laporan keuangan 

formal oleh 

pengelola(Renyowijoyo, 

2013). 

 

2 Transparansi Memberikan informasi 

keuangan yang terbuka dan 

jujur kepada masyarakat 

berdasarkan pertimbangan 

bahwa masyarakat memiliki 

hak untuk mengetahui 

secara terbuka dan 

menyeluruh atas 

pertanggung jawaban 

pemerintah dalam 

pengelolaan sumber dana 

yang di percayakan 

kepadanya dan ketaatannya 

pada peraturan perundang-

1. Keterbukaan laporan 

keuangan 

2. Adanya akses masyarakat 

terhadap informasi 

mengenai penggunaan 

dana (Renyowijoyo, 

2013). 
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undangan (Ovy, 2010). 

 

3 PSAK No. 45 

(Organisasi 

Nirlaba) 

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 

donator atau penyumbang 

lainnya tanpa 

mengharapakan imbalan 

(Rizky dan Padmono, 

2013). 

 

1. Adanya pengelola yang 

mebuat pembukuan dan 

pencatatan 

2. Pedoman pelaporan 

keuangan PSAK No. 45 

(Bastian, 2010).  

Sumber: diolah 
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2.6 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.7 

Ringkasan Penelitian Terdahulu 

No Judul Variabel Metode 

Penelitian 

Hasil 

1 Akuntabilitas dan 

Pengelolaan 

Keuangan di 

Masjid Melalui 

Pendekatan 

Fenomenologi 

(Roby Hanafi, 

2015) 

- Akuntabilitas 

- Transparansi 

 

Kualitatif Praktek Akuntansi yang 

digunakan di masjid 

Syifa‟ sangat sederhana 

namun para pengurus 

sangat menjaga amanah 

yang telah di berikan 

para jamaah untuk 

mengelola keuangan 

masjid dengan baik 

kepada para pengurus. 

Walaupun jama‟ah sudah 

sangat percaya dengan 

para pengurus, namun 

dalam prakteknya para 

pengurus tetap 

bertanggung jawab 

(akuntabilitas) dengan 

apa yang di kerjakan dan 

terbuka (transparansi) 

dalam hal penyampaian 

dan pencatatannya.  

2 Studi Ethnosains: 

Dilema 

Transparansi dan 

Akuntabilitas 

dalam Pelaporan 

Sumbangan 

Donatur dan 

Pengelolaan 

Keuangan Masjid 

(studi Kasus di 

Kabupaten 

Gorontalo) (Ronald 

S. Badu & Imran 

- Akuntabilitas 

- Transparansi 

Kualitatif Sebagian masyarakat 

masih menganggap 

bahwa pelaporan 

keuangan tidak perlu di 

laporkan. Penelitian ini 

kemudian menemukan 

bahwasanya minimnya 

pemahaman masyarakat 

dengan pentingnya 

pelaporan keuangan, 

Masih terbatasnya 

perhatian pemerintah 

terhadap organisasi 
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Rosman Hambali, 

2014) 

masjid, Sumber daya 

manusia yang belum 

mampu dalam mengelola 

keuangan, dan perlunya 

kajian-kajian islami 

secara menyeluruh. 

3 Laporan Keuangan 

Lembaga Masjid 

(Studi Kasus Pada 

Lembaga Masjid 

Agung Anaz 

Mahfudz Dan 

Masjid Al-Huda 

Lumajang) (Desy 

Andikawati & 

Wahyu Agus 

Winarno, 2014) 

PSAK NO. 

109 atau 

PSAK NO. 45 

Deskriptif 

Kualitatif 

Lembaga masjid belum 

menerapkan PSAK 109 

atau PSAK 45 dalam 

laporan keuangannya, 

bentuk laporan keuangan 

masjid berupa laporan 

sederhana. Tetapi stelah 

melakukan rekonstruksi 

laporan keuangan 

sederhana lebih cocok 

untuk di terapkan atau di 

sesuaikan dengan PSAK 

109 dibandingkan PSAK 

45 karena akun-akun 

yang terdapat di laporan 

keuangan sederhana 

masjid hamper sama 

dengan akun-akun PSAK 

109. Penyebab 

penghambat penerapan 

PSAK 109 pada masjid-

masjid di lumajang 

dikarenakan sumber daya 

manusia dibidang 

akuntansi kurang, 

sedangkan ta‟mir masjid 

yang tidak memiliki 

basic akuntansi akan 

kesulitan dalam 

pengelolaan akun. 
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4 Akuntabilitas dan 

Pengelolaan 

Keuangan di 

masjid (Dahnil 

Anzar Simanjuntak 

& Yeni Januarsi, 

2011) 

- Akuntabilitas 

- Transparansi 

Deskriptif 

Kualitatif 

Akuntansi dapat di 

terima dengan baik 

sebagai instrument yang 

penting bagi pengelolaan 

masjid sebagai bentuk 

perwujudan kejujuran 

dan pertanggung 

jawaban. Sejati akuntansi 

dalam prakteknya 

mendorong transparansi 

dan akuntabilitas 

bergeser menjadi 

instrument yang 

mendorong prilaku 

ibadah yang ria dan 

melahirkan dilemma 

transparansi dan 

akuntabilitas.  

5 Analisis 

Akuntabilitas 

Pengelolaan 

Keuangan Masjid 

Paripurna Abidin di 

Kecamatan 

LimaPuluh Kota 

Pekanbaru 

(Nurdinia Rahmi 

Utari, 2016) 

- Akuntabilitas 

- Transparansi 

- PSAK No. 45 

Deskriptif 

Kualitatif 

Masjid paripurna Abidin 

belum optimal dalam 

menerapkan upaya 

akuntabilitas dalam 

pengelolaan keuangan, 

serta secara keseluruhan 

implementasi akuntansi 

yang diterapkan pada 

masjid paripurna abidin 

belum merujuk pada 

standar pelaporan 

keuangan yang berlaku 

yaitu PSAK No.45 
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6 Analisis Praktek 

Akuntabilitas dan 

Wujud 

Transparansi 

Organisasi Masjid 

(Diah Intan 

Pandini, 2013) 

- Akuntabilitas 

- Transparansi 

Kualitatif Organisasi ta‟mir masjid 

darul amal (OTAMDA) 

telah menjalankan 

praktek akuntabilitas, 

namun praktek tersebut 

belum di laksanakan 

secara memadai/ 

maksimal. OTAMDA 

bersedia untuk 

transparan, namun 

selama ini praktek 

transparansi di 

OTAMDA masih belum 

optimal karena 

informasi-informasi 

mengenai pengelolaan 

masjid di simpan untuk 

kepentingan internal 

organisasi dan 

mengumumkan laporan 

keuangan secara lisan 

sebagai “symbol” dari 

bentuk transparansi.  

7 Bagaimana Masjid 

dan Masyarakat 

Saling 

Memakmurkan? 

Pemaknaan 

Akuntabilitas 

Masjid (Eka 

Siskawati 

Ferdawati 

Firman Surya, 

2016) 

Akuntabilitas Deskriptif 

Kualitatif 

Penelitian ini bertujuan 

untuk menggali praktik 

akuntabilitas pada masjid 

Jami‟ Sungai Jambu. 

Praktik akuntabilitas 

bersifat kontekstual, yang 

meliputi kesepakatan 

aturan sosial suatu 

komunitas yang telah 

menjadi suatu budaya 

dan tradisi, yang 

tercermin 

dari perilaku aktor.  

8 Revitalisasi Fungsi 

Masjid Sesuai 

Zaman Rasulullah 

Melalui 

Implementasi 

PSAK 45: Studi 

PSAK No. 45 

(Organisasi 

Nirlaba) 

- Deskriptif 

Kualitatif 

- Kuantitatif 

Kedua Masjid ini belum 

menerapkan PSAK 45 

pada 

penyajian laporan 

keuangannya. 

Kedua Masjid ini 
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Empiris pada 

Masjid A dan B 

(Marsdenia, 2015) 

mencatat 

keuangan ada 

mengunakan kas 

basis dan menerapkan 

akuntansi 

yang sangat sederhana , 

baru pada 

level/setingkat 

bookkeeping. 

Para pihak yang berilmu 

untuk 

lebih mensosialisasikan 

fungsi 

masjid pada zaman 

Rasulullah, 

bukan ibadah vertikal 

saja tapi juga 

bisa sebagai tempat 

meningkatkan 

kekuatan ekonomi umat, 

sehingga 

Umat Muslim bisa 

terhindar dari 

kemiskinan dan Islam 

sebagai 

rahmatan lil „Alamiin 

bisa 

terwujud di Indonesia 

 

9 Penerapan PSAK 

No. 45 Dalam 

Mengkomunikasika

n Aktivitas 

Pelayanan Masjid 

Al-Falah Surabaya 

Terhadap Publik 

(Fresisca 

Wulandari, 2015). 

PSAK No. 45 

(Organisasi 

Nirlaba) 

Deskriptif 

Kualitatif 

Masjid Al-Falah 

Surabaya Telah 

Melakukan Penyesuaian 

dengan Penerapan PSAK 

No. 45 Tentang 

Pelaporan Keuangan 

Organisasi Nirlaba, yaitu 

Penyusunan laporan 

Keuangan terdiri dari 

Laporan posisi keuangan, 

Laporan Aktivitas, dan  

Laporan Arus Kas. Dan 

pembatasan Penggunaan 
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Sumber Daya dibedakan 

menjadi 3 Klasifikasi, 

yaitu tidak terikat, terikat 

temporer dan terikat 

permanen. 

10 Akuntabilitas dan 

Pengelolaan 

Keaungan di 

Masjid (Studi 

Kasus di Masjid 

Nurul Huda 

Kecamatan 

Polanharjo)(Abdul 

Latif, 2014). 

Akuntabilitas Deskriptif 

Kualitatif 

Pengurus Masjid sudah 

menerapkan praktek 

akuntansi, walapun 

masih menggunakan 

metode yang sederhana. 

Pengelolaan keuangan 

dicatat dengan baik 

walaupun masih 

sederhana, tetapi metode 

tersebut berlangsung 

bertahun-tahun dengan 

baik. 

Sumber: diolah 

 


