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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang 

Yayasan diartikan sebagai badan hukum yang mempunyai karakter 

yang khas. Jenis badan hukum ini lahir karena adanaya suatu perbuatan 

hukum. Pada dasarnya yayasan bukanlah suatu istilah yang asing didengar 

oleh masyarakat saat ini. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.16 

tahun 2001 bahwa tujuan yayasan secara limitatif yakni dalam bidang sosial, 

keagamaan dan kemanusiaan. 

Berdirinya yayasan sudah dimulai sejak zaman pra kemerdekaan. 

Ketika itu tujuan pendiriannya lebih banyak untuk ikut mengatasi masalah-

masalah sosial dalam masyarakat di suatu daerah. Yayasan secara mudah 

dapat dikatakan sebagai suatu lembaga yang didirikan bukan untuk mencari 

laba semata (nirlaba). Kini lembaga nirlaba yang berbentuk yayasan bergerak 

dalam berbagai variasi bentuk kegiatan termasuk dunia pendidikan (Yuliarti, 

2014). 

Seiring dengan pembangunan dibidang pendidikan Indonesia, 

pemerintah mempunyai prioritas pembangunan Sumber Daya Manusia 

kepada 3 pilar, yang salah satunya adalah perluasan dan pemerataan 

pendidikan. Program perluasan dan pemerataan pendidikan menjadi 

pekerjaan besar setelah diterapakannya desentralisasi sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah 

disertai dengan pemekaran wilayah, berakibat kepada ketidakmerataan jenis 
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dan jenjang pendidikan pada satu daerah dengan daerah lain. Belajar di 

Madrasah sangat direspon oleh masyarakat terutama masyarakat pedesaan 

dimana mereka tetap mengangkat akhlak dan budi pekerti yang baik sebagai 

modal iman dan taqwa dalam bermasyarakat kelak. Dapat dipahami bahwa 

pendidikan moral keagamaan yang membentuk akhlakul karimah dan budi 

pekerti banyak mereka dapatkan di madrasah ataupun pesantren (Arifin, 

2014). 

Meskipun madrasah mempunyai karakteristik dan tujuan 

organisasional yang berbeda dari perusahaan yang orientasi laba, namun 

bukan berarti akuntansinya sama sekali berbeda. Persamaan antara akuntansi 

madrasah dengan akuntansi perusahaan adalah meliputi keseluruhan proses 

akuntansi mulai dengan pengakuan transaksi, selanjutnya diikuti dengan 

pencatatan ke buku kas umum dan pencatatan dalam buku pembantu serta 

tambahannya dan pelaporan laporan keuangan. Suatu kegiatan jasa yang 

berfungsi untuk memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran 

uang, mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan 

dalam pengambilan keputusan ekonomi yang digunakan dalam memilih di 

antara beberapa alternatif yang disebut akuntansi (Yuliarti, 2014). 

Madrasah memerlukan dana untuk menjalankan kegiatannya. Jika 

dana itu semata-mata bersumber dari kekayaan awal, tentu tujuan pendirian 

madrasah sulit tercapai. Dana yang diperoleh dari kegiatan usaha memang 

diperlukan untuk mencukupi kebutuhan operasional madrasah dan 

pengembangan madrasah. Namun demikian, jika kegiatan itu dilakukan atas 
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nama madrasah maka segala pendapatan yang diperoleh adalah milik 

madrasah. Demikian sebaliknya, jika kegiatan itu menimbulkan suatu 

kewajiban pembayaran kepada pihak lain maka hal itu merupakan kewajiban 

madrasah. Prinsipnya, setiap transaksi dengan pihak lain yang menimbulkan 

hak dan kewajiban bagi madrasah wajib dicantumkan dalam laporan tahunan. 

Dalam memelihara kemakmuran madrasah, pengelola keuangan 

madrasah yang baik juga merupakan salah satu faktor utama. Khususnya ilmu 

dan praktik akuntansi dalam memunculkan sistem pelaporan keuangan yang 

efektif. Akan tetapi ilmu dan praktik akuntansi dilembaga keagamaan 

khususnya madrasah masih kurang jadi perhatian.  

Standar dana pembiayaan sebagai salah satu Standar Nasional 

Pendidikan yang berpengaruh terhadap tercapainya tujuan pendidikan 

nasional. Uraian Standar Pembiayaan Pendidikan dapat ditelusuri dari 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan (PP RI SNP). “Pada Bab IX pasal 62 dari PP 

tersebut disebutkan bahwa Standar Pembiayaan Pendidikan dalam Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia. 

Madrasah memiliki tugas untuk mengelola keuangan berdasarkan 

prinsip-prinsip pengelolaan keuangan, sehingga uang yang beredar dapat 

dimanfaatkan secara optimal. Pengelolaan keuangan madrasah yang optimal 

memaksa madrasah melakukan proses manajemen keuangan madrasah 

dengan sebaik mungkin. Proses manajemen keuangan madrasah yang baik 

dapat dilakukan oleh stakeholder yang baik pula. Stakeholder yang baik 
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berupa pihak-pihak internal maupun eksternal madrasah yang berperan aktif 

dalam pengelolaan madrasah. Keaktifan stakeholder akan menunjang proses 

pengelolaan keuangan madrasah yang akan berpengaruh pada jumlah uang 

yang optimal. Jumlah uang yang optimal seperti uang tersedia sesuai dengan 

kebutuhan yang diperlukan oleh madrasah. Jika jumlah uang yang berlebih 

dapat mengurangi efisiensi dari pengelolaan keuangan madrasah, sedangkan 

jumlah uang yang kurang mengurangi kinerja dari sumber daya lain, seperti 

kinerja guru, karyawan, pemanfaatan fasilitas sekolah dan yang lainnya. 

Melihat kenyataan perkembangan organisasi nirlaba, terutama 

yayasan yang begitu pesat ditengah masyarakat dengan melibatkan dana yang 

besar. Ikatan Akuntansi Indonesia mengeluarkan Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 Tentang pelaporan keuangan 

organisasi nirlaba. Standar ini bertujuan untuk mengatur pelaporan keuangan 

Organisasi Nirlaba. Dengan adanya standar pelaporan, diharapkan laporan 

keuangan organisasi nirlaba dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevansi, 

daya banding dan dapat dipertanggungjawabkan. Laporan keuangan  

organisasi nirlaba menurut PSAK No. 45 meliputi laporan posisi keuangan, 

laporan aktivitas dan laporan arus kas serta suatu catatan atas laporan 

keuangan. 

Menurut PSAK No.45 (IAI, 2011) Organisasi Nirlaba merupakan 

suatu organisasi yang bertujuan pokok untuk mendukung kepentingan publik 

yang tidak komersial dimana sifat dan sumber pendanaan organisasi 

madrasah berasal dari Siswa, Masyarakat ataupun pemerintah. Sebagai salah 
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satu bentuk organisasi nirlaba, tentunya pengelola madrasah hendaknya 

membuat laporan keuangan yang merujuk kepada PSAK No. 45. Laporan 

keuangan organisasi nirlaba menurut PSAK No. 45 meliputi laporan posisi 

keuangan, laporan aktivitas dan laporan arus kas serta suatu catatan atas 

laporan keuangan. 

Dalam suatu lembaga, termasuk madrasah, pengelolaan keuangan 

sering menimbulkan permasalahan yang serius bila pengelolaannya kurang 

baik. Di Madrasah, pengelolaan keuangan sebenarnya tidak begitu rumit, 

sebab madrasah merupakan lembaga swasta yang tidak memerlukan 

pertanggungjawaban keuangan yang terlalu sulit kepada penyandang 

dananya. Namun demikian, karena banyak juga dana yang bersumber dari 

masyarakat untuk mendanai madrasah, walaupun jumlahnya relatif kecil hal 

itu perlu ada laporan atau penjelasan sederhana sesuai dengan prinsip-prinsip 

pengelolaan keuangan publik kepada masyarakat agar kredibilitas madrasah 

dimata masyarakat cukup tinggi, disinilah perlunya pengelolaan keuangan 

dengan baik dan transparan dibudayakan dilingkungan madrasah. 

Madrasah Ibtidaiyah Darul Iman Muaralembu merupakan lembaga 

pendidikan islam yang bergerak dibidang pendidikan dan hasilnya pelayanan 

kepada masyarakat. Selain menyajikan pendidikan ilmu keagamaan, 

Madrasah Ibtidaiyah Darul Iman Muaralembu juga menyajikan pendidikan 

ilmu umum. Madrasah merupakan sebuah organisasi nirlaba, informasi 

keuangan yang dihasilkan selain untuk kepentingan pihak madrasah, donatur 

dan masyarakat, informasi keuangan tersebut juga dibutuhkan oleh pihak 
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pemerintah. Madrasah Ibtidaiyah Darul Iman Muaralembu merupakan salah 

satu yayasan yang dikategorikan dalam bentuk lembaga nirlaba yang 

didirikan dengan tujuan tuntuk tidak mencari keuntungan. 

Berdasarkan hasil penemuan dilapangan, Madrasah Ibtidaiyah Darul 

Iman Muaralembu masih belum optimal dalam menerapkan aturan 

pengelolaan keuangan Madrasah Ibtidaiyah Darul Iman Muaralembu yang 

telah ditetapkan. 

Adapun masalah yang ditemukan dalam proses akuntansi pada 

Madrasah Ibtidaiyah Darul Iman Muaralembu yaitu: Selama ini dari 

pembukuan penyusunan laporan keuangan yang disusun oleh pengelola 

keuangan Madrasah Ibtidaiyah Darul Iman Muaralembu berdasarkan standar 

yang berlaku umum belum diterapkan. Sehingga laporan keuangan yang 

dibentuk oleh pengelola keuangan Madrasah Ibtidaiyah Darul Iman 

Muaralembu masih tergolong sederhana yang hanya disusun dalam bentuk 

laporan kas yang terdiri dari rincian uang masuk, uang keluar dan saldo. 

Sehingga laporan keuangan yang dibentuk oleh pengelola keuangan madrasah 

tergolong sederhana dan belum berpedoman kepada PSAK No.45 sebagai 

wujud pertanggungjawaban keuangan madrasah. 

Adapun masalah lain dalam pengelolaan keuangan Madrasah 

Ibtidaiyah Darul Iman Muaralembu, para pengelola tidak mengetahui 

gambaran pengalokasian dana dikarenakan tidak ada gambaran sejak awal 

untuk apa uang itu disebabkan tidak adanya sistem penganggaran dana yang 

dibentuk. Padahal begitu pentingnya fungsi anggaran sebagai alat untuk 
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membantu pengelola dalam merancang program kerja dan membentuk 

penganggaran setiap tahunnya. 

Selanjutnya, Pelaporan keuangan Madrsah Ibitidaiyah Darul Iman 

Muaralembu tidak dilaporkan secara berkala. Madrasah Ibtidaiyah Darul 

Iman Muaralembu hanya memiliki laporan kas bulanan saja. Dalam pedoman 

pengelolaan keuangan setiap pengeluaran harus dapat dipertanggung 

jawabkan dengan benar, diinformasikan dan dilaporkan secara berkala. 

Sehingga dapat memberikan informasi yang relevan untuk memenuhi 

kepentingan madrasah. 

Penulis pun mencoba meneliti dan menjadikan Madrasah Ibtidaiyah 

Darul Iman Muaralembu sebagai objek pengelolaan keuangan madrasah. 

Alasan penulis menjadikan Madrasah Ibtidaiyah Darul Iman Muaralembu 

sebagai objek penelitian, karena Madrasah tersebut merupakan salah satu 

lembaga swasta yang bergerak dibidang pendidikan, dan kebanyakan tenaga 

pendidiknya hanya bersifat honorer, dan biaya sekolahnya pun tidak begitu 

besar. Dari sinilah penulis ingin mengetahui bagaimana madrasah tersebut 

dalam mengelola keuangannya. Suatu madrasah akan terlaksana dengan baik 

apabila tersedia dana. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik 

melaksanakan penelitian tentang Pengelolaan Keuangan suatu madrasah, 

karena madrasah harus melakukan perubahan dalam pelaksanaan perencanaan 

dan pertanggung jawaban dalam madrasah. Penelitian ini dideskripsikan 

dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Pengelolaan Keuangan 

Madrasah Ibtidaiyah (MI) Darul Iman Muaralembu, Kecamatan 

Singingi Kabupaten Kuantan Singingi “. 
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1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan diatas, maka 

dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengelolaan keuangan Madrasah Ibtidaiyah (MI) Darul Iman 

Muaralembu berdasarkan standar akuntansi yang berlaku? 

2. Bagaimana perbedaan pelaporan keuangan Madrasah Ibtidaiyah (MI) 

Darul Iman Muaralembu dengan PSAK No. 45? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penulisan ini 

adalah: 

1.  Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan Madrasah Ibtidaiyah 

(MI) Darul Iman Muaralembu berdasarkan Standar Akuntansi yang 

berlaku. 

2. Untuk mengetahui perbedaan pelaporan keuangan Madrasah Ibtidaiyah 

(MI) Darul Iman Muaralembu dengan PSAK No. 45. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Diharapkan dapat menambah wawasan tentang pengelolaan 

keuangan, khususnya tentang pengelolaan keuangan pada suatu 

Madrasah. 
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2. Bagi pihak Madrasah 

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada 

Madrasah Ibtidaiyah mengenai program-program madrasah, tentang 

pengelolaan keuangan yang baik dan tepat, khususnya pengelolaan 

keuangan di Madrasah Ibtidaiyah Darul Iman Muaralembu. 

3. Bagi pihak Akademik 

Penelitian ini merupakan perwujudan dari Fakultas Ekonomi dan 

Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

khususnya Jurusan Akuntansi Syariah, sebagai pemikiran bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai referensi lebih lanjut bagi 

para peneliti selanjutnya. 

4. Bagi pihak Lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu rekan-rekan 

terutama mahasiswa/i maupun pihak-pihak lain yang membutuhkan 

informasi dan sebagai refernsi pada penelitian yang akan dibahas oleh 

penulis. 

 
 

1.5  Sistematika Penelitian  

Dalam penulisan skripsi, adapun sistematika penulisan penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

    Dalam bab pendahuluan ini penulis akan menjelaskan tentang 

Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, 

Manfaat Penelitian. 
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BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

  Bab ini menjelaskan tentang pengelolaan keuangan, Manajemen 

Keuangan dan teori-teori yang berhubungan dengan 

permasalahan yang akan diteliti. 

BAB III  : METODE PENELITIAN 

  Dalam Bab Metode penelitian ini penulis akan menjelaskan 

tentang  Lokasi Penelitian, Jenis Penelitian, Pendekatan 

Penelitian, Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data. 

BAB IV :  GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

  Bab ini membahas mengenai sejarah singkat Madrasah 

Ibtidaiyah Darul Iman Muaralembu, visi dan misi Madrasah 

serta program-program yang ada di Madrasah Ibtidaiyah Darul 

Iman Muaralembu.  

BAB V :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Dalam bab ini penulis akan membuktikan hasil penelitian yang 

telah dilakukan 

BAB VI :  PENUTUP 

  Pada bab ini penulis akan  mengemukakan kesimpulan dari hasil 

penelitian dan saran-saran yang diperlukan. 

 

 

 


