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BAB II 

TINJAUAN TEORI 

 

2.1 Pengertian Akuntansi Syariah 

Menurut Nurhayati dan Wasilah  (2013:9) Akuntansi Syariah dapat 

diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan 

aturan yang telah ditetapkan Allah SWT, sehingga ketika mempelajari 

akuntansi syariah dibutuhkan pemahaman yang baik, mengenai akuntansi 

sekaligus juga tentang syariah Islam. 

Alasan utama mengapa akuntansi syariah diperlukan, yaitu tuntutan 

untuk pelaksanaan syariah dan adanya kebutuhan akibat pesatnya 

perkembangan transaksi syariah. 

 

2.2 Organisasi Nirlaba 

2.2.1 Pengertian Oranisasi Nirlaba 

Menurut PSAK No.45, organisasi nirlaba merupakan suatu 

organisasi yang berbeda dengan organisasi bisnis. Perbedaan utama 

yang mendasar terletak pada cara organisasi nirlaba memperoleh 

sumber daya yang diperoleh untuk melakukan berbagai aktivitas 

operasinya. Organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dari 

pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali 

atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya 

yang diberikan. 
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Organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dari lembaga 

donatur 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 dibedakan dengan organisasi bisnis pada umumnya. 

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 diberikan oleh organisasi sektor publik dan 

kemampuannya untuk terus memberikan jasa tersebut. 

2)  Cara pengelola melaksanakan tugas dan pertanggung jawabannya. 

3)  Aspek kinerja pengelola. 

Kemampuan organisasi sektor publik untuk terus memberikan 

jasa dikomunikasikan 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 
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yang tidak terikat penggunaannya. 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 untuk 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). 

 

2.2.2 Klasifikasi Organisasi Nirlaba 

Menurut Kotler (2009), organisasi nirlaba dapat 

dikalsifikasikan sebagai berikut: 

a. Badan pemerintahan yang dibentuk dengan Undang-Undang dan 

diberi wewenang untuk memberi pelayanan dan memungut pajak. 

b. Organisasi nonprofit swasta atau sektor independen yang biasanya 

beroperasi sebagai organisasi bebas pajak, tetapi diorganisir diluar 

wewenang pemerintah dan perundangan. Organisasi ini mungkin 

bergerak dibidang pendidikan, pelayanan kemanusiaan, 

perdagangan atau perhimpunan profesi. 

c. Organisasi swasta kuasi-pemerintah yang dibentuk dengan 

wewenang legislatif dan biasanya diserahi monopoli yang terbatas 
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untuk memberikan pelayanan atau menyediakan  barang 

kebutuhan tertentu kepada kelompok-kelompok masyarakat. 

2.2.3 Karakteristik Organisasi Nirlaba 

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam PSAK No.45 

Karakteristik entitas nirlaba berbeda dengan entitas bisnis. Perbedaan 

utama yang mendasar terletak pada cara entitas nirlaba memperoleh 

sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas 

operasinya. Entitas nirlaba memperoleh sumber daya dari sumbangan 

para anggota dan para penyumbang lain yang tidak mengharapkan 

imbalan apapun dari entitas nirlaba tersebut. Sebagai akibat dari 

karakteristik tersebut, dalam entitas nirlaba timbul transaksi tertentu 

yang jarang atau bahkan tidak pernah terjadi dalam entitas bisnis, 

misalnya penerimaan sumbangan. Namun demikian, dalam praktik 

entitas nirlaba sering tampil dalam berbagai bentuk, sehingga sering 

kali sulit dibedakan dengan entitas bisnis pada umumnya. Pada 

beberapa bentuk entitas nirlaba, meskipun tidak ada kepemilikan, 

entitas nirlaba tersebut mendanai kebutuhan modalnya dari utang, dan 

kebutuhan operasinya dari pendapatan atas jasa yang diberikan kepada 

publik. Akibatnya, pengukuran jumlah, saat, dan kepastian aliran kas 

masuk menjadi ukuran kinerja penting bagi para pengguna laporan 

keuangan entitas nirlaba tersebut, seperti kreditor dan pemasok dana 

lainnya. Entitas semacam ini memiliki karakteristik yang tidak jauh 

berbeda dengan entitas bisnis pada umumnya. Para pengguna laporan 
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keuangan entitas nirlaba memiliki kepentingan bersama yang tidak 

berbeda dengan entitas bisnis, yaitu untuk menilai: (a) jasa yang 

diberikan oleh entitas nirlaba dan kemampuannya untuk terus 

memberikan jasa tersebut; (b) cara manajer melaksanakan tanggung 

jawabnya dan aspek kinerja manajer (PSAK No. 45). 

2.2.4 Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba (PSAK No.45) 

Organisasi nirlaba memiliki perbedaan yang cukup signifikan 

dengan organisasi yang berorientasi kepada laba. Dalam menjalankan 

kegiatannya, organisasi nirlaba tidak semata-mata digerakkan oleh 

tujuan untuk mencari laba. Meski demikian non-for profit juga harus 

diartikan sebagai non-profit loss. Oleh karena itu, organisasi nirlaba 

selayaknya pun tidak mengalami defisit. Adapun bila organisasi 

nirlaba memperoleh surplus, maka surplus tersebut akan 

dikontribusikan kembali untuk pemenuhan kepentingan publik, dan 

bukan untuk memperkaya pemilik organisasi nirlaba tersebut. 

Untuk itu, organisasi nirlaba perlu menyusun laporan 

keuangan. Hal ini bagi sebagian organisasi nirlaba yang lingkupnya 

masih kecil serta sumber dayanya masih belum memadai, mungkin 

akan menjadi hal yang menantang untuk dilakukan. Akuntanbilitas 

sangat diperlukan agar dapat memberikan informasi yang relevan dan 

dapat diandalkan kepada donatur, regulator, penerima manfaat dan 

publik secara umum. 
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Menurut PSAK No.45 organisasi nirlaba perlu menyusun 

setidaknya 4 jenis Laporan Keuangan sebagai berikut : 

a. Laporan posisi keuangan (neraca) pada akhir periode laporan 

b. Laporan aktivitas untuk suatu periode laporan 

c. Laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan 

d. Catatan atas laporan keuangan (Fatih, 2015). 

2.2.5 Penyajian Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba (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 dimana 

informasi dikumpulkan dan di proses dalam akuntansi keuangan yang 

akhirnya dimasukkan dalam laporan keuangan yang dikomunikasikan 

secara periodik kepada para pemakainya. 

APB Statement No. 4 (AICPA) 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. 

b. Tujuan Khusus: Memberikan informasi tentang kekayaan, 

kewajiban kekayaan bersih, perubahan kekayaan dan kewajiban, 

serta informasi lain yang relevan. 
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Dari pengertian 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 (Harahap, 2011:127). 

Menurut Sadeli (2010:18-19) Tujuan Laporan Keuangan 

adalah sebagai berikut: 

1. Menyajikan informasi yang dapat diandalkan tentang dana dan 

kewajiban. 

2. Menyajikan informasi yang dapat diandalkan tentang 

perubahan dana bersih madrasah sebagai hasil dari kegiatan 

usaha, 

3. Menyajikan informasi yang dapat diandalkan tentang 

perubahan dana bersih yang bukan berasal dari kegiatan usaha.  

4. Menyajikan informasi yang dapat membantu para pemakai 

dalam menaksir kemampuan madrasah memperoleh laba. 

5. Menyajikan informasi lain yang sesuai/relevaan dengan 

keperluan para pemakainya. 
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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, 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 

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 
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dibatasi dari kas atau aset lain yang tidak terikat 

penggunanaannya. 

2. Laporan Aktivitas 

Laporan aktivitas difokuskan pada organisasi secara 

keseluruhan dan menyajikan perubahan jumlah aktiva bersih 

selama satu 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 antara transaksi dan peristiwa lain. 

c. Bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan 

berbagai program atau jasa. 

Informasi dalam laporan aktivitas yang digunakan 

bersama dengan pegungkapan informasi dalam laporan 

keuangan lainnya dapat membantu para penyumbang. Anggota 

organisasi, kreditur dan lainnya untuk: 

1. Mengevaluasi kinerja dalam suatu periode. 

2. Menilai upaya, kemampuan dan keseimbangan organisasi dan 

memberikan jasa. 

3.  Menilai pelaksanaan tanggung jawab dan kinerja manajer. 
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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: 

a. Pembatasan permanen adalah pembatasan penggunaan 

sumber daya yang ditetapkan oleh penyumbang agar sumber 

daya tersebut dapat dipertahankan secara permanen, tetapi 

organisasi diizinkan untuk menggunakan sebagian atau 

semua penghasilan atau manfaat ekonomi lainnya yang 

berasal dari sumber daya tersebut. 

b. Pembatasan temporer adalah pembatasan penggunanaan 

sumber daya oleh penyumbang yang menetapkan agar 

sumber daya tersebut dipertahankan sampai dengan periode 

tertentu atau sampai dengan terpenuhinya keadaam tertentu. 

c. Sumbangan terikat adalah sumber daya yang penggunaannya 

dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang. Pembatasan 

tersebut dapat bersifat permanen atau temporer. 
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d. Sumbangan tidak terikat adalah sumber daya yang 

penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu oleh 

penyumbang (IAI, 2011). 

  

2.2.6 Standar Akuntansi Keuangan Organisasi Nirlaba 

Di Indonesia, Dewan standar Akuntansi Keuangan Ikatan 

Akuntan Indonesia (DSAK IAI) mengeluarkan Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan No.45 sebagai standar khusus keuangan entitas 

nirlaba. PSAK No.45 yang digunakan saat ini adalah PSAK No.45 

(Revisi 2010) tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba. PSAK 

No.45 (Revisi 2010) ini efektif diterapkan oleh entitas untuk Laporan 

Keuangan periode tahun buku yang dimlai pada atau setelah tanggal 1 

Januari 2012. Tujuan dibuatnya PSAK No.45 ini adalah untuk 

mengatur pelaporan keuangan entitas nirlaba, sehingga dengan adanya 

pedoman pelaporan diharapkan laporan keuangan entitas nirlaba dapat 

lebih mudah dipahami, memiliki relevansi dan memiliki daya banding 

yang tinggi. 

 

2.3 Pengelolaan Keuangan Madrasah 

2.3.1 Pengertian Pengelolaan 

Pengelolaan merupakan sebagai suatu proses kerja dengan 

orang lain, dilakukan secara efisiensi untuk mencapai tujuan 

organisasi. Dengan demikian, pengelolaan adalah seseorang, kelompok 

atau badan yang melaksanakan proses kerja dengan orang lain yang 
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dilakukan secara efisiena untuk mencapai tujuan organisasi (Fauziah, 

2013). 

Sedangkan Pengelolaan keuangan merupakan kegiatan yang 

dilakukan oleh seorang pemimpin dalam menggerakkan para pejabat 

yang bertugas dalam bidang keuangan untuk menggunakan fungsi-

fungsi manajemen, meliputi perencanaan atau penganggaran, 

pencatatan, pengeluaran serta pertanggungjawaban. 

Secara umum dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan 

atau pengelolaan dana adalah Tindakan administratife yang 

berhubungan dengan kegiatan perencanaan anggaran, penyimpanan, 

penggunaan, pencatatan dan pengawasan serta pertanggungjawaban 

keluar masuknya uang atau dana organisasi. 

2.3.2 Prinsip Pengelolaan Keuangan Madrasah 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor  20 Tahun 2003 

pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan 

prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntanbilitas publik. 

Prinsip tersebut selaras dengan reformasi Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan. Selain itu, pelaksanaan reformasi birokrasi Direktorat 

Jendral Pendidikan juga dilandasi prinsip efisiensi, efektivitas, 

akuntanbilitas dan transparansi. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian 

ini akan mendalami prinsip keadilan dan efisiensi dalam pengelolaan 

keuangan yang dapat dijelaskan sebagai berikut. 
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a. Keadilan 

Prinsip keadilan dalam pengelolaan keuangan madrasah 

dilakukan dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya 

kepada peserta didik dalam mendapatkan pelayanan pendidikan di 

sekolah/madrasah. Kesempatan tersebut berupa pelayanan khusus 

kepada siswa berkebutuhan khusus atau yang memiliki potensi 

kecerdasan dan bakat istimewa, akses pendidikan kepada peserta 

didik dan kesempatan dalam melanjutkan pendidikan. 

Dalam rangka penataan pendidikan yang berprinsip 

keadilan, madrasah juga diharuskan mengelola keuangan yang 

bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah. Beberapa 

tujuan diselenggarakan nya BOS adalah untuk mewujudkan 

keberpihakan pemerintah bagi siswa miskin madrasah dengan 

membebaskan atau membantu tagihan biaya sekolah bagi siswa 

miskin dan memberikan kesempatan yang setara bagi siswa miskin 

madrasah untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau 

dan bermutu. 

Berdasarkan teori tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa 

prinsip keadilan dalam pengelolaan keuangan madrasah 

merupakan landasan pengelolaan keuangan madrasah dalam 

merencanakan pendapatan, alokasi keuangan dan pemberian 

pelayanan yang optimal kepada siswa, guru, karyawan sebagai 

bentuk pemerataan pendidikan. 
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b. Efisiensi 

Efisiensi dalam pengelolaan dana pendidikan dilakukan 

dengan mengoptimalkan akses, mutu, relevansi dan daya saing 

pelayanan pendidikan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 48 Tahun 2008). Efisiensi pada dunia pendidikan memiliki 

kaitan antara pendayagunaan sumber-sumber pendidikan yang 

terbatas untuk mencapai optimalisai yang tinggi (Fattah, 2012:35). 

Efisiensi merupakan proses kegiatan operasional yang 

efisien jika suatu produk atau hasil kerja dapat tercapai dengan 

penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya 

(Halim, 2012:133). 

Dalam pengelolaan keuangan madrasah, prinsip efisiensi 

dapat diimplementasikan dengan efisiensi internal dan efisiensi 

eksternal. Efisiensi internal akan menghasilkan output yang 

diharapkan dengan biaya minimal. Sedangkan efisiensi eksternal 

juga dikaitkan dengan analisis keuntungan atas investasi 

pendidikan dari pembentukan kemampuan, sikap dan 

keterampilan. Efisiensi ini bertujuan untuk menentukan kebijakan 

dalam pengalokasian biaya pendidikan, juga pengakuan sosial 

terhadap hasil pendidikan (Fattah, 2012:36-38). 

Berdasarkan teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

prinsip efisiensi dalam pengelolaan keuangan madrasah 

merupakan pemberdayaan sumber daya uang sekolah dalam 
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mencapai optimalisasi akses, mutu, relevansi dan daya saing 

pelayanan pendidikan. 

2.3.3 Implementasi Perencanaan Kegiatan 

Perencanaan kegiatan dalam melaksanakan program kerja 

dilakukan secara periodik. Perencanaan ini meliputi pengeluaran dan 

penerimaan dana secara detail, sehingga kebutuhan biaya operasi dan 

pemenuhannya dapat diperkirakan. Perencanaan keuangan madrasah 

diimplementasikan dalam bentuk rencana anggaran pendapatan dan 

belanja madrasah yang disesuaikan dengan visi, misi dan tujuan 

madrasah. Menurut Suryana (2008) anggaran merupakan formula dari 

rencana dalam periode waktu tertentu, serta alokasi sumber-sumber 

kepada setiapbagian kegiatan. 

2.3.4 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 diantaranya 

mengajukan proposal, membuat kotak amal, aktivitas jasa dan 

ekonomi dan lainnya. 

b. Pemasukan dan pengeluaran 

Dana yang telah dikumpulkan Bidang Dana dan 

Perlengkapan selanjutnya diserahkan kepada Bendahara dengan 
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diketahui oleh Atasan. Selanjutnya dana tersebut dimasukkan dan 

disimpan dalam Kas Keuangan Madrasah. 

Untuk pengeluaran dana perlu diperhatikan adanya 

kesesuain dengan anggaran yang telah ditetapkan bagi masing-

masing bidang. Penggunaan dana tersebut 

dipertanggungjawabkan oleh bidang yang bersangkutan dalam 

laporan pertanggungjawaban kegiatan dengan melampirkan 

Laporan Keuangan. 

c. Pengawasan 

Aktivitas pengumpulan dana oleh Bidang Dana dan 

Perlengkapan maupun pengelolaan dana oleh Bendahara perlu 

dilakukan. Hal ini dilakukan antara lain melalui: 

1. Lembar bukti. Beberapa lembar bukti yang bisa digunakan 

antara lain, Kwitansi, nota, 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 Madrasah yang 

ditempelkan pada papan pengumuman. 

4. Laporan rutin. Pengurus bidang dana dan perlengkapan 

maupun bendahara menyampaikan laporan rutin pengelolaan 

dana pada form rapat umum. 



 27 

2.3.5 Pertanggung Jawaban Keuangan Madrasah 

َله عَلَۡۡيَاٖۚ َوََل تَِزُر وَ 
ِ
ٖۚ َوََل تَۡكِسُب ُكُّ نَۡفٍس إ ء  ِ َأبِۡغي َرّّبا َوُهَو َربُّ ُكِّ ََشۡ َّلله

 
إِزَرٞة قُۡل َأغَۡۡيَ أ

تَِلفُ  ئُُُك ِبَما ُكنُُتۡ ِفيِه ََتۡ ِّ ۡرِجُعُُكۡ فَُينَب ُُِّك مه ََلٰ َرب ِ
  ٤٦١وَن ِوۡزَر ُأۡخَرٰىٖۚ ُُثه إ

 

Artinya :  Katakanlah: "Apakah aku akan mencari Tuhan selain 

Allah, Padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. dan 

tidaklah seorang membuat dosa melainkan 

kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan 

seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. 

kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan 

diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu 

perselisihkan."(QS.Al-An’am:164) 

 

Semua pengeluaran keuangan madrasah dari sumber manapun 

harus dipertanggung jawabkan. Hal tersebut merupakan bentuk 

transparansi dalam pengelolaan keuangan. Namun demikian, prinsip 

transparansi dan kejujuran dalam pertanggung jawaban tersebut harus 

tetap dijunjung tinggi. Dalam kaitan dengan pengelolaan keuangan 

tersebut, yang perlu diperhatikan oleh bendahara adalah bahwa setiap 

akhir tahun anggaran, bendahara harus membuat laporan keuangan. 

Laporan keuangan tersebut harus dilampiri bukti-bukti pengeluaran 

yang ada (kwitansi atau bukti-bukti pembelian dan bukti penerimaan) 

serta neraca keuangan. Ada juga beberapa buku lain yang penting bagi 

bendahara yayasan, yaitu: 

1) Buku kas umum 

2) Daftar potongan-potongan 

3) Daftar gaji/honorium 

4) Buku tabungan 

5) Buku catatan Pengeluaran 
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Buku-buku tersebut perlu, agar manajemen keuangan yayasan 

dapat berjalan dengan baik, transparan, memudahkan dilakukan 

pengawasan terhadap penggunaan anggaran yang ditetapkan, serta 

tidak menimbulkan kecurigaan ataupun fitnah. 

 

2.4 Konsep Umum Madrasah Ibtidaiyah 

2.4.1  Pengertian Madrasah 

Madrasah adalah isim makna dari kata darasa yang berarti 

tempat duduk untuk belajar, dan dapat berubah menjadi mudarrisun 

isim fail dari kata darrasa (mazid tasdid) yang berarti pengajar. 

Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam berfungsi 

menghubungkan sistem lama dengan sistem baru dengan jalan 

mempertahankan nilai-nilai lama yang masih baik yang masih dapat 

dipertahankan dan mengambil sesuatu yang baru dalam ilmu, 

teknologi dan ekonomi yang bermanfaat bagi kehidupan umat Islam. 

Oleh karena itu, isi kurikulum madrasah pada umumnya adalah apa 

yang diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan Islam (surau dan 

pesantren) ditambah dengan beberapa materi pelajaran yang disebut 

dengan ilmu-ilmu umum (Nizar, 2009:290). 

Sedangkan Madrasah Ibtidaiyah merupakan suatu lembaga 

formal tingkat dasar yang pelaksanaannya menekankan pada 

pendidikan agama, karena pendidikan agama merupakan ciri pokok 

kelembagaaan tersebut. 
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Madrasah Ibtidaiyah sebagai lembaga pendidikan formal di 

Indonesia itu sama dan sejalan dengan lembaga pendidikan dasar 

lainnya, namun perbedaan yang terlihat disini adalah jumlah jam 

pelajaran agama yang dilaksanakan dalam satu minggunya, antara 

keduanya lebih banyak pada lembaga pendidikan Madrasah Ibtidaiyah 

dari pada di lembaga pendidikan Sekolah Dasar. 

2.4.2 Asal Usul dan Motivasi Pendirian Madrasah 

Institusi Pendidikan Islam dari masa awal Islam cukup 

memperlihatkaan perkembangan yang signifikan, hal ini sesuai dengan 

kebutuhan dan perubahan serta perkembangan masyarakat muslim 

dikala itu perkembangan dan kebutuhan masyarakat ditandai oleh : 

a. Perkembangan ilmu 

Umat Islam pada masa awal membutuhkan pemahaman al-

qur’an sebagaimana adanya, begitu juga dalam hal keterampilan. 

b. Perkembangan Kebutuhan 

Pada masa awal Islam yang menajdi kebutuhan utama ialah 

mendakwahkan Islam. Karena itu sasaran pada mulanya ditujukan 

pada orang-orang dewasa. Ketika penganut Islam semakin banyak 

dan kuat terdapatlah kebutuhan untuk mengembangkan ilmu dan 

untuk kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang lebih maju termasuk 

mempersiapkan pegawai. 

Ada beberapa alasan yang menjadikan penyelenggaraan 

pendidikan dimesjid dipertimbangkan kelangsungannya dan sekaligus 
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mendorong penyelenggaraan pendidikan dan pendirian madrasah, 

yaitu: 

a. Kegiatan pendidikan di Masjid dianggap telah menganggu fungsi 

utama lembaga itu sebagai tempat ibadah. 

b. Berkembanya kebutuhan ilmiah sebagai akibat dari perkembangan 

ilmu pengetahuan. 

c. Timbulnya orientasi baru dalam penyelenggaraan pendidikan, 

sebagai guru mulai berfikir untuk mendapatkan rizki melalui 

pendidikan (Arief, 2004:180). 

2.4.3 Tujuan Interaksional di Madrasah Ibtidaiyah 

a. Memiliki sikap dasar sebagai seorang muslim yang bertaqwa dan 

berakhlak mulia. 

b. Memiliki sikap dasar sebagai warga Negara yang baik. 

c. Memiliki kepribadian yang bulat dan utuh, percaya pada diri 

sendiri, sehat jasmani dan rohani. 

d. Memiliki pengetahuan, pengalaman, keterampilan dan sikap dasar 

yang diperlukan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. 

e. Merupakan kemampuan dasar untuk melaksanakan tugas 

kehidupan dalam masyarakat dan berbakti kepada Tuhan Yang 

Maha Esa guna mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.  
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2.5 Penelitian Terdahulu 

No 
Nama Peneliti 

& Tahun 
Judul Hasil Penelitian 

1. 

 

Yusuf Adi 

Purnama 

(2015) 

 

 

 

 

 

 

Pengelolaan dan 

Pelaporan Keuangan 

pada Masjid (Studi Kasus 

Pada Masjid Agung At-

Taqwa Bondowoso) 

Hasil penelitian laporan yang 

berdasarkan PSAK No. 45 dan 

PSAK No. 109 menunjukkan 

bahwa lapporan keuangan 

masjid yang disajikaan belum 

sempurna. Hal itu disebabkan 

karena semua jumlah harta 

yang dimiliki masjid belum 

diungkapkan. 

2. Nur Ma’rufah 

(2009) 

Sistem Pengelolaan Dana 

Yayasan Panti Asuhan 

Taman Thoyyibah Sedati 

Gede Sidoarjo 

Hasil penelitian ini 

menjelaskan bahwa sistem 

pengelolaan dana di Yayasan 

Panti Asuhan Taman 

Thoyyibah Sedati Gede 

Sidoarjo menyangkut 

perencanaan, yaitu dana yang 

direncanakan dengan program-

program, agar program-

program kedepan sudah 

terencana dengan baik, 

penggerakan, ketua yayasan 

berperan memonitor jalannya 

keuangan yayasan dan 

pengawasan mengenai keluar 

masuknya keuangan yayasan 

yang dipantau setiap hari. 

3. Ummu 

Salamah 

(2013) 

Studi Mengenai Sistem 

Pengelolaan Keuangan 

Sekolah di Pondok 

Pesantren Terhadap 

Penguatan Manajemen 

Keuangan 

Hasil Penelitian didapat bahwa 

dalam pelaksanaan manajemen 

keuangan Kiayi Pondok 

Pesantren Al-Kholidin 

merupakan otorisator penuh 

terhadap pengeluaran 

keuangan dan pelaporan 

keuangan Pondok Pesantren 

Al-Kholidin dilakukan setiap 

bulan, semester dan tahunan. 

Sedangkan pelaksanaan 

pengawasan keuangannya 

tidak melalui kepala sekolah, 

karena proses keuangan 

langsung terpusat pada kiayi. 
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No 
Nama Peneliti 

& Tahun 
Judul Hasil Penelitian 

4. Anis 

Mutingatin 

(2013) 

Implementasi 

Manajemen Keuangan di 

MTs YAPPI Sumberejo 

Patuk Gunungkidul 

Yogyakarta 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa MTs YAPPI Sumberejo 

menggunakan sistem 

budgeting yaitu penyusunan 

Rencana Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Madrasah 

(RAPBM). 

5. Zainul Arifin 

(2014) 

Pertanggungjawaban 

Keuangan Pondok 

Pesantren: Studi pada 

Yayasan Nazhatut 

Thullab 

Hasil Penelitian menunjukkan 

bahwa Media akuntansi yang 

digunakan dalam 

pertanggungjawaban 

pengelolaan keuangan Pondok 

Pesantren Nazhataut Thullab 

adalah laporan penerimaan kas 

dan pengeluaran kas, Sumber 

dana yang diperoleh yayasan 

dari santri, sumbangan baik 

dari pemerintah maupun darai 

masyarakat dicatat menjadi 

satu dan kemudian dikelola 

yayasan, dan Pondok Pesantren 

NT belum menyajikan laporan 

keuangan berdasarkan PSAK 

Nomor 45 tentang entitas 

nirlaba. 

6. Diyani Ade 

Rizky 

(2013) 

Analisis Penerapan 

PSAK No.45 pada 

Yayasan Masjid Al Falah 

Surabaya 

Hasil Penelitian menunjukkan 

bahwa, 1)Yayasan belum 

mempunyai pedoman struktur 

organisasi yang memisahkan 

pembagian wewenang dan 

tanggung jawab. 2) Laporan 

keuangan telah disajikan sesuai 

dengan PSAK No.45, namun 

terdapat sebagian akun yang 

belum disajikan sesuai dengan 

PSAK No.45 yaitu Klasifikasi 

aset bersih. 3) Pengakuan 

kerugian piutang diakui secara 

langsung.  

7. Norita Citra 

Yuliarti 

(2014) 

Studi Penerapan PSAK 

45 Yayasan Panti Asuhan 

Yabappenatim Jember 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa 1) Yayasan panti 

asuhan Yabappenatim Jember 

belum membuat catatan atas 

laporan keuangan, penyajian 
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No 
Nama Peneliti 

& Tahun 
Judul Hasil Penelitian 

laporan keuangannya hanya 

berupa neraca sederhana dan 

laporan sumber dan 

pendayagunaan dana. 2) 

Yayasan panti asuhan 

Yabappenatim Jember sudah 

memenuhi peraturan 

perundang-undangan zakat 

untuk membuat laporan 

keuangan, namun komponen 

laporan keuangan yang dibuat 

belum lengkap dan belum 

memenuhi komponen laporan 

keuangan menurut PSAK 45. 

 

 

 


