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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Akuntabilitas dan transparasi saat ini kian populer karena masalah good 

corporate govermance (GCG), good corporate govermance mengandung dua 

pengertian yaitu nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak dan nilai-

nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan 

kemandirian pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial (Yahya, 2006), 

Daniri (2005) dalam Kaihatu (2006) menyatakan good corporate govermance 

merupakan salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan 

dalam jangka panjang, sekaligus memenangkan bisnis global. Namun dalam 

pelaksanaanya good corporate govermance menghadapi banyak kendala yang 

cukup rumit, salah satu masalah penting yang menjadi penyebabnya adalah 

kurangnya akuntabilitas dan transparansi (Yahya, 2006). Menurut (Kaihatu, 2006) 

good corporate govermance meliputi transparency (keterbukaan informasi), 

accuntabillity, (akuntabiitas), responsibility (pertanggung jawaban), independency 

(kemandirian), falmes (kesataraan dan kewajaran). Karena desakan donator dan 

para pemakai informasi akan pentingnya akuntabilitas dan transparansi inilah 

yang mendorong setiap organisasi baik lembaga publik atau swasta, baik 

organisasi mencari laba atau nirlaba untuk menyampaikan informasi yang 

akuntabel dan stransparan mungkin. Hal ini dikarenakan Akuntabilitas dan 

transparansi merupakan keharusan, semua aktivitas                                                     
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baik lembaga publik maupun swasta dituntut selalu transparan dan akuntabel 

(Simanjuntak dan Januasi 2011).  

Akuntabilitas sering diartikan responsibility dan accountability, Perbedaan 

responsibility dan accountability dijelaskan oleh Silvia dan ansor (2011) bahwa  

responsibility merupakan otoritas yang diberikan atasan  kepada bawahanya untuk 

melaksanakan suatu kebijakan, pertanggung jawaban ini digunakan dalam instansi 

pemerintah, sedangkan accountability adalah perwujudan kewajiban-kewajiban 

yang diamanahkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan 

dan menjelaskan realisasi otoritas yang diperoleh dengan nilai organisasi. 

Pada masa sekarang ini setiap aktifitas lembaga dituntut adanya  

akuntabilitas bagi pelayanan publik, pentingnya akuntabilitas dan tranparasi 

bertujuan untuk mengurangi dan mencegah tindakan korupsi, nepotisme, dan 

kolusi terhadap dana-dana publik, baik level negara, swasta, tak terkecuali 

dikalangan organisasi nirlaba (Fahrudin,2003). Begitu juga dengan transparansi 

ini diatur dalam (undang-undang no 14 tahun 2008) tentang keterbukaan 

informasi publik, dimana setiap badan publik wajib memberikan keterbukan 

informasi publik. 

Perkembangan organisasi nirlaba, terutama yayasan yang begitu pesat di 

tengah masyarakat dengan melibatkan dana yang sangat besar. Ikatan Akuntan 

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 
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pelaporan, diharapkan laporan keuangan organisasi nirlaba dapat lebih mudah 

dipahami, memiliki relevansi, daya banding dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Laporan keuangan organisasi nirlaba menurut PSAK Nomor 45 meliputi laporan 

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

laporan keuangan. 

Selain itu berdasarkan PSAK Nomor 45 mengenai Pelaporan Keuangan 

Organisasi Nirlaba, ditunjukkan tentang bagaimana bentuk dari laporan keuangan 

yang seharusnya disajikan oleh yayasan, meliputi: laporan posisi keuangan pada 

akhir periode laporan, laporan aktivitas serta laporan arus kas untuk suatu periode 

laporan, dan catatan atas laporan keuangan. 

 Dalam pandangan keagamaan, islam memiki sudut pandang tersendiri 

berkaitan dengan pertanggungjawaban (akuntabilitas). Karena dalam islam semua 

yang dititipkan kepada manusia adalah amanah dan harus 

mempertanggungjawabkanya (Kholmi, 2012). Hal ini dipertegas oleh dalam 

firman Allah subhana Wata’ala dalam Al-Quran (An-nisa,: 58) artinya : 

 “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 

kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan 

hukum di antara manusia supaya kamu meneyapkan dengan adil. 

Sesungguhnya Alloh maha pemberi pengajaran yang sebaiknya kepada 

kamu. Dan sesungguhnya Alloh adalah Maha Mendengar lagi Maha 

Melihat.” 
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ayat inilah yang melandasi pentingnya sebuah pertanggungjawaban dalam 

konsep islam baik muamalah atau bukan muamalah. Karena sejatinya semua yang 

kita miliki adalah titipan dari Allah Subhana Wata’ala. dan nanti akan 

kitapertanggung jawabkan di hari kiamat. 

 Allah Subhana Wata’ala berfirman Quran surat Al Baqarah ayat 282 :  

“Wahai orang-orang yamg beriman, apabila kamu melakukan utang-

piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskanya. Dan 

hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskanya dengan benar. 

Janganlah  penulis menolak untuk menuliskanya sebagaimana Allah telah 

mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang 

yang berhutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, 

Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun daripadanya. Jika orang 

yang berutang itu kurang akalnya atau lemah (keadanya), atau tidak mampu 

mendiktekanya sendiri,maka hendaklah walinya yang mendiktekanya dengan 

benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang laki-laki diantara kamu. Jika tidak 

ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh ) seorang laki-laki dan dua orang 

perempuan diantara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), 

agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkanya. Dan 

janganlah saksi-saksi itu menolak apbila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan 

menuliskanya,untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang 

demikian itu, lebih adil disisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih 

mendekatkan kamu kepada ketidak raguan, kecuali jika hal itu merupakan 

perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi 
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kamu jika kamu tidak menulliskanya. Dan ambilah saksi apabila kamu berjual 

beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan 

(yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan 

bertaqwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah 

Maha Mengetahui segala sesuatu.”  Dari surat Al Baqarah ayat 282 ini 

memberikan pesan bahwa islam mendorong praktik akuntansi dalam kehidupan 

bermuamalah (bisnis). Pada dasarnya ilmu akuntansi dan praktik akuntansi 

dilingkungan bisnis telah menjadi bagian integral. Namun, ilmu akuntansi dan 

prakteknya diluar entitas bisnis atau nirlaba khususnya yayasan sangat 

terpinggirkan  (Simanjuntak dan Januasi 2011). Yayasan menjadi bagian dari 

entitas yang semua  aktifitasnya harus dipertanggungjawabkan kepada donatur, 

baik donatur yang bersifat lembaga yang menaungi yayasan tersebut atau 

masyarakat. Karena dalam  penghimpunan dana, sumber keuangan yayasan ada 

yang berasal dari dana masyarakat berupa sedekah, atau bentuk bantuan sosial 

lainya dan ada yang berasal dari sebuah lembaga atau organisasi yang menaungi 

yayasan tersebut, dan dalam penelitian ini penulis akan berfokus kepada yayasan 

yang sumber dananya berasal dari lembaga yang menaunginya. 

Yayasan Sayyid Muhammad Ali As-sanusi adalah sebuah yayasan yang 

berdiri dalam naungan Sofa Education Generation (SEG) Malaysia. Sofa 

Education Generation adalah sebuah lembaga nirlaba yang bergerak dalam 

bidang pendidikan khususnya pendidikan keagaman. mulai dari tingkat sekolah 

dasar sampai perguruan tinggi. Sofa Education Generation (SEG) inilah yang 

menjadi donator sekaligus pemilik yayasan Sayyid Muhammad Ali As-sanusi data 
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ini berasal dari laporan keuangan yang disajikan oleh Yayasan Sayyid 

Muhammad Ali As-sanusi yang berupa peti kas. 

Yayasan Sayyid Muhammad Ali As-sanusi menaungi Pondok Pesantren 

Al baidha yang dibentuk oleh Sofa Education Generation (SEG) dan dalam 

prakteknya Yayasan Sayyid Muhammad Ali As sanusi dituntut  bertanggung 

jawab penuh dalam pengelolaan baik keuangan atau non keuangan pondok 

pesantren tersebut. dan yang terpenting adalah yayasan dituntut menyampaikan 

informasi keuangan kepada Sofa Education Generation stransparan mungkin dan 

akuntabel dalam pelaporan akuntansi. 

Penelitian tentang akuntabilitas dan transparansi keuangan akan erat 

hubunganya dengan bagaimana penghimpunan dana, pengelolaan keuangan, dan 

pertanggungjawaban. Dari sinilah dapat diketahui tentang bagaimana akuntabilitas 

dan transparansi sebuah organisasi atau lembaga itu baik atau tidak. inilah yang 

menjadi fokus permasalahan dalam penelitian ini meliputi bagaimana 

penghimpunan dana Yayasan Sayyid Muhammad Ali As sanusi, bagaimana  

pengelolaan keuangan Yayasan Sayyid Muhammad Ali As sanusi dan bagaimana 

bentuk pertanggungjawaban kepada  donatur. Dan yang terpenting adalah 

mengukur pertanggungjawaban dan transparansi keuangan yayasan kepada 

stakeholder atau donatur yayasan dilihat dari bagaimana laporan keuangan yang 

disajikan apakah sudah sesuai Standar Keuangan Nirlaba yaitu PSAK No. 45 atau 

tidak.  
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Yayasan adalah lembaga akuntan publik yang dalam standar keuangan 

diatur dalam PSAK No 45 mengenai pelaporan keuangan organisasi nirlaba. 

Peraturan ini merujuk tentang bagaimana bentuk dari laporan keuangan yang 

seharusnya di sajikan oleh yayasan.  yaitu meliputi : laporan posisi keuangan pada 

akhir periode laporan, laporan aktivitas serta laporan arus kas untuk suatu periode 

laporan dan catatan atas laporan keuangan.    

Praktik akuntansi lembaga nirlaba khususnya yayasan jarang dilakukan 

penelitian, walaupun jarang dilakukan ada yang sudah melakukan penelitian 

seperti Ardianti (2013), tentang Akuntanbilitas dan Transparansi Panti Asuhan 

(studi kasus pada Panti Asuhan Darul Hadlanah NU Salatiga). Hasil dari 

penelitian ini adalah praktik akuntabilitas dan transparansi yang dilaksanakan 

pengurus Panti Asuhan Darul Hadlanah NU Salatiga belum memadai hal ini 

dicerminkan dalam akuntanbilitas proses, akuntabilitas program, akuntabilitas 

kebijakan, akuntanbilitas keuangan dan transparansi yang tidak diterapkan sesuai 

prosedur.  

Kemudian penelitian tentang akuntabilitas dan transparansi keuangan 

masjid sudah dilakukan oleh Simanjuntak dan Januarsi (2011) praktik 

akuntabilitas dalam dalam mengelola keuangan dimasjid dapat disimpulkan 

bahwa akuntansi dapat diterima dengan baik, dengan instrument yang penting 

bagi pengelolaan masjid sebagai bentuk perwujudan kejujuran dan 

pertanggungjawaban, dan laporan keuangan yang dlakukan sangat sederhana 

karena hanya 4 kolom yaitu uraian, penerimaan, pengeluaran dan saldo. 
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Akuntanbilitas dan transparansi menjadi kata kunci yang penting bagi 

entitas publik untuk bertahan dan memaksimalkan perannya pada kepentingan 

sosial  dimana entitas tersebut berbeda dengan entitas publik lainnya. Oleh karena 

itu penulis tertarik melakukan penelitian tentang Akuntabilitas dan Tranparansi 

keuangan pada yayasan. Dan secara khusus penelitian ini bermaksud ingin 

mengetahui bagaimana praktik Akuntabilitas dan Transparansi yang dilakukan 

oleh Yayasan Sayyid As-Sanusi, dengan tujuan penelitian adalah untuk 

menggambarkan Akuntabilitas dan Transparansi pada yayasan tersebut. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis berinisiatif untuk melakukan penelitian  

tentang bagaimana pelaporan keuangan nirlaba. Penelitian ini berjudul Analisis 

Akuntanbilitas dan Transparansi Keuangan Yayasan Sayyid Muhammad Ali As-

Sanussi Pekanbaru. 

1.2 Fokus Penelitian  

Penelitian ini, penulis akan memfokuskan pada penghimpunan dana, 

pengelolaan dana, dan transparansi keuangan pada, Yayasan Sayyid Muhammad 

Ali As-Sanusi, Pekanbaru. 

 

 

1.3 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan sebelumnya, penulis 

merumuskan permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini yaitu : 

bagaimana Akuntanbilitas dan Transparansi Keuangan, Yayasan Sayyid 

Muhammad Ali As-Sanussi, Pekanbaru. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana Akuntabilitas 

dan Transparansi Keuangan, Yayasan Sayyid Muhammad Ali As-Sanussi, 

Pekanbaru. dilihat dari bagaimana penghimpunan dana, pengelolaan keuangan, 

dan bagaimana pertanggung jawaban dalam penyampaian informasi keuangan 

kepada pihak pemakai informasi. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis   

Hasil penelitian ini diharapkan akan menambah khasanah kepustakaan 

dan bahan referensi bagi penelitian yang akan datang mengenaib 

Akuntabilitas dan Transparansi keuangan nirlaba secara umum dan 

kepada yayasan khususnya. 

2. Manfaat bagi objek penelitian 

Menjadi bahan masukan untuk meningkatkan Akuntabilitas dan 

Transparansi pada yayasan. 

3. Bagi peneliti 

Sebagai perbandingan antara teori-teori yang didapat sesuai dengan 

mata kuliah dan dalam aktivitas tentang Akuntabilitas dan 

Transparansi keuangan nirlaba. 

1.6 Metode Penelitian 

1.6.1 Jenis Penelitian dan Sumber Data  

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian  kualitatif 

sebagai dasar penulisan. Penelitian kualitatif menurut (Sugiyono 2013:7-9) adalah 
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penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif  dan cendrung menggunakan 

analistis dengan pendekatan induktif . metode ini disebut juga sebagai sebagai 

metode artistik, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpola), dan 

disebut sebagai metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan 

dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan dilapangan.  

Penelitian kualitatif membangun pengetahuan melalui interprestasi dan 

multiperspektif, dari berbagai masukan segenap partisipan yang terlibat dalam 

penelitian, tidak hanya dalam penelitinya semata. Sumber datanya bermacam-

macam, seperti catatan observasi, catatan wawancara pengalaman individu, dan 

sejarah. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami objek yang diteliti secara 

mendalam (Gunawan,2013: 85-86). 

 

 

 

1.6.2 Jenis data dan sumber data 

Jenis data dan sumber data dalam penelitian ini : 

a. Data primer  

Data primer yaitu jenis data penelitian berupa opini, sikap, 

pengalaman atau karakteristik dari seorang atau sekelompok orang yang 

menjadi subyek penelitian. Sumber data dari jenis data primer untuk 

penelitian adalah hasil wawancara secara langsung dengan pihak terkait yang 

menanggani bagian yang bersangkutan dengan masalah yang akan diteliti 
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peneliti, sumber data yang lansung memberikan data kepada pengumpul data 

(Sugyono, 2013: 225). 

b. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh peneliti dengan adanya 

perantara, berupa bukti, catatan, atau laporan historis baik yang 

dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan, sumber data yang yang 

tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugyono, 2013: 

225). 

1.6.3 Tempat Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan pada Yayasan Sayid As-sanusi, di Jl. Swa 

Karya no.17,  Kecamatan Tampan, Panam, Pekanbaru. Dimana penelitian ini akan 

menjelaskan mengenai analisis Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan 

Yayasan tersebut.  

 

 

 

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data 

a. Interview (wawancara) 

Menurut Esterberg (2002) dalam Sugiyono (2013 : 231) wawancara 

adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide 

melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu 

topik tertentu. 
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Susan Stainback (2002)  dalam  Sugiyono (2013 : 232) dengan 

wawancara peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang 

partisipan dalam menginterprestasikan situasi dan fenomena yang terjadi, 

dimana hal ini tidak bisa bisa digtemukan melalui observasi. 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila 

peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan 

yang harus diteliti, dan apabila peneliti ingin mengetahui informasi dari 

responden yang lebih mendalam dan jumlah respondenya sedikit/kecil.  

b. Observasi 

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri spesifik 

bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuisioner. 

Jika wawancara dan kuisioner selalu berkomunikasi dengan orang lain, maka 

observasi tidak terbatas pada orang. Tetapi juga objek-objek alam yang lain 

(Sugiyono, 2013 : 228). 

Menurut Marshal (1995) dalam Sugiyono (2013 : 226) menyatakan 

bahwa melalui observasi, peneliti belajar tentang prilaku, dan makna dari 

prilaku tersebut. 

c.  Analisis Data 

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, 

dengan menggunakan teknik-teknik pengumpulan data yang bermacam-

macam, dan dilakukan terus menerus sampai datanya jenuh. Dengan 

pengamatanyang terus menerus tersebut mengakibatkan variasi data tinggi 
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sekali. Oleh karena itu sering mengalami kesulitan dalam melaksanakan 

analisis. 

Menurut Nasution dalam Sugiyono (2013 : 244) tidak ada cara 

tertentu yang dapat dikuti untuk mengadakan analisis, sehingga setiap peneliti 

harus mencari sendiri metode yang dirasakanya cocok dengan sifat 

penelitianya. Bahan yang sama bisa diklasifikasikan lain oleh peneliti yang 

berbeda. 

Analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu memaparkan atau 

menggambarkan suatu keadaan fenomena yang digambarkan dengan kata-

kata atau kalimat untuk memperoleh kesimpulan kemudian menganalisa data 

tersebut berdasarkan teori-teori yang mendukung pemecahan masalah. 

1.7 Sistematika Penulisan 

Penulisan proposal ini terdiri dari 5 bab, masing-masing merupakan 

pembahasan tersendiri dan saling berhubungan erat satu sama lain, dengan 

sitematika penulisan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

BAB I :        PENDAHULUAN 

  Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah. Tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian 

serta sistematika penulisan 

BAB II :      TINJAUAN PUSTAKA 

  bab ini penulis mengemukakan tentang dasar-dasar teori yang 

mendukung dari penelitian, seperti, definisi akuntabilitas, jenis-jenis 

akuntabilitas, akuntabiltas dalam pandangan islam, transparasi. 

BAB III :     GAMBARAN OBYEK PENELITIAN  

Bab ini berisikan tentang sejarah yayasan, profil, visi dan misi 

yayasan,  dan struktur organisasi yayasan, 

BAB IV : PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan tentang pembahasan bagaimana akuntabilitas dan 

transparansi keuangan yayasan dan juga keterbatasan penelitian. 

BAB V  : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan tentang hasil penelitian atau kesimpulan dari 

penelitian, dan saran bagi peneliti lain apabila ingin meneliti 

akuntabilitas dan transparansi keuangan nirlaba khususnya yayasan. 

 

 

 

 

 


