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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Tinjauan tentang Akuntabiltas 

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan informasi termasuk 

informasi keuangan sebagai wujud tanggungjawab organisasi (Grey et. Al, 1996 

dalam kholmi, 2012 : 67). Akuntabilitas dapat diartikan sebagai suatu kewajiban 

mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan 

organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan sebelumnya, 

melalui suatu pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Stanbury, 

2003 dalam Mardiasmo, 2006). Menurut (Triyuwono, 2011), menyatakan bahwa 

ruang lingkup akuntabilitas dalam akuntansi islam antara lain meliputi 

akuntabilitas kepada Tuhan, akuntabilitas kepada manusia, dan akuntabilitas 

kepada alam. Akuntabilitas kepada Tuhan dengan menerapkan syariah dalam 

upaya menjaga mempertahankan amanah yang diberikan Allah Subhana Wata’ala. 

Sedangkan akuntabilitas kepada manusia dilakukan dengan ,memberikan laporan-

laporan, informasi-informasi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang terlibat 

dalam aktifitas organisasi. Sehingga realisasi kegiatanya baik keberhasilan 

maupun kegagalan dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan mendapat 

penjelasan. Menurut Wabster dalam Waluyo (2007: 190) mendefinisikan 

akuntabilitas sebagai suatu keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan, dan 

akuntabel. Arti dari akuntabel itu sendiri adalah : pertama, dapat diperhitungkan, 

dapat menjawab pada atasan sebagaimana sebagaimana manusia 

mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan kepada                         
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Tuhan-Nya. Kedua memiliki kemampuan untuk dipertanggungjawabkan secara 

aksplisit, dan yang ketiga, sesuatu yang bisa diperhitungkan atau dipertanggung 

jawabkan.  

Dalam segi akuntansi, akuntabilitas adalah upaya untuk aktivitasuntuk 

menghasilkan pengungkapan yang benar. Pertanggungjawaban pengungkapan 

tersebut dilakukan pertama adalah untuk Allah. Akuntabilitasjuga terkait dengan 

peran social dimana akuntan yakin bahwa hukum syariah telah dilaksanakan. Dan 

kesejahteraan umat untuk menjadi tujuan utama dari aktivitas lembaga dan tujuan 

tersebut telah tercapai (Tapanjeh,2009). 

Menurut Kohler dalam buku  Waluyo (2007:191). Akuntabilitas 

didefinisikan sebagai : 

1. Kewajiban seorang (employee), agen atau orang lain untuk memberikan 

laporan yang memuaskan (satisfactory report) secara periodik atas 

tindakan atau atas kegagalan untuk bertindak dari otorisasi atau 

wewenang yang dimiliki. 

2. Pengukuran tanggungjawab (respobillity) atau kewajiban kepada 

seseorang yang diekspresikan dalam nilai uang, unit kekayaan, atau dasar 

lain yang telah yang telah ditentukan terlebih dahulu. 

3. Kewajiban membuktikan manajemen yang baik, pengendalian (control) 

yang baik, ataukinerja yang baik yang diharuskan oleh hukum yang 

berlaku, ketentuan-ketentuan (regulation), persetujuan (agreement), 

ataupun keabsahan (custom). 
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Pada dasarnya, akuntabilitas adalah pemberian informasi dan 

pengungkapan (disclosure) atas aktivitas dan kinerja financial kepada pihak-oihak 

yang berkepentingan, Wawan (2006). Perusahaan-perusahaan yangaada harus 

dapat menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak 

publik yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk 

diberiinformasi, dan hak untuk didengar aspirasinya. 

Jika dilihat dari perspektif etika bisnis islam, Agustianto (2008) 

mengartikan akuntabilitas adalah sebuah pertanggungjawaban perusahaan baik 

kepada masyarakat maupun kepada Tuhan. Akuntabilitas mencerminkan bahwa 

segal bentuk pertanggungjawaban yang diusung oleh perusahaan benar-benar 

berdasarkan kenyataan rill yang terjadi dalam perusahaan. Tidak ada yang ditutup-

tutupi apalagi manipulasi. Semuanya diharapkan sesuai dengan semangat 

kejujuran dan nilai-nilai syariah. 

Dari berbagai definisi akuntabilitas yang telah dipaparkan, dapat 

disimpulkan bahwa akuntabilitas adalah bentuk pertanggung jawaban atas segala 

aktivitas dan kegiatan organisasi yang dituangkan dalam bentuk pelaporan oleh 

pihak yang diberi tanggung jawab kepada pemberi amanah untuk mencapai tujuan 

organisasi dalam periode tertentu.  

Silvia dan Ansor (2011) menyatakan bahwa akuntabilitas memiliki 

berbagai dimensi dalam organisasi antara lain yaitu: akuntanbilitas public, 

akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas program, akuntabilitas proses, 

akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas financial. 
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a. Akuntabilitas Publik 

Akuntabilitas pubik adalah kewajiban penerima tanggungjawab 

untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala 

aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan pengguna sumber daya 

publik kepada pihak pemberi mandat (principal). Akuntabilitas berbeda 

dengan konsep responsibilitas (Mahmudi, 2005) dalam (Simanjutak dan 

Januarsih, 2009). 

b. Akuntabilitas kejujuran dan hukum 

Akuntabilitas kejujuran terkait dengan adanya penghindaran 

penyalahgunaan jabatan (abuse of power). Sedangkan akuntabilitas hukum 

(legal accountability) menjamin adanya peraturan yang terkait dengan 

supermasi hukum dan peraturan lain dalam organisasi (Silvia dan Azwar, 

2011). 

c. Akuntabilitas proses 

Akuntabilitas proses menjelaskan bagaimana proses yang 

digunakan dalam melaksanakan tugas, hal ini ditekankan lebih kepada 

pemberian pelayanan yang cepat dan responsive (Silvia dan Ansar, 2011). 

Proses berkaiatan dengan penyelenggaraan atau pengelolaan organisasi 

settiap hari. Akuntanbilitas proses terlihat melalui pemberian pelayanan 

publik yang cepat dan responsif, sistem infomasi dan prosedur 

administrasi. 

Berdasarkan teori tentang sistem manajemen informasi yaitu 

dengan kemudahan mengakses informasi yang dimiliki baik data internal 
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dan data keuangan, yaitu apabila organisasi sudah mendiseminasikan 

(suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar 

mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya 

memanfaatkan informasi tersebut), Informasi yang dimiliki kepada 

stakeholders baik data internal maupun data keuangan organisasi (Irwan, 

2005), dalam (Silvia dan Ansar, 2011). 

Berdasarkan teori prosedur administratif menurut mentri 

pendayagunaan aparatur Negara nomor: 26 tahun 2004 tentang petunjuk 

teknis transparasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan 

publik adalah rangkaian proses sehingga menunjukan adanya tahapan 

secara jelas dan pasti serta cara-cara yang harus ditempuh dalam rangka 

penyelesaian sesuatu pelayanan. 

Badan alur prosedur administrasi disesuaikan dengan luas ruangan, 

ditulis dalam huruf cetak dan mudah dibaca dalam jarak pandang minimal 

3(tiga) meter oleh penerima pelayanan atau disesuaikan dengan kondisi 

ruangan. Badan alur diletakan pada tempat yang mudah dilihat oleh 

penerima pelayanan. 

Untuk memenuhi kebutuhan informasi pelayanan kepada 

masyarakat sebaiknya mempublikasikan mengenai prosedur, sebagaimana 

telah diuraikan diatas publikasi melalui media elektronik (website, home-

page, situs internet).  

d. Akuntanbilitas program 
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Akuntanbilitas program merupakan jabaran dari misi yang nantinya 

akan diterjemahkan dalam kegiatan organisasi. Hal ini mencakup elemen 

perencanaan program, pelaksanaan program, monitoring dan evaluasi 

(Irwan, 2005).  Dalam (Silvia dan Ansar, 2011) 

Berdasarkan teori tentang perencanaan program yaitu organisasi 

sudah mendokumentasikan perencanaan program yang tersusun sistematis, 

dan perencanaan program tersebut mudah diakses publik. Berdasarkan 

teori tentang pelaksanaan program yaitu kesesuaian perencanaan dengan 

proses pelaksanaan program dengan hasil yang tercapai secara signifikan 

yaitu dengan proses pelaksanaan sudah sesuai dengan perencanaan dan 

mencapai hasil (output) yang direncanakan. 

e. Akuntansi kebijakan 

Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Undang-

Undang No. 16 tahun 2001 yang mengatur tentang yayasan dimaksudkan 

agar yayasan yang berdiri di Indonesia memiliki acuan yang jelas tentang 

cara pelaksanaan yang mengatur yayasan tersebut, baik mengatur tentang 

organ keanggotaannya atau pengurus, tata cara pendiriannya, serta 

anggaran dasarnya. Pasal 1 ayat (1) menyebutkan tentang pengertian 

yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan 

dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, 

keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota, dan organ 

kepengurusan yayasan. Dalam pasal (2) diatur sebagai berikut, yayasan 

mempunyai organ yang terdiri atas Pembina, pengurus, dan pengawas. 
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Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian 

maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan atau ikut 

serta dalam suatu badan usaha, dimana yayasan tidak boleh membagikan 

hasil kegiatan usahanya kepada Pembina, pengurus, dan pengawas. Dalam 

Undang-Undang No. 16 tahun 2001 juga mengatur tentang kekayaan yang 

dimiliki yayasan yaitu pada pasal 26 ayat (1) tentang kekayaan yayasan 

berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau 

barang, selain itu dalam ayat (2) kekayaan yayasan dapat diperoleh dari: 

1. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat. 

2. Wakaf. 

3. Hibah.   

4.  Hibah wasiat.  

5. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar 

yayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 Mengenai kekayaan yang bersal dari wakaf, maka berlaku 

ketentuan hukum perwakafan, dimana kekayaan tersebut diatas 

dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan, namun dalam 

hal-hal tertentu negara dapat memberikan bantuan kepada yayasan, dimana 

ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemberian bantuan negara 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan 

peraturan pemerintah. Dalam pasal 15 UU No. 16 tahun 2001, yayasan 

tidak boleh memakai nama yang: 

1.  Telah dipakai secara sah oleh yayasan lain.  
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2.  Bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan.  

Nama yayasan harus didahului dengan kata “yayasan”, dan dalam 

hal kekayaan yayasan yang berasal dari wakaf, kata “wakaf” dapat 

ditambahkan setelah yayasan. Yayasan diwajibkan juga membuat laporan 

tahunan, sebagaimana diatur dalam pasal 48 ayat (1), yaitu pengurus wajib 

membuat dan menyimpan catatan atau tulisan yang berisi keterangan 

mengenai hak dan kewajiban serta hal lain yang berkaitan dengan kegiatan 

usaha yayasan, selain kewajiban sebaimana dimaksud dalam ayat (1) 

pengurus wajib membuat dan menyimpan dokumen keuangan yayasan 

berupa bukti pembukuan dan data pendukung administrati keuangan. Pasal 

49 ayat (1) juga mengatur tentang jangka waktu paling lambat penyusunan 

laporan tahunan yayasan yaitu lima bulan terhitung sejak tanggal tahun 

buku yayasan ditutub, dimana laporan tahunan secara tertulis yang memuat 

sekurang-kurangnya: 

1. Laporan keadaan dan kegiatan yayasan selama tahun buku yang 

lalu serta hasil yang telah dicapai. 

2. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada 

akhir periode, laporan akktivitas, laporan arus kas, dan catatan 

laporan keuangan, dalam hal yayasan mengadakan transaksi 

dengan pihak lain yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi 

yayasan, transaksi tersebut wajib dicantumkan dalam laporan 

tahunan.  
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Pendirian yayasan di Indonesia selama ini dilakukan berdasarkan 

kebiasaan dalam masyarakat, dimana yayasan di Indonesia pada saat ini 

telah berkembang pesat dengan berbagai kegiatan, maksud, dan tujuan, 

maka untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum agar yayasan 

berfungsi sesuai dengan maksud tujuannya berdasarkan prinsip 

keterbukaan dan akuntabilitas kepada masyarakat. Untuk menghindari 

penyimpangan maksud dan tujuan pendirian yayasan terus menerus dan 

untuk terciptanya tertib administrasi, maka pemerintah mengeluarkan 

suatu regulasi tentang yayasan yaitu memberlakukan Undang-Undang No. 

16 tahun 2001 tentang yayasan. Namun undang-undang tersebut dalam 

penerapannya banyak menimbulkan penafsiran yang berbeda, maka 

pemerintah mengubah beberapa pasal dengan Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2004 yang mulai berlaku pada tanggal 6 oktober 2005. Dengan 

ditetapkan undang-undang tersebut, maka semua yayasan harus mematuhi 

segala ketentuan-ketentuan di dalam undang-undang tentang yayasan. 

Akuntansi kebijakan, yaitu terkait dengan pertanggungjawaban 

Pembina, pengurus dan pengawas atas kebijakan yang diambil, sehingga 

dibutuhkan pertimbangan dalam membuat suatu kebijakan. (Silvia dan 

Ansar, 2011). 

Pengambilan keputusan, kepemimpinan, dan struktur orgnisasi 

merupakan elemen kunci dalam penyelenggaraan suatu organisasi (Irwan, 

2005). Dalam (Silvia dan Ansar, 2011), dalam aspek pengambilan 

keputusan terdapat dua unsur didalamnya, yaitu mekanisme pengambilan 
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keputusan dan proses pengambilan keputusan. Dalam aspek 

kepemimpinan adalah periode masa jabatan. Dalam aspek struktur 

organisasi terdapat dua unsur yaitu pemisahan organ-organ organisasi dan 

keberadaan dewan pengawas. 

Berdasarkan teori tentang mekanisme pengambilan keputusan 

adalah organisasi sudah ada ketentuan tertulis tentang  pengambilan 

keputusan disemua jenjang dalam organisasi dan dilakukan konsiten, 

sedangkan teori tentang proses pengambilan keputusan adalah dengan 

organisasi melaksanakan sebagian proses pengambilan keputusan 

organisasi dengan melibatkan seluruh staf, dan tentang teori periode yaitu 

dengan organisasi sudah melaksanakan masa jabatan yang disepakati 

untuk masa jabatan ketua dan para stafnya. 

Berdasakan teori tentang pemisahan organ-organ yang terdiri dari 

dewan pendiri, dewan pengawas dan dewan pelaksana,  dengan organisasi 

sudah memisahkan antara anggota dewan pendiri, dewan pengawas 

dengan tidak ada yang merangkap sebagai anggota pelaksana. Berdasarkan 

teori tentang keberadaan dewan pengawas yaitu organisasi sudah 

melaksanakan keberadaan dewan pengawas didalam organisasi, dewan 

pengawas sudah bekerja didalam organisasi dan dewan pengawas 

berfungsi sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar serta dewan 

pengawas berkontribusi terhadap jalanya organisasi. 
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f. Akuntabilitas financial 

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 45 

dijelaskan bahwa laporan keuangan yang disajikan di Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan nomor 45 adalah laporan keuangan organisasi nirlaba 

yang memenuhi karakteristik sebagai berikut : 

1. Sumber daya entitas berasal dari penyumbang yang tidak 

mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi 

yang sebanding dengan sumber daya yang diberikan. 

2. Menghasilkan barang dan/atau jasa tanpa bertujuan memupuk 

laba, maka jumlahnya tidak pernah dibagikan kepada para 

pendiri atau pemilik entitas tersebut. 

3. Tidak ada kepemilikan serta lazimnya pada organisasi bisnis, 

dalam arti bahwa kepemilikan dalam organisasi nirlaba tidak 

dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau 

kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi 

pembagian sumber daya entitas pada saat likuiditas atau 

pembubaran entitas. 

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa yayasan termasuk 

didalam karakteristik tersebut. Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan nomor 45 laporan keuangan organisasi nirlaba meliputi: 

1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode laporan. 
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Laporan posisi keuangan berisikan pengklasifikasian aktiva 

dan kewajiban. 

2. Laporan aktivitas untuk suatu periode laporan. 

Laporan aktivitas mencakup organisasi secara keseluruhan 

dan menyajikan perubahan jumlah asset bersih selama suatu 

periode. Perubahan asset bersih dalam laporan aktivitas 

tercermin pada aset bersih atau ekuitas dalam laporan posisi 

keuangan. 

3. Serta laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan. 

Tujuan utama pelaporan arus kas adalah menyajikan 

informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam 

suatu periode. 

4. Catatan atas laporan keuangan  

Catatan atas laporan keuangan merupakan catatan-catatan 

yang tidak dijelaskan dilaporan keuangan kemudian 

dijelaskan dicatatan laporan keuangan. 

g. Akuntabilitas dalam Perspektif Islam  

Akuntabilitas (Accountability) dari akar kata account artinya 

laporan. Dalam Al-Quran account adalah hesab (perhitungan) kata hesab 

banyak ditemukan dalam Al-Quran misalnya QS : Al-Qiyamah (75) 14-15 

yang artinya “bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri dan 

meskipun dia mengemukakan alsaan-alasanya.  
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Secara filosofi akuntabilitas adalah amanah, amanah berarti dapat 

dipercaya . sifat amanah merupakan syarat pokok bagi setiap pemimpin 

karena jika tidak memiliki sifat tersebut niscaya akan membawa kepad 

kerusakan (Mahmud, 1998: 211) dalam (Kholmi, 2012). Hal ini dipertegas 

oleh firman Allah QS : An-nisa  (4) : 58  “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.” 

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan akuntanbilitas artinya 

pertanggung jawaban seorang manusia kepada penciptaNya, Allah 

subhana wa Ta’ala. yaitu yang memerintahkan kita agar berbuat adil dalam 

bertindak dan  mempertanggung jawabkan segala tindakanya kepada Allah 

nanti. 

2.2 Tranparansi 

Dalam kamus bahasa ilmiah kontemporer secara etimologi atau arti kata 

transparasi ialah “hal menjadikan agar diketahui dengan jelas, kejelasan (M.D.J. 

Al-Barry, Sofyan Hadi, 2000;308) dalam (Abdul Gapar, 2009). 

Menurut Ryan Nugroho D, dalam  Abdul Gapar, (2009 Hal : 26), 

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan informasi, proses-proses lembaga-

lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang 

membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor.  
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Transparansi adalah kegiatan pembangunan yang harus dikelola 

setransparan mungkin bagi masyarakat, donator, pemerintahan dan organisasi 

yang bersangkutan, yang harus diberi wewenang berupa kebijakan serta kegiatan 

membangun yang bersangkutan, termasuk rincian anggaran, yang telah mampu 

yang belum digunakan (Sadely, 2002). 

Konsep transparansi menuju pada suatu keadaan dimana segala aspek 

dari proses penyelenggaraan pelayanan bersifat terbuka dan dapat diketahui 

dengan mudah oleh para stakeholder yang membutuhkan. Dengan demikian, jika 

segala aspek proses penyelenggaraan pelayanan dipublikasikan secara terbuka 

sehingga mudah diakses, maka praktek penyelenggaraan itu dapat dinilai memiliki 

transparasi yang tinggi. Tiga indikator yang dapat digunakan untuk mengukur 

transparansi pelayanan. Pertama, adalah mengukur tingkat keterbukaan proses 

penyelenggaraan pelayanan. Penilaian terhadap tingkat keterbukaan disini 

meliputi seluruh proses pelayanan, termasuk didalamnya adalah persyaratan, 

biaya, dan waktu yang dibutuhkan. Indikator kedua dari transparaansi menunjuk 

pada seberapa mudah perarturan dan prosedur pelayanan dapat dipahami. Ketiga 

adalah kemudahan untuk memperoleh informasi mengenai berbagai aspek 

penyelenggaraan pelayanan. Semakin mudah pengguna memperoleh informasi 

maka semakin tinggi transparansi. (Mita, 2009). 

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa transparansi 

adalah keadaan dimana segala aspek informasi yang terdapat pada organisasi  

dapat diketahui dan dapat mudah oleh semua penggunanya. Informasi yang 

dimaksud yaitu visi dan tujuanya organisasi. Profil organisasi, nomor rekening 
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bank, alamat yayasan, email yayasan, jumlah anak asuh / anak didik, struktur 

organisasi, daftar kegiatan, dan laporan keuangan secara berkala. 

2.2.1 Transparansi dalam perspektif Islam  

(Tapanjeh, 2009) mengemukakan bahwa konsep transparansi 

dalam islam adalah :  

1. Informasi harus diungkapkan secara jujur, lengkap dan meliputi 

segala hal yang terkait dengan irfomasi yang diberikan. 

2. Pemberian informasi juga perlu dilakukan secara adil kepada 

semua pihak yang membutuhkan informasi. 

Selain itu, organisasi juga harus mengkomunikasikan skala 

kebijakan yang mereka lakukan kepada pemberi amanah. Dari konsep 

transparansi diatas dapat disimpulkan, bahwa dalam islam, 

transparansi erat kaitanya dengan kejujuran. Dalam menyampaikan 

informasi, pemberian informasi, harus bersikap jujur sehingga tidak 

satupun hal yang luput dari dari pengetahuan penerima informasi. 

2.2.3 Transparansi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik 

Transparansi dalam konteks penyelenggaraan pelayanan publik 

terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang 

membutuhkan secara memadai dan mudah dimengerti. Transparansi 

merupakan salah satu prinsip dalam perwujudan Good govermance. 

Transparansi di bangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi 

yang dibutuhkan oleh masyarakat. Artinya, informasi yang berkaitan 

dengan kepentinganpublik secara lansung dapat diperoleh oleh mereka 
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yang membutuhkan. Transparansi mengisyaratkan bahwa laporan 

tahunan tidak hanya dibuat tetapi terbuka untuk pemakai informasi. 

2.3 Penelitian terdahulu  

1. Simanjutak dan Januarsih (2011) yang berjudul Akuntabilitas dan 

Pengelolaan Keuangan di Masjid.  

Hasil dari penelitian ini dapat kita ketahui bahwa akuntansi 

dapat diterima dengan baik sebagai instrumen yang penting bagi 

pengelolaan masjid sebagai bentuk kejujuran dan 

pertanggungjawaban, dari penelitian ini jugadapat diketahui bahwa 

laporan keuangan masjid dilakukan dengan sangat sederhana, dengan 

bentuk hanya empat kolom yakni uraian, penerimaan, pengeluaran dan 

saldo. Pelaporanya tidak dilakukan secara periodik. Dengan 

konstruksi kebudayaan yang unik menganggap praktek transparansi 

dan akuntabilitas bergeser menjadi instrumen yang mendorong prilaku 

ibadah yang “ria”. Dan yang terpenting dari penelitian ini adalah 

pengelola masjid mendorong dan menginginkan kehadiran profesi 

akuntan untuk mendesain penggunaanakuntansi yang baik dan benar 

dalam pengelolaan keuangan masjid agar dapat membantu perbaikan 

kinerja masjid dalam melakukan peran-peran dakwah dan 

pembangunan konstruksi sosial ditengah masyarakat islam.  

2. Abdul Latif  (2014) yang bejudul Akuntabilitas dan Pengelolaan 

Keuangan diMasjid (Studi Kasus di Masjid Nurul Huda Kecamatan 

Polanharjo).  
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Hasil dari penelitian ini penelitian ini bahwa akuntansi dalam 

pengelolaan keuangan Masjid disadari oleh para pengurus Masjid 

memiliki peran yang sangat penting. Walaupun metode yang dipakai 

masih sederhana, namun pencatatan tersebut sebagai bukti akan aliran 

kas Masjid dan juga sebagai bukti kinerja para pengurus dalam 

pertanggung jawaban atas amanah yang diberikan. Dengan pencatatan 

yang baik maka diharapkan semua jama’ah dapat memahami catatan 

yang dibuat dan menghindarkan dari berbagai hal-hal negatif yang 

mungkin terjadi. Jadi dapat disimpulkan bahwa praktek akuntansi 

dijalankan oleh Takmir Masjid Nurul Huda. 

 Kedua model pengelolaan yang dipakai oleh pengurus Masjid 

yaitu model pencatatan sederhana, yaitu mencatan aliran kas masuk 

dam aliran kas keluar lalu dijumlahkan untuk menghasilkan jumlah 

saldo. Walaupun pencatatannya masih sederhana namun dalam 

prakteknya dapat berjalan dengan baik dan tidak pernah ditemukan 

masalah. Walaupun jama’ah sudah sangat percaya dengan para 

pengurus, namun dalam prakteknya para pengurus tetap 

bertanggangung jawab (akuntabilitas) dengan apa yang dikerjakan dan 

terbuka (transparansi) dalam hal pencatatannya. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan dan akuntabilitas public 

sudah dijalankan oleh Takmir Masjid Nurul Huda. 
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3. Rifki Muhammad (2006) yang berjudul Akuntabilitas Keuangan pada 

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Dari penelitian ini menghasilkan lima kesimpulan,  

Pertama, berdasarkan objek penelitian, terdapat tiga karakter 

organisasi OPZ, yaitu OPZ dalam bentuk BAZ (Badan Amil Zakat) 

yang dibentuk oleh pemerintahan dengan struktur organisasi dibawah 

sistem pemerintahan. LAZ (Lembaga Amil Zakat), yang dibentuk oleh 

masyarakat dalam bentuk yayasan dan mendapatkan izin dari 

pemerintah serta bertanggung jawab kepada masyarakat umum, dan 

BMT (Baitul maal wa Tamwil), yang dibentuk oleh sekelompok  

masyarakat yang berbentuk badan hukum koperasi dan bertanggung 

jawab kepada anggota koperasi. 

Kedua, berdasarkan obyek penelitian, maka terdapat tiga bentuk 

metode yang digunakan OPZ dalam menyusun laporan keuanganya. 

Metode pertama yang disusun oleh BAZ (Badan Amil Zakat) dengan 

menyusun laporan keuangan berdasarkan format yang diatur dalam 

sistem keuangan pemerintahan, namun demikian berdasarkan obyek 

penelitian laporan keuangan yang disajikan tidak cukup lengkap 

karena hanya menyusun laporan sumber dan penggunaan dana saja. 

Metode kedua yang disusun oleh LAZ (Lemabaga Amil Zakat) 

dengan menyususn laporan keuangan yang auditable. Hal ini 

dilakukan khususnyaole LAZ yang telah memiliki izin dari 

departemen agama karena mereka mempunyai kewajiban               
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untuk mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh 

akuntan publik. Metode ketiga, yang disusun oleh OPZ yang 

tergabung dalam BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) dengan menyusun 

laporan keuangan yang digabung menjadi satu dalam laporan 

keuangan BMT. 

Ketiga berdasarkan objek penelitian, belum semua OPZ 

memiliki sistem akuntansi dan sistem pengendalian internal yang 

layak sesuai standar. Pengetahuan merka tentang sistem akuntansi dan 

sistem pengendalian internal masih terbatas pada adanya struktur 

organisasi dan job diskripsi serta hanya sebagian saja yang memiliki 

prosedur yang jelas dalam menjalankan tuganya. 

Keempat, berdasarkan obyek penelitian, semua OPZ telah 

melaksanakan akuntanbilitas publik dalam rangka transparansi 

pengelolaan dana zakat dengan berbagai bentuk seperti menyusun 

laporan rutin kepada muzakki, buletin, dan publikasi dimedia masa. 

Kelima, berdasarkan obyek penelitian, kendala utama yang 

dihadapi oleh OPZ dalam penyusunan laporan keuangan adalah belum 

adanya standar tentang pelaporan keuangan keuangan OPZ dari 

pemerintahan ataupun IAI dan terbatasnya pengetahuan sumber daya 

manusia yang menjadi operator administrasi penyusunan laporan 

keuangan. 

 

 


