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ABSTRAK 

 
Penelitian ini dilakukan pada Yayasan Wakaf Indo As-Sakinah Al-Mawaddah 

Kota Pekanbaru. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis 

penyajian laporan keuangan berdasarkan PSAK 112 pada Yayasan Wakaf Indo As-

Sakinah Al-Mawaddah Kota Pekanbaru. Metode pengumpulan data yang 

diperlukan dalam penelitian ini dengan cara wawancara dan dokumentasi. 

Wawancara yaitu penulis mengadakan tanya jawab secara langsung dengan pihak 

yang terkait dengan judul yang diambil oleh penulis. Sedangkan dokumentasi yaitu 

dokumen-dokumen yang dimiliki oleh perusahaan seperti laporan keuangan, profil 

perusahaan dan data lain yang mendukung dalam penelitian ini. Metode analisis 

data yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil penelitian yang penulis 

lakukan adalah bahwa dalam penyajian laporan keuangan Yayasan Wakaf Indo 

As-Sakinah Al-Mawaddah Kota Pekanbaru belum sesuai dengan PSAK 112 dan 

dengan prinsip-prinsip umum yang berlaku umum di dalam akuntansi syariah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Wakaf dalam Islam sudah dikenal bersamaan dengan dimulainya era 

kenabian Muhammad saw. Ditandai dengan pembangunan Masjid Quba. Kemudian 

disusul dengan pembangunan Masjid Nabawi yang dibangun di atas tanah anak 

yatim dari Bani Najjar yang dibeli Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mewakafkan 

tanah yang dibelinya itu untuk dibangun masjid, dan kemudian para sahabat 

memberikan sokongan berupa wakaf untuk penyelesian pembangunan masjid 

tersebut (Mughnisani, 2015). 

Wakaf merupakan salah satu instrumen dalam Islam untuk mencapai tujuan 

ekonomi Islam yaitu mewujudkan kehidupan yang sejahtera. Negara-negara 

berpenduduk muslim seperti Mesir, Saudi Arabia, Yordania, Turki, Bangladesh, 

Mesir, Malaysia dan Amerika Serikat, mengembangkan dan menerapkan wakaf 

sebagai salah satu instrumen untuk membantu berbagai kegiatan umat dan 

mengatasi masalah umat seperti kemiskinan (Hazami, 2016). 

Sejak datangnya agama Islam di Indonesia pada abad ke-13 Masehi, 

perwakafan tanah telah ada dan berlaku berdasarkan hukum Islam dan hukum adat, 

meskipun belum ada peraturan perundangan tertulis yang mengaturnya. Adapun 

benda yang diwakafkan pada waktu itu umumnya adalah benda-benda tak bergerak 

(seperti tanah) dan eksistensi wujudnya akan terus ada hingga akhir zaman 

(Mughnisani, 2015).   
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Perwakafan di Indonesia jauh tertinggal dibanding negara-negara yang 

mayoritas berpenduduk Islam lain, seperti Mesir, Aljazair, Arab Saudi, Kuwait, dan 

Turki. Mereka jauh-jauh hari sudah mengelola wakaf ke arah produktif. Bahkan, di 

negara yang penduduk muslimnya minor, pengembangan wakaf juga tak kalah 

produktif. Singapura misalnya, aset wakafnya, jika dikruskan, berjumlah $ 250 juta. 

Untuk mengelolanya, Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS) membuat anak 

perusahaan bernama Wakaf Real Estate Singapura (WAREES) (Aini, 2014) 

Pada perkembangannya, wakaf kini telah mengakar dalam kehidupan 

masyarakat Islam, dan menjadi penunjang utama dalam kehidupan masyarakat. Hal 

ini bisa dilihat bahwa hampir semua rumah ibadah, perguruan Islam dan lembaga-

lembaga keagamaan Islam dibangun di atas tanah wakaf. Dan satu kemajuan yang 

sangat signifikan bagi umat Islam, ketika dikeluarkannya Undang-Undang 

Perwakafan yaitu UU No. 41 tahun 2004 (Hazami, 2016).  

Salah satu komponen pengelolaan aset wakaf dalam suatu lembaga ialah 

pencatatan aset wakaf dalam laporan keuangan. Pencatatan aset wakaf dalam 

laporan keuangan dinilai penting kerena aset wakaf merupakan aset milik umat 

yang harus dikelola dengan profesional secara transparan dan akuntabel. Dengan 

adanya pencatatan aset wakaf yang transparan melalui laporan keuangan tersebut, 

diharapkan masyarakat dapat mengetahui proses pengelolaan aset wakaf yang 

dilakukan pengelola aset wakaf (nazhir). (Mahasin, 2017) 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Wijaya, 2015) menunjukkan bahwa 

belum adanya sistem akuntansi yang khusus mengatur mengenai wakaf. Hal ini 

dibuktikan oleh paparan sebagian besar informan  yang  memang  bergelut  dibidang  
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keuangan. Penetapan standar-standar Akuntansi Syariah masih belum dapat 

membuat pihak-pihak yang berkepentingan dapat terselesaikan permasalahannya. 

(Mulyasari, 2017). Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh 

(Mahasin, 2017) yang menerangkan bahwa belum adanya standar yang dapat 

mengakomodir secara keseluruhan kebutuhan akuntansi BWI, dengan demikian 

mengharuskan BWI untuk melakukan modifikasi dalam pengelolaan aset wakaf 

dan penyusunan laporan keuangannya. 

Kebimbangan dan ketakutan  yang  masih  membayangi pengaplikasian 

akuntansi syariah berbasis Islam ini dan termasuk tantangan akuntansi Syariah yang 

dihadapkan dengan  permasalahan kompleks seputar konvergensi International 

Financial Reporting Standards (IFRS) pada standar akuntansi Indonesia. Aplikasi 

akuntansi syariah sangat dibutuhkan agar pertanggungjawaban para pelaksana 

terkait dengan wakaf memiliki standar yang jelas dalam melaporkan laporan 

pertanggungjawaban termasuk pelaporan keuangan yang berbasis Syariah 

(Mulyasari, 2017).  

Model sistem akuntansi wakaf berguna mengembangkan sistem akuntansi 

pertanggungjawaban harta wakaf dengan melihat dari aspek organisasi maupun 

pencatatan laporan akuntansi. Profesionalisme dalam pengelolaan harta wakaf 

memberikan rasa  aman bagi  wakif  juga  kepada  nazhir  dalam  mengelola  harta  

wakaf (Mulyasari, 2017). 

Dari akuntansi, lembaga wakaf dapat mengatur dana wakaf dengan baik 

sehingga tidak menimbulkan sedikit pun kecurangan dalam pengelolaan dana 

wakaf. Selain itu, aset wakaf merupakan aset yang memiliki banyak manfaat, bukan 
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hanya dalam segi keagamaan tapi dalam segi sosial-ekonomi. Dalam segi sosial-

ekonomi, aset wakaf seharusnya dapat diperhitungkan menjadi sebuah aset yang 

besar manfaatnya yang dapat diukur dalam bentuk angka dan selanjutnya 

dimasukkan dalam laporan keuangan (Wijaya, 2015). 

Penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh nazhir-nazhir di 

Indonesia saat  ini  masih  belum  seragam  ada  yang  menggunakan  PSAK  45  

tentang organisasi   nirlaba   bahkan   menggunakan   standar   sendiri.   Hal   

teresebut dikarenakan belum adanya standar khusus mengenai akuntansi wakaf. 

Ketidakseragaman laporan keuangan yang disusun oleh nazhir-nazhir di Indonesia 

membuat Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI akhirnya pada tanggal 22 Mei 

2018 menerbitkan Draf Eksposur PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf  bertujuan 

untuk menyamakan atau menseragamkan baik itu dalam hal pengakuan, 

pengukuran, penyajian, pengungkapan, kebijakan akuntansi lain dan pelaporan 

keuangan asset  wakaf yang dikelola oleh Nazhir dan  Wakif   yang  berbentuk 

organisasi dan badan hukum dalam penyusunan laporan keuangan (Rahmah, 2019). 

Dikutip dari (bmm.or.id) pada saat Baitulmal Muammalat (BMM) 

menyerahan Laporan Keuangan Aset Wakaf tahun 2018 yang telah diaudit kepada 

Badan Wakaf Indonsia (BWI), Porf. Dr. Ir. Muhammad Nuh, DEA selaku Ketua 

Badan Wakaf Indonesia (BWI) mengatakan dengan adanya laporan keuangan 

berdasarkan PSAK 112 tentunya akan membawa nazhir semakin dipercaya oleh 

masyarakat dalam mengelola aset wakaf produktif yang tentunya akan 

menghasilkan hasil yang akan semakin bermanfaat bagi para penerima manfaat, 

baik itu dibidang pendidikan maupun ekonomi. 
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Dalam PSAK 112 disebutkan bahwa entitas wakaf mengakui 

penerimaan aset wakaf dari wakif (asset wakaf awal) pada saat entitas wakaf 

memiliki kendali secara hukum dan fisik atas aset tersebut. Syarat pengakuan 

aset wakaf awal dalam laporan keuangan adalah terjadinya pengalihan kendali 

atas aset dari wakif kepada entitas wakaf dengan terpenuhinya kedua kondisi 

berikut: 

a. Telah terjadi pengalihan kendali atas aset wakaf secara hukum; dan 

b. Telah terjadi pengalihan kendali atas manfaat ekonomi dari aset wakaf. 

Kondisi diatas pada umumnya akan dapat terpenuhi pada saat terjadi akta 

ikrar wakaf – yaitu terjadi pengalihan kendali asset wakaf secara hukum – yang 

disertai dengan pengalihan kendali fisik atas aset, dari wakif kepada entitas 

wakaf. Kendali atas aset wakaf secara hukum juga dapat terpenuhi, misalnya, 

ketika wakif menstransfer dana langsung ke rekening entitas wakaf melalui 

lembaga keuangan. 

Dalam suatu kondisi tertentu, entitas wakaf mungkin telah menerima aset 

dan memperoleh manfaat ekonominya tetapi aset tersebut belum dialihkan secara 

hukum sebagai aset wakaf awal. Misalnya, wakif telah mewakafkan tanah dan 

telah menyerahkan tanah tersebut untuk digunakan sesuai peruntukannya, tetapi 

belum dibuat akta ikrar wakaf. Tanah tersebut belum dapat diakui sebagai aset 

dalam laporan keuangan entitas wakaf. Tanah tersebut diungkapkan dalam 

catatan atas laporan keuangan. Entitas wakaf baru akan mengakui tanah sebagai 

aset wakaf dalam laporan keuangan pada saat dilakukan akta ikrar wakaf.  
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Kemudian dalam hal pengukuran, PSAK 112 menjelaskan bahwa saat 

pengakuan awal, aset wakaf awal dari wakif diukur sebagai berikut: 

a. Aset wakaf awal berupa uang diukur pada nilai nominal. 

b. Aset wakaf awal selain uang diukur pada nilai wajar. 

Aset wakaf awal selain uang diukur pada nilai wajar saat pengakuan awal. 

Namun, dalam beberapa kondisi, ketika nilai wajarnya tidak dapat diukur secara 

andal, maka aset wakaf tersebut tidak diakui dalam laporan keuangan. Aset wakaf 

tersebut harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Jika kemudian 

nilai wajar aset wakaf awal dapat ditentukan secara andal, maka aset wakaf 

tersebut diakui dalam laporan keuangan. Laporan keuangan periode sebelumnya 

tidak disesuaikan dengan adanya pengakuan aset wakaf tersebut.  

Dalam hal penyajian dijelaskan bahwa entitas wakaf menyajikan aset 

wakaf temporer yang diterima sebagai liabilitas, karena harus disesuaikan dengan 

saat pengakuan bahwa entitas wajib mengembalikan aset yang diwakafkan ke 

wakif dimasa mendatang.  

Kemudian dalam PSAK 112 disebutkan juga bahwa entitas wakaf 

mengungkapkan hal-hal berikut terkait wakaf, tetapi tidak terbatas pada: 

a. Kebijakan akuntansi yang diterapkan pada penerimaan, pengelolaan, dan 

penyaluran wakaf; 

b. Penjelasan mengenai nazhir; 

c. Penjelasan mengenai wakif yang siginifikan secara individual; 

d. Penjelasan mengenai strategi pengelolaan dan pengembangan aset wakaf; 

e. Penjelasan mengenai peruntukan aset wakaf; 
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f. Jumlah imbalan nazhir dan persentasenya dari hasil neto pengelolaan dan 

pengembangan aset wakaf, dan jika terjadi perubahan di periode berjalan, 

dijelaskan alasan perubahannya; 

g. Rekonsiliasi untuk menentukan dasar perhitungan imbalan nazhir meliputi: 

1. Hasil neto pengelolaan dan pengembangan wakaf periode berjalan; 

2. Hasil neto pengelolaan dan pengembangan wakaf periode berjalan yang 

belum terealisasi dalam kas dan setara kas pada periode berjalan; 

3. Hasil neto pengelolaan dan pengembangan wakaf periode lalu yang 

terealisasi dalam kas dan setara kas pada periode berjalan; 

h. Jika ada wakaf temporer, penjelasan mengenai fakta tersebut, jumlah, dan 

wakif; 

i. Rincian aset yang diterima dari wakif yang belum ada akta ikrar wakafnya. 

j. Jika ada wakaf melalui uang, penjelasan mengenai wakaf melalui uang 

yang belum terealisasi menjadi aset wakaf yang dimaksud; 

k. Jika ada aset wakaf yang ditukar dengan aset wakaf lain, penjelasan 

mengenai hal tersebut termasuk jenis aset yang ditukar dan aset pengganti, 

alasan, dan dasar hukum; 

l. Jika ada hubungan pihak berelasi antara wakif, nazhir dan/atau mauquf 

alaih, maka diugkapkan: 

1. Sifat hubungan; 

2. Jumlah dan jenis aset wakaf permanen dan/atau temporer; 

3. Persentase penyaluran manfaat wakaf dari total penyaluran manfaat 

wakaf selama periode berjalan. 
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PSAK 112 juga menjelaskan bahwa kebijakan akuntansi atas aset wakaf 

yang tidak diatur dalam kebijakan ini mengacu pada PSAK lain yang relevan. 

Misalnya: 

a. Aset wakaf berupa aset tetap mengacu pada PSAK 16: Aset Tetap. 

b. Aset wakaf berupa properti investasi mengacu pada PSAK 13: Properti 

Investasi. 

c. Aset wakaf berupa aset tak berwujud mengacu pada PSAK 19: Aset Tak 

Berwujud. 

d. Aset wakaf berupa sukuk mengacu pada PSAK 110: Akuntansi Sukuk. 

e. Aset wakaf berupa aset keuangan selain sukuk mengacu pada PSAK 71: 

Instrumen Keuangan. 

Berkaca dari aturan yang telah ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi 

Syariah (DSAS) IAI pada PSAK 112 tersebut maka terdapat ketidaksesuaian antara 

laporan keuangan yang disajikan oleh Yayasan Wakaf Indo As-Sakinah Al-

Mawaddah Kota Pekanbaru dengan aturan PSAK 112, yaitu: 

1. Pada laporan keuangan Yayasan Wakaf Indo As-Sakinah Al-Mawaddah 

masih menggunakan laporan keuangan tradisional.  

2. Yayasan Wakaf Indo As-Sakinah Al-Mawaddah tidak menyajikan Laporan 

posisi keuangan pada akhir periode.  

3. Yayasan Wakaf Indo As-Sakinah Al-Mawaddah tidak menyajikan Laporan 

rincian aset wakaf pada akhir periode. 

4. Yayasan Wakaf Indo As-Sakinah Al-Mawaddah tidak menyajikan Laporan 

aktivitas selama periode; 
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5. Yayasan Wakaf Indo As-Sakinah Al-Mawaddah tidak menyajikan Laporan 

arus kas selama periode; 

Tabel 1. 1 
Perbandingan Penyajian Laporan Keuangan Yayasan Wakaf Indo As-

Sakinah Al-Mawaddah Dengan PSAK 112 

 

Yayasan Wakaf Indo As-Sakinah 

Al-Mawaddah 

PSAK 112 

1. Laporan Kegiatan Usaha Aset 

Sawit 

1. Laporan Posisi Keuangan 

2. Laporan Rincian Aset Wakaf 

3. Laporan Aktivitas 

4. Laporan Arus Kas 

5. Catatan Atas laporan Keuangan 

Sumber: Data Olahan 2020 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan diatas, maka peneliti merasa 

perlu melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Penerapan Akuntansi Wakaf 

Berdasarkan PSAK 112 Pada Yayasan Wakaf Indo As-Sakinah Al-Mawaddah 

Kota Pekanbaru.  

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah di atas, maka 

dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti yaitu apakah laporan keuangan 

Yayasan Wakaf Indo As-Sakinah Al-Mawaddah Kota Pekanbaru sudah sesuai 

dengan PSAK 112? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini 

adalah untuk menganalisis penyajian laporan keuangan berdasarkan PSAK 112 

pada Yayasan Wakaf Indo As-Sakinah Al-Mawaddah Kota Pekanbaru. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini diharapkan akan memperoleh informasi yang akurat dan 

relevan yang dapat digunakan oleh: 

1. Bagi Yayasan  

Untuk dapat digunakan sebagai sumber informasi dan koreksi dalam 

membuat laporan keuangan yayasan agar sesuai dengan PSAK 112 yang 

diterbitkan oleh IAI. 

2. Bagi Akademisi 

Untuk dapat digunakan sebagai sumber informasi dalam 

menganalisa penyajian laporan keuangan sehingga dijadikan acuan dalam 

membuat laporan keuangan khususnya laporan keuangan akuntansi wakaf 

yang sesuai dengan PSAK 112 

3. Bagi Donatur 

Dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pengawasan terhadap 

lembaga penerima donasinya. 

4. Bagi Pemerintah  

Sebagai bahan pengawasan terhadap yayasan wakaf  yang ada 

didaerah otoritasnya.  

5. Bagi peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan acuan 

untuk melakukan penelitian berikutnya terutama penelitian yang berkaitan 

dengan analisis penerapan PSAK 112 dalam penyajian laporan keuangan 

lain pada yayasan wakaf. 
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1.5. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disajikan untuk memberikan 

gambaran isi penelitian, adapun sistematika pembahasan yang terdapat dalam 

penelitian terdiri dari 5 bab. 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan dibahas dan menguraikan mengenai latar 

belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian 

dan sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori serta penelitian yang 

telah dilakukan sebelumnya dan kerangka konseptual. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai metode penelitiannya yaitu 

desain penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, definisi 

operasional variabel serta metode analisis. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini berisi tentang pembahasan. Pada bab ini dijelaskan 

mengenai analisis deskriptif dari objek penelitian serta analisis data 

dan pembahasan yang memaparkan hasil dari analisa dan 

pembahasan keseluruhan penelitian. 

 

 

 



12 
 

 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan 

analisa dan optimalisasi sistem berdasarkan yang telah diuraikan 

pada bab-bab sebelumnya 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Yayasan 

2.1.1. Pengertian Yayasan 

Menurut UU No. 16 Tahun 2001, sebagai dasar hukum positif yayasan, 

pengertian yayasan adalah badan hukum yang kekayaannya terdiri dari kekayaan 

yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, 

keagamaan, dan kemanusiaan. Selanjutnya, perkumpulan terbagi atas 2 jenis, yaitu 

: (a) Perkumpulan yang berbentuk badan hukum, seperti perseroan terbatas, 

koperasi, dan perkumpulan saling menanggung. (b) Perkumpulan yang tidak 

berbentuk badan hukum, seperti persekutuan perdata, CV, dan firma (Rizky, 2013) 

Tabel 2. 1  

Perbedaan Antara Perkumpulan dan Yayasan 
 

Perkumpulan Yayasan 

a. Bersifat dan bertujuan 

komersial 

b. Mementingkan keuntungan 

(profit oriented) 

c. Mempunyai anggota. 

a. Bersifat dan bertujuan sosial, 

keagamaan, dan kemanusiaan 

b. Tidak semata-mata mengutamakan 

keuntungan atau mengejar/mencari 

keuntungan dan/atau penghasilan 

yang sebesar-besarnya.       

c. Tidak mempunyai anggota. 

Sumber: (Rizky, 2013) 
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Yayasan sebagai suatu badan hukum mampu dan berhak serta berwenang untuk 

melakukan tindakan-tindakan perdata. Pada dasarnya, keberadaan badan hukum 

yayasan bersifat permanen, yaitu hanya dapat dibubarkan melalui persetujuan para 

pendiri atau anggotanya. Yayasan hanya dapat dibubarkan jika segala ketentuan 

dan persyaratan dalam anggaran dasarnya telah dipenuhi. Hal tersebut sama 

kedudukannya dengan perkumpulan yang berbentuk badan hukum, dimana subjek 

hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum dan, yang menyandang hak dan 

kewajiban, dapat digugat maupun menggugat di pengadilan. Sebagai organisasi, 

termasuk yayasan, memiliki tujuan yang spesifik dan unik yang dapat bersifat 

kuantitatif maupun kualitatif. Tujuan yang bersifat kuantitatif mencakup 

pencapaian laba maksimum, penguasaan pangsa pasar, pertumbuhan organisasi, 

dan produktivitas. Sementara tujuan kualitatif dapat disebutkan sebagai efisiensi 

dan efektivitas organisasi, manajemen organisasi yang tangguh, moral karyawan 

yang tinggi, reputasi organisasi, stabilitas, pelayanan kepada masyarakat, dan citra 

perusahaan (Rizky, 2013).   

Menurut UU No. 16 Tahun 2001, yayasan mempunyai fungsi sebagai pranata 

hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan 

kemanusiaan. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa yayasan adalah suatu 

badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan yang bersifat sosial, keagamaan, 

dan kemanusiaan, yang didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang 

ditentukan berdasarkan undang-undang. 
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2.1.2. Sumber Pembiayaan Yayasan 

Sumber pembiayaan yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang 

dipisahkan dalam bentuk uang atau barang. Selain itu, yayasan juga memperoleh 

sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat, seperti berupa: (a) Wakaf adalah 

kekayaan yang diserahkan untuk dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan 

umum. Yayasan menerima wakaf barang atau hal lainnya supaya bisa dikelola 

dengan maksimal. (b) Hibah umumnya bersifat pengajuan dari yayasan. Hal ini 

biasanya berasal dari instansi atau yayasan yang lain. Selain itu hibah memiliki 

konsekuensi pertanggungjawaban berupa laporan terkait dengan penerimaan dan 

realisasi hibah tersebut. (c) Hibah wasiat adalah bantuan yang diberikan seseorang 

atau instansi kepada yayasan karena wasiat dari seseorang yang telah meninggal 

sebelumnya. Bantuan ini diberikan dengan harapan yayasan dapat berkembang 

menjadi lebih besar lagi. (d) Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan 

anggaran dasar yayasan dan/atau peraturann perundang-undangan yang berlaku.   

2.1.3. Struktur Organisasi Yayasan  

Struktur organisasi yayasan merupakan turunan dari fungsi, strategi, dan 

tujuan organisasi. Menurut UU No. 16 Tahun 2001, yayasan mempunyai organ 

yang terdiri dari pembina, pengurus, dan pengawas. Pembina adalah organ yayasan 

yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus atau 

pengawas oleh undang-undang tersebut atau anggaran dasar. Pihak yang dapat 

diangkat menjadi anggota pembina adalah individu pendiri yayasan dan/atau 

mereka yang, berdasarkan keputusan rapat anggota, dinilai mempunyai dedikasi 

yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan. Anggota pembina tidak 
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boleh merangkap sebagai anggota pengurus dan/atau anggota pengawas. Pengurus 

adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan, dan pihak yang 

dapat diangkat menjadi pengurus adalah individu yang mampu melakukan 

perbuatan hukum. Pengurus tidak boleh merangkap sebagai pembina atau 

pengawas. Pengurus yayasan diangkat oleh pembina berdasarkan keputusan rapat 

pembina untuk jangka waktu selama 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 

kali masa jabatan. Susunan pengurus sekurangkurangnya harus terdiri dari seorang 

ketua, seorang sekretaris, seorang bendahara. Pengawas adalah organ yayasan yang 

bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada pengurus dalam 

menjalankan kegiatan yayasan. Yayasan memiliki sekurangkurangnya 1 (satu) 

orang pengawas yang wewenang, tugas, dan tanggung jawabnya diatur dalam 

anggaran dasar. Mereka yang dapat diangkat menjadi pengawas adalah individu 

yang mampu melakukan perbuatan hukum. Pengawas tidak boleh merangkap 

sebagai pembina atau pengurus. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh 

tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan yayasan (Rizky, 2013). 

2.2. Wakaf 

2.2.1. Pengertian Wakaf 

Kata “wakaf” atau “waqf” berasal dari kata bahasa Arab “waqafa”. Asal 

kata “waqafa” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat” atau “tetap 

berdiri”. Kata al-waqf dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian, yaitu: 

menahan, menahan harta untuk diwakafkan. Secara syariah, wakaf berarti menahan 

harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah (Wasilah, 2015) 
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Sedangkan menurut istilah terdapat perbedaan pendapat yang berbeda 

dikalangan ahli fikih, sehingga mereka berbeda pula dalam memandang hakikat 

wakaf itu sendiri. Perbedaan pandangan tentang terminologi wakaf adalah sebagai 

berikut: 

1. Mazhab Hanafi 

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si 

wakif/pewakaf dan mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Dari pengertian 

tersebut karena hak kepemilikan tetap pada pewakaf, maka atas harta yang 

diwakafkannya dapat ditarik kembali, dijual, dan jika si pewakaf wafat maka harta 

itu menjadi harta warisan bagi ahli warisnya. Sehingga yang timbul dari wakaf 

adalah sebatas menyumbangkan manfaat suatu benda kepada suatu pihak untuk 

kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang. 

2. Mazhab Maliki 

Mazhab Maliki berpendapat wakaf adalah menahan benda milik pewakaf 

(dari penggunaan secara kepemilikan- termasuk upah), tetapi membolehkan 

pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberiaan manfaat benda 

secara wajar untuk suatu masa tertentu sesuai lafal akad wakaf dan tidak boleh 

disyari’atkan sebagai wakaf lafal (selamanya). 

3. Mazhab Syafi’i dan Ahmad Bin Hambal 

Syafi’i dan Hambali berpendapat bahwa wakaf adalah menahan harta 

pewakaf untuk bisa dimanfaatkan di segala bidang  kemaslahatan dengan tetap 

melanggengkan harta tersebut sebagai taqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah 

SWT. Pewakaf tidak boleh melakukan apa pun terhadap harta yang diwakafkan dan 
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tidak dapat diwariskan. Pewakaf menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya 

untuk kemaslahatan/kebaikan umat sehingga bukan urusan yang haram. 

Menganggap wakaf sebagai sedekah yang mengikat sehingga harta yang 

diwakafkan harus memberi manfaat baik pada saat diserahkan juga di masa yang 

akan dating. Pewakaf tidak dapat melarang penyaluran harta tersebut. Apabila 

pewakaf melarangnya, maka hakim berhak memaksanya agar memberikannya 

sesuai dengan peruntukan wakaf yang telah diikrarkan/dilafalkan. Oleh karena itu, 

Mazhab Syafi’i mendefenisikan wakaf dengan “tidak melakukan suatu tindakan 

atas suatu benda yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan 

manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial)”. 

4. Pendapat lain 

Mazhab lain sama dengan mazhab ketiga, namun berbeda dari segi 

kepemilikan atas benda yang diwakafkan yaitu menjadi milik 

mauquf’alaih/penerima wakaf, meskipun ia tidak berhak melakukan suatu tindakan 

atas benda wakaf tersebut, baik menjual atau menghibahkannya.  

Pendapat yang kuat adalah dari Imam Syafi’i yaitu kepemilikan berpindah 

kepada Allah SWT, maka ia bukan milik pewakaf dan juga bukan milik si penerima 

wakaf. Sehingga harta atas wakaf tidak dapat dijual, dihibahkan, diwariskan atau 

apa pun yang dapat menghilangkan kewakafannya. Dr. Khalid Al Musyaiqih juga 

menguatkan pendapat dari Imam Syafi’i karena lebih menyeluruh dan lebih 

lengkap. Hal ini sesuai dengan hadis dari Ibnu ‘Umar: 

”Bersedekahlah dengan pokoknya, tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak 

diwariskan tetapi hasilnhya dibelanjakan”. (HR Bukhari) 
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Di Indonesia sendiri, pelaksanaan wakaf telah diatur oleh UU No. 41/2004 

tentang wakaf. Menurut undang-undang tersebut, defenisi wakaf adalah perbuatan 

hukum pewakaf untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda 

miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai 

dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan /atau kesejahteraan umum 

menurut syariah. Sehingga berdasarkan atas ikrar atau lafal wakaf dan ketika harta 

sedang diwakafkan maka harta tersebut tidak dapat dipindahkan kepemilikan, 

dijaminkan, ditukar, atau dialihkan haknya.  

Berdasarkan uraian mengenai defenisi di atas, maka kita dapat menilai bahwa 

wakaf adalah suatu bentuk philantrophy yang miirp dengan jenis philantrophy 

lainnya dalam Islam baik itu infak/shadaqah maupun hibah. Persamaanya dalam 

bentuk penyerahan barang/sumber daya pada pihak lain. Tetapi jika kita 

bandingkan secara langsung, akan dapat diihat perbedaannya. Perbedaan tersebut 

dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 2. 2  

Tabel Perbedaan Wakaf dengan Shadaqah/Hibah 

 
Wakaf Infak/Shadaqah/Hibah 

Menyerahkan kepemilikan suatu 

barang kepada orang lain 

Menyerahkan kepemilikan suatu 

barang kepada pihak lain 

Hak milik atas barang dikembalikan 

kepada Allah 

Hak milik atas barang diberikan 

kepada penerima shadaqah/hibah 

Objek wakaf tidak boleh diberikan 

atau dijual kepada pihak lain 

Objek shadaqah/hibah boleh diberikan 

atau dijual kepada pihak lain 
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Manfaat barang biasanya dinikmati 

untuk kepentingan sosial 

Manfaat barang dinikmati oleh 

penerima shadaqah/hibah 

Objek wakaf biasanya kekal zatnya Objek shadaqah/hibah tidak harus 

kekal zatnya 

Pengelolaan objek wakaf diserahkan 

kepada administrator yang disebut 

nazhir/mutawalli 

Pengelolan objek shadaqah/hibah 

diserahkan kepada si penerima 

Sumber: Akuntansi Syariah Di Indonesia, 2015 

2.2.2. Syarat dan Rukun Wakaf 

1. Wakif yaitu orang yang mewakafkan harta 

2. Mauquf bih yaitu barang atau harta yang diwakafkan  

3. Mauquf’alaih yaitu pihak yang diberi wakaf atau peruntukkan wakaf 

4. Shigat yaitu pernyataan atau ikrar sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan 

sebagian harta bendanya. (Syafiq, 2015) 

Dalam rukun-rukun wakaf tersebut terdapat beberapa syarat yang harus 

terpenuhi guna menentukan sah atau tidaknya rukun tersebut. 

A. Wakif/Pewakaf 

1) Merdeka (bukan hamba sahaya). Wakaf yang dilakukan oleh seorang budak 

(hamba sahaya) tidak sah karena ia tidak memiliki hak milik pribadi, 

sedangkan wakaf adalah pengguguran hak milik dengan cara memberikan 

hak milik itu kepada orang lain. Kecuali jika budak tersebut memperoleh ijin 

dari tuannya (menurut Abu Zahrah sesuai kesepakatan ahli fikih) atau ia 

memiliki harta melalui waris atau tabrrau’ (menurut Adz-Dzahiri). 
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2) Berakal sehat. Wakaf yang dilakukan oleh orang gila, lemah mental atau 

berubah akal karena masalah usia, sakit atau kecelakaan tidak sah hukumnya, 

sebab ia tidak mampu dan tidak cakap melakukan akad serta tindakan lainnya.  

3) Dewasa (baligh). Wakaf yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa 

(baligh), hukumnya tidak sah karena ia dipandang tidak cakap melakukan 

akad dan tidak cakap pula untuk menggugurkan hak miliknya. 

4) Tidak berada dibawah pengampuan. Tujuan dari pengampuan adalah untuk 

menjaga harta supaya tidak habis dibelanjakan untuk sesuatu yang tidak 

benar, dan untuk menjaga dirinya agar tidak menjadi beban orang lain. Orang 

yang berada dibawah pengampuan dipandang tidak cakap untuk berbuat 

kebaikan, maka wakaf yang dilakukannya hukumnya tidak sah. Wakaf juga 

harus didasarkan kemauan sendiri, bukan atas tekanan atau paksaan dari 

pihak manapun. Rasulullah bersabda: 

“telah diampuni umatku karena kekeliruan, lupa dan keterpaksaan.” 

(HR Hakim dan Ibnu Majah) 

B. Mauquf Bih (benda atau barang yang diwakafkan) 

1) Harta yang diwakafkan harus merupakan harta benda yang bernilai 

(mutaqawwam). Mutaqawwam adalah segala sesuatu yang dapat disimpan 

dan halal digunakan dalam keadaan normal (bukan dalam keadaan darurat) 

dan memiliki nilai (harga). Contoh barang yang tidak mutaqawwam adalah 

buku-buku anti Islam, perternakan babi, dan lain sebagainya. 

2) Harta yang akan diwakafkan harus jelas sehingga tidak akan menimbulkan 

persengketaan. 
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3) Milik pewakaf secara penuh.  

4) Harta tersebut bukan milik Bersama dan terpisah. Para ulama sepakat bahwa 

harta wakaf tidak boleh berupa harta bercampur, khususnya untuk masjid dan 

kuburan karena wakaf tidak terlaksan kecuali harta itu terpisah dan bebas 

(independen). 

5) Syarat-syarat yang ditetapkan pewakaf terkait harta wakaf. Syarat yang 

ditetapkan pewakaf dapat diterima asalkan tidak melanggar prinsip dan 

hukum syariah /wakaf ataupun menghambat pemanfaatan barang yang 

diwakafkan.  

C. Mauquf ‘alaih (pihak yang diperuntukan wakaf) 

Yang dimaksud mauquf ‘alaih adalah tujuan /peruntukan wakaf. Wakaf harus 

dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan syariat Islam. Ada 

perbedaan pendapat dari para ahli fikih terkait dengan syarat peruntukan wakaf 

yaitu sebagai berikut. 

1) Mazhab Hanafi; mensyaratkan agar peruntukan wakaf ditujukan untuk ibadah 

dan syiar Islam menurut pandangan Islam dan menurut keyakinan pewakaf. 

2) Mazhab Maliki; mensyaratkan agar peruntukan wakaf untuk ibadat menurut 

pandangan pewakaf. 

3) Mazhab Syafi’i dan Hambali; mensyaratkan agar peruntukan wakaf adalah 

ibadat menurut pandangan Islam saja, tanpa memandang keyakinan pewakaf. 

Imam Syafi’i membagi tempat penyaluran wakaf menjadi dua bagian, yaitu sebagai 

berikut. 
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a. Kepada orang-orang tertentu (satu orang atau jamaah tertentu); seperti wakaf 

kepada muslim dan wakaf kepada nonmuslim tertentu. 

b. Kepada pihak yang tidak tertentu; tujuan wakaf ini untuk memberikan wakaf 

kepada pihak yang menderita kefakiran dan kemiskinan secara umum atau 

untuk syiar Islam dengan tujuan ibadah sah.  

D. Sighat 

Pengertian sighat adalah segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang 

berwakaf untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya. 

Syarat sahnya sighat ijab, baik berupa ucapan maupuun tulisan ialah sebagai 

berikut. 

1) Sighat harus munajah (terjadi seketika/selesai). Maksudnya ialah sighat 

menunjukkan terjadi dan terlaksananya wakaf seketika setelah sighat ijab 

diucapkan atau ditulis. 

2) Shigat tidak diikuti syarat batil (palsu). Maksudnya adalah syarat yang 

menodai dasar atau meniadakan hukum wakaf. 

3) Sighat tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf 

yang sudah dilakukan. 

2.2.3. Jenis-jenis Wakaf 

1) Berdasarkan Peruntukan 

a. Wakaf Ahli  

Wakaf ahli yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang 

atau lebih, baik keluarga si wakif atau bukan. Wakaf ahli juga sering disebut wakaf 
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dzurri atau wakaf ‘alal aulad yakni wakaf yang diperuntukan bagi kepentingan dan 

jaminan sosial dalam lingkungan keluarga atau lingkungan kerabat sendiri. 

Dalam satu segi, wakaf ahli ini mempunyai dua aspek kebaikan, yaitu (1) 

kebaikan sebagai amal ibadah wakaf, (2) kebaikan silaturrahmi terhadap keluarga 

yang diberikan harta wakaf. Namun, pada sisi lain wakaf ahli sering menimbulkan 

masalah, seperti bagaimana jika keturunan yang ditunjuk sudah tidak ada lagi? 

Siapa yang berhak mengambil manfaat benda (harta wakaf) itu? Bagaimana jika 

keturunan si wakif berkembang sangat banyak sehingga menyulitkan pemerataan 

dalam pembagian hasil harta wakaf? Bagaimana bila keturunan wakif tidak bersedia 

lagi mengurus harta wakaf, siapa yang berwenang mengemban amanat untuk 

mengelola harta wakaf? Dan seterusnya. 

b. Wakaf Khoiri 

Wakaf khoiri yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan keagamaan 

atau kemasyarakatan (kepentingan umum). Wakaf ini ditujukan untuk kepentingan 

umum dengan tidak terbatas pada aspek penggunannya yang mencakup semua 

aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. 

Kepentingan umum tersebut bisa untuk keagamaan, jaminan sosial, pendidikan, 

kesehatan, keamanan dan lain-lain, yang dapat berwujud seperti pembangunan 

masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan sarana sosial 

lainnya.  

Dari tinjauan penggunaannya, wakaf ini lebih banyak manfaatnya ketimbang 

wakaf ahli, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang mengambil manfaat. 

Sesungguhnya jenis wakaf ini yang sesuai dengan hakikat wakaf dan secara 
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substansial, wakaf ini juga merupakan salah satu cara membelanjakan 

(memanfaatkan) harta di jalan Allah. 

2) Berdasarkan Jenis Harta 

Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 tentang Wakaf, dilihat dari jenis 

harta yang diwakafkan, wakaf terdiri atas berikut: 

1. Benda tidak bergerak, yang kemudian dapat dibagi lagi menjadi: 

a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, terdiri atas: 

1. Hak milik atas tanah baik yang sudah atau belum terdaftar; 

2. Hak atas tanah Bersama dari satuan rumah susun sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan; 

3. Hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai yang berada di 

atas tanah negara hak guna bangunan atau hak pakai yang berda di 

atas tanah hak pengelolaan atau hak milik pribadi yang harus 

mendapat izin tertulis dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik; 

b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah; 

c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah; 

d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan prinsip Syariah dan 

peraturan perundang-undangan. 

2. Benda bergerak selain uang, terdiri atas: 

a. Benda digolongkan sebagai benda bergerak karena sifatnya yang dapat 

berpindah tau dipindahkan atau karena ketentuan undang-undang; 
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b. Benda bergerak terbagi dalam bergerak yang dapat dihabiskan dan 

bergerak yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian; 

c. Benda bergerak yang dapat dihabiskan karena pemakaian tidak dapat 

diwakafkan, kecuali air dan bahan bakar minyak yang persediaannya 

berkelanjutan; 

d. Benda bergerak karena sifatnya yang dapat diwakafkan, meliputi: 

1. Kapal; 

2. Pesawat terbang; 

3. Kendaraan bermotor; 

4. Mesin atau peralatan industri; 

5. Logam dan batu mulia; 

e. Benda bergerak selain uang karena peraturan perundang-undangan yang 

dapat diwakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah 

antara lain: 

1. Surat berharga yang berupa: saham, Surat Utang Negara (SUN), 

obligasi, dan surat berharga lain yang dapat dinilai dengan uang; 

2. Hak atas kekayaan intelektual: hak cipta, hak merek, hak paten, hak 

desain industri, hak rahasia dagang, hak sirkuit terpadu, hak 

perlindungan varietas tanaman, hak lainnya; 

3. Hak atas benda bergerak lainnya yang serupa: hak sewa, hak pakai, hak 

pakai hasil atas benda bergerak, perikatan, tuntutan atas jumlah uang 

yang dapat ditagih atas benda bergerak. 
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3. Benda bergerak berupa uang (wakaf tunai, cash waqf) yang merupakan 

inovasi dalam keuangan publik Islam (Islamic Sociaty Finance), karena 

jarang ditemukan pada fikih klasik. Wakaf tunai membuka peluang yang unik 

bagi pencipta investasi di bidang keagamaan, pendidikan dan pelayanan 

sosial, karena lebih fleksibel pengelolaannya. Pendapat yang diperoleh dari 

pengelolaan wakaf tunai tersebut dapat dibelanjakan untuk berbagai tujuan 

yang berbeda seperti pemeliharaan harta-harta wakaf itu sendiri. 

Dasar hukum wakaf tunai: 

“dan para sahabat kita berbeda pendapat tentang berwakaf dengan dana 

dirham dan dinar. Orang yang membolehkan mempersewakan dirham dan 

dinar membolehkan berwakaf dengannya dan yang tidak memperbolehkan 

mempersewakan tidak mewakafkannya.” (HR Imam Nawawi) 

 

 

Pendapat para ulama atas wakaf tunai 

a. Pendapat Imam Al-Zuhri (124 H) 

Mewakafkan dinar hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut 

sebagai modal usaha dan kemudian keuntungannya disalurkan kepada 

mauquf’alaih. (Abu Su’ud Muhammad) 

b. Mutaqaddimin dari ulama Mazhab Hanafi (Al Zuhaili, 1985:162) 

membolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian, atas dasar 

Istihsan bi Al’Urfi berdasarkan dari Abdullah bin Mas’ud r.a: “Apa yang 

dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah adalah 

baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam 

pandangan Allah pun buruk:. 
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c. Pendapat sebagian ulama Al-Syafi’i 

Abu Tsur meriwayatkan dari Imam Al-Syafi’i tentang kebolehan wakaf dinar 

dan dirham (uang). Berdasarkan beberapa dalil dan pendapat para ulama maka MUI 

melalui komisi fatwa mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang yang intinya berisi 

sebagai berikut. 

1. Wakaf uang (cash waqf) adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, 

kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. 

2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. 

a. Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh) 

b. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang 

dibolehkan secara syar’i. 

c. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, 

dihibahkan, dan atau diwariskan. 

3) Berdasarkan Waktu 

Berdasarkan waktu, wakaf dibedakan menjadi: 

1. Muabbad, yaitu wakaf yang diberikan untuk selamanya; 

2. Mu’aqqot, yaitu wakaf yang diberikan dalam jangka waktu tertentu. 

4) Berdasarkan Penggunaan Harta Yang Diwakafkan 

Berdasarkan Penggunaan harta yang diwakafkan, wakaf bisa dibedakan menjadi: 

1. Mubasyir/dzati yaitu harta wakaf yang menghasilkan pelayanan masyarakat 

dan bisa digunakan secara langsung seperti madrasah dan rumah sakit; 
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2. Istitsmary, yaitu harta wakaf yang ditujukan untuk penanaman modal dalam 

produksi barang-barang dan pelayanan yang dibolehkan syara’ dalam bentuk 

apapun kemudian hasilnya diwakafkan sesuai keinginan pewakaf.  

2.3. Akuntansi Wakaf 

Akuntansi adalah bagian dari alat menjalankan perintah Allah SWT (QS Al-

Baqarah: 228) melalui kegiatan pencatatan dalam setiap transaksi usaha dan 

berasaskan prinsip persaudaraan (ukhuwah), keadilan (‘adalah), kemaslahatan 

(mashlahah), keseimbangan (tawazun), universalisme (syumuliyah).    

Berkembangnya institusi wakaf saat ini, akuntansi semakin dibutuhkan untuk  

menjaga  akuntabilitas  sebagai  bentuk  pertanggungjawaban kepada  publik  dan  

Allah  SWT  (Sholekhah, 2018). 

Yang membedakan akuntansi untuk wakaf, zakat, dan infak/sedekah adalah 

apada zakat, infak/sedekah tidak ada penerimaan yang berasal dari pengembangan 

dana zakat & infak/sedekah, kalaupun ada nilainya tidak besar. Sedangkan pada 

wakaf, akan ada dana penerimaan yang berasal dari pengembangan dan wakaf 

(terutama wakaf tunai) dan kemungkinan memiliki nilai yang besar (Wasilah, 

2015). Pada tanggal 7 November 2018 DSAS-IAI telah mengesahkan PSAK 112: 

Akuntansi Wakaf. PSAK 112 berlaku efektif pada 1 Januari 2021 dengan opsi untuk 

penerapan dini. Secara umum PSAK 112 mengatur tentang perlakuan akuntansi 

atas transaksi wakaf yang dilakukan baik oleh nazhir maupun wakif yang berbentuk 

organisasi dan badan hukum. PSAK 112 dapat juga diterapkan oleh nazhir 

perorangan (iaiglobal.or.id).  
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 Pengelolaan dan pengembangan wakaf merupakan suatu entitas pelaporan 

(digunakan istilah ‘entitas wakaf’) yang menyusun laporan keuangan tersendiri dan 

tidak dikonsolidasikan ke laporan keuangan organisasi atau badan hukum dari 

nazhir. Laporan keuangan entitas wakaf tidak mengkonsolidasi laporan keuangan 

entitas anaknya. Laporan keuangan entitas wakaf yang lengkap meliputi laporan 

posisi keuangan, laporan rincian aset wakaf, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan 

catatan atas laporan keuangan (iaiglobal.or.id). 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 112 diterapkan pada 

transaksi yang dilakukan oleh: 

a. Nazhir organisasi dan badan hukum; 

b. Wakif organisasi dan badan hukum. 

Transaksi dan peristiwa lain terkait wakaf yang dimaksud dalam PSAK 112 

meliputi penerimaan, pengelolaan dan pengembangan asset wakaf, serta 

penyaluran manfaat dari asset wakaf yang dilakukan oleh nazhir, dan penyerahan 

asset wakaf yang dilakukan oleh wakif.  

2.3.1. Entitas Pelaporan 

Aset wakaf dan kegiatan ekonomi terkait merupakan suatu entitas 

pelaporan, yaitu entitas wakaf. Entitas wakaf menyajikan laporan keuangan 

tersendiri yang tidak dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan organisasi 

atau badan hukum dari nazhir. 

Entitas wakaf mungkin memiliki investasi pada entitas lain. Jika entitas 

wakaf (Investor) memiliki pengendalian atas entitas lain (investee), maka seluruh 

investasi tersebut diukut pada biaya perolehan, nilai wajar, atau metode ekuitas. 



31 
 

  

Laporan keuangan  entitas lain yang dikendalikan oleh entitas wakaf tersebut 

tidak dikonsolidasikan dalam laporan keuangan entitas wakaf.  

Laporan keuangan entitas wakaf yang lengkap meliputi: 

a. Laporan posisi keuangan pada akhir periode; 

b. Laporan rincian asset wakaf pada akhir periode; 

c. Laporan aktivitas selama periode; 

d. Laporan arus kas selama periode; 

e. Catatan atas laporan keuangan. 

2.3.2. Pengakuan  

Entitas wakaf mengakui penerimaan aset wakaf dari wakif (asset wakaf 

awal) pada saat entitas wakaf memiliki kendali secara hukum dan fisik atas aset 

tersebut. Syarat pengakuan aset wakaf awal dalam laporan keuangan adalah 

terjadinya pengalihan kendali atas aset dari wakif kepada entitas wakaf dengan 

terpenuhinya kedua kondisi berikut: 

c. Telah terjadi pengalihan kendali atas aset wakaf secara hukum; dan 

d. Telah terjadi pengalihan kendali atas manfaat ekonomi dari aset wakaf. 

Kondisi diatas pada umumnya akan dapat terpenuhi pada saat terjadi akta 

ikrar wakaf – yaitu terjadi pengalihan kendali asset wakaf secara hukum – yang 

disertai dengan pengalihan kendali fisik atas aset, dari wakif kepada entitas 

wakaf. Kendali atas aset wakaf secara hukum juga dapat terpenuhi, misalnya, 

ketika wakif menstransfer dana langsung ke rekening entitas wakaf melalui 

lembaga keuangan. 
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Dalam suatu kondisi tertentu, entitas wakaf mungkin telah menerima aset 

dan memperoleh manfaat ekonominya tetapi aset tersebut belum dialihkan secara 

hukum sebagai aset wakaf awal. Misalnya, wakif telah mewakafkan tanah dan 

telah menyerahkan tanah tersebut untuk digunakan sesuai peruntukannya, tetapi 

belum dibuat akta ikrar wakaf. Tanah tersebut belum dapat diakui sebagai aset 

dalam laporan keuangan entitas wakaf. Tanah tersebut diungkapkan dalam 

catatan atas laporan keuangan. Entitas wakaf baru akan mengakui tanah sebagai 

aset wakaf dalam laporan keuangan pada saat dilakukan akta ikrar wakaf.  

Jika entitas wakaf menerima wasiat wakaf, maka entitas wakaf tidak 

mengakui aset yang akan diwakafkan di masa mendatang dalam laporan 

keuangan periode berjalan. Misalnya, seorang berwasiat akan mewakafkan 

hartanya saat meninggal. Entitas wakaf tidak mengakui aset wakaf pada saat 

menerima wasiat wakaf. Entitas wakaf akan mengakui aset wakaf pada saat pihak 

yang berwasiat meninggal dunia dan menerima aset yang diwakafkan. 

Jika entitas wakaf menerima janji (wa’d) berwakaf, maka entitas wakaf 

tidak mengakui aset yang akan diwakafkan di masa mendatang dalam laporan 

keuangan periode berjalan. Misalnya, seseorang berjanji akan mewakafkan 

sebagian manfaat polis asuransi di masa mendatang. Entitas wakaf tidak 

mengakui aset wakaf awal pada saat menerima janji tersebut, karena aset yang 

akan diwakafkan belum menjadi milik dari pihak yang berjanji. Entitas wakaf 

baru akan mengakui aset wakaf awal pada saat terjadi klaim asuransi dan 

menreima kas dan setara kas dari perusahaan asuransi atas pembayaran sebagian 

manfaat polis asuransi.  
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a. Aset Wakaf Temporer 

Entitas mengakui penerimaan wakaf dengan jangka waktu tertentu (wakaf 

temporer) sebagai liabilitas. Aset wakaf temporer adalah aset wakaf dalam 

bentuk kas yang diserahkan oleh wakif kepada entitas wakaf untuk dikelola dan 

dikembangkan dalam jangka waktu tertentu. Hasil pengolahan dan 

pengembangan dari aset wakaf temporer selam jangka waktu tertentu akan 

diperuntukan untuk mauquf alaih. Setelah jangka waktu tertentu, aset berupa kas 

akan dikembalikan kepada wakif. 

 Entitas wakaf mengakui penerimaan wakaf temporer sebagai liabilitas, 

bukan penghasilan, disebabkan entitas wakaf wajib mengembalikan aset yang 

diwakafkan wakif di masa mendatang. Penghasilan entitas wakaf adalah manfaat 

yang dihasilkan oleh aset wakaf temporer berupa imbal hasil.  

b. Manfaat Wakaf 

Entitas wakaf mengakui penyaluran manfaat wakaf pada saat manfaat 

wakaf tersebut diterima secara langsung oleh mauquf alaih. Penyaluran manfaat 

wakaf terjadi ketika manfaat wakaf diterima oleh mauquf alaih sebagaimana 

yang tertuang dalam akta ikrar wakaf yang bersangkutan. Dalam hal entitas 

wakaf menyerahkan manfaat wakaf kepada pihak lain uintuk disampaikan 

kepada mauquf alaih, maka dianggap belum melakukan penyaluran manfaat 

wakaf. Penyaluran manfaat wakaf terjadi ketika pihak lain tersebut telah 

menyerahkan manfaat wakaf kepada mauquf alaih yang tertuang dalam akta ikrar 

wakaf. Manfaat wakaf yang disalurkan kepada mauquf alaih dapat berupa kas, 
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setara kas, aset lainnya, dan manfaat ekonomis lain yang melekat pada aset 

wakaf, seperti penyusutan dan amortisasi dari aset wakaf. 

2.3.3. Pengukuran 

Pada saat pengakuan awal, aset wakaf awal dari wakif diukur sebagai berikut: 

a. Aset wakaf awal berupa uang diukur pada nilai nominal. 

b. Aset wakaf awal selain uang diukur pada nilai wajar. 

Aset wakaf awal selain uang diukur pada nilai wajar saat pengakuan awal. 

Namun, dalam beberapa kondisi, ketika nilai wajarnya tidak dapat diukur secara 

andal, maka aset wakaf tersebut tidak diakui dalam laporan keuangan. Aset wakaf 

tersebut harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Jika kemudian 

nilai wajar aset wakaf awal dapat ditentukan secara andal, maka aset wakaf 

tersebut diakui dalam laporan keuangan. Laporan keuangan periode sebelumnya 

tidak disesuaikan dengan adanya pengakuan aset wakaf tersebut.  

2.3.4.  Penyajian 

Entitas wakaf menyajikan aset wakaf temporer yang diterima sebagai 

liabilitas, karena harus disesuaikan dengan saat pengakuan bahwa entitas wajib 

mengembalikan aset yang diwakafkan ke wakif dimasa mendatang.  

2.3.5. Pengungkapan 

Entitas wakaf mengungkapkan hal-hal berikut terkait wakaf, tetapi tidak 

terbatas pada: 

a. Kebijakan akuntansi yang diterapkan pada penerimaan, pengelolaan, dan 

penyaluran wakaf; 

b. Penjelasan mengenai nazhir; 
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c. Penjelasan mengenai wakif yang siginifikan secara individual; 

d. Penjelasan mengenai strategi pengelolaan dan pengembangan aset wakaf; 

e. Penjelasan mengenai peruntukan aset wakaf; 

f. Jumlah imbalan nazhir dan persentasenya dari hasil neto pengelolaan dan 

pengembangan aset wakaf, dan jika terjadi perubahan di periode berjalan, 

dijelaskan alasan perubahannya; 

g. Rekonsiliasi untuk menentukan dasar perhitungan imbalan nazhir meliputi: 

1. Hasil neto pengelolaan dan pengembangan wakaf periode berjalan; 

2. Hasil neto pengelolaan dan pengembangan wakaf periode berjalan yang 

belum terealisasi dalam kas dan setara kas pada periode berjalan; 

3. Hasil neto pengelolaan dan pengembangan wakaf periode lalu yang 

terealisasi dalam kas dan setara kas pada periode berjalan; 

h. Jika ada wakaf temporer, penjelasan mengenai fakta tersebut, jumlah, dan 

wakif; 

i. Rincian aset yang diterima dari wakif yang belum ada akta ikrar wakafnya. 

j. Jika ada wakaf melalui uang, penjelasan mengenai wakaf melalui uang 

yang belum terealisasi menjadi aset wakaf yang dimaksud; 

k. Jika ada aset wakaf yang ditukar dengan aset wakaf lain, penjelasan 

mengenai hal tersebut termasuk jenis aset yang ditukar dan aset pengganti, 

alasan, dan dasar hukum; 

l. Jika ada hubungan pihak berelasi antara wakif, nazhir dan/atau mauquf 

alaih, maka diugkapkan: 
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1. Sifat hubungan; 

2. Jumlah dan jenis aset wakaf permanen dan/atau temporer; 

3. Persentase penyaluran manfaat wakaf dari total penyaluran manfaat 

wakaf selama periode berjalan. 

2.3.6. Kebijakan Akuntansi Lain 

Kebijakan akuntansi atas aset wakaf yang tidak diatur dalam Pernyataan ini 

mengacu pada PSAK lain yang relevan. Misalnya: 

a. Aset wakaf berupa aset tetap mengacu pada PSAK 16: Aset Tetap. 

b. Aset wakaf berupa properti investasi mengacu pada PSAK 13: Properti 

Investasi. 

c. Aset wakaf berupa aset tak berwujud mengacu pada PSAK 19: Aset Tak 

Berwujud. 

d. Aset wakaf berupa sukuk mengacu pada PSAK 110: Akuntansi Sukuk. 

e. Aset wakaf berupa aset keuangan selain sukuk mengacu pada PSAK 71: 

Instrumen Keuangan. 

Penerapan PSAK diatas pada aset wakaf perlu disesuaikan dengan 

karakteristik entitas pelaporan seperti yang dijelaskan pada bagian entitas 

pelaporan.  

2.3.7. Akuntansi Wakif 

Wakif mengakui aset wakaf yang diserahkan secara permanen kepada 

entitas wakaf sebagai beban sebesar jumlah tercatat dari aset wakaf. Wakif 

mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi wakaf, tetapi tidak 

terbatas pada: 
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a. Wakaf Permanen: 

1. Rincian aset wakaf yang diserahkan kepada entitas wakaf pada periode 

berjalan; 

2. Peruntukan aset wakaf yang diserahkan kepada entitas wakaf pada 

periode berjalan. 

b. Wakaf Temporer: 

1. Rincian aset wakaf yang diserahkan kepada entitas wakaf pada periode 

berjalan, peruntukan, dan jangka waktunya; 

2. Penjelasan mengenai total aset wakaf temporer. 

c. Hubungan pihak berelasi antara wakif, nazhir, dan/atau mauquf alaih, jika 

ada, meliputi: 

1. Sifat hubungan; 

2. Jumlah dan jenis aset wakaf temporer; 

3. Persentase penyaluran manfaat wakaf dari total penyaluran manfaat 

wakaf selama periode berjalan.   

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai pengakuan, pengukuran, 

penyajian, dan pengungkapan akuntansi wakaf, maka berikut ini adalah ilustrasi 

dari contoh pencatatan akuntansi wakaf yang sesuai dengan PSAK 112 yang telah 

ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia: 
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Tabel 2. 3  

Ilustrasi Laporan Posisi Keuangan Menurut PSAK 112 
 

Entitas Wakaf ABC 

LAPORAN POSISI KEUANGAN 

Per 31 Desember 20x1 

 

 

ASET 

 

Aset Lancar x 

Kas dan setara kas x 

Piutang x 

Surat berharga x 

Logam mulia x 

Aset lancar lain x 

  

Aset Tidak Lancar  

Surat berharga x 

Investasi pada entitas lain x 

Aset tetap x 

Aset takberwujud x 

Aset tidak lancar lain x 

Jumlah aset x 

  

LIABILITAS  

Liabilitas Jangka Pendek  

Wakaf temporer jangka pendek x 

Liabilitas jangka pendek x 

  

Liabilitas Jangka Panjang  

Wakaf temporer jangka panjang x 

Liabilitas jangka panjang lain x 

Jumlah liabilitas x 

 

 

ASET NETO 

 

Jumlah aset neto x 

 

 

Jumlah liabilitas dan aset neto 

 

 

x 

Sumber: PSAK 112 (2019) 
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Tabel 2. 4 

 Ilustrasi Laporan Rincian Aset Wakaf Menurut 112 
 

 Entitas Wakaf ABC 

LAPORAN RINCIAN ASET WAKAF 

Per 31 Desember 20x1 

 Aset wakaf bersumber dari: 

 Wakif Hasil Pengelolaan 

dan 

Pengembangan 

Jumlah 

Kas dan setara kas x x x 

Piutang x x x 

Surat berharga x x x 

 Efek ekuitas x x x 

 Efek utang x x x 

Logam mulia x x x 

Aset lancer lain:    

 Hak sewa x x x 

 Lainnya x x x 

Investasi pada entitas lain x x x 

Aset tetap:    

Tanah x x x 

Bangunan x x x 

Hak milik satuan 

rumah susun 

x x x 

Kendaraan x x x 

Tanaman x x x 

Lainnya x x x 

Aset takberwujud:    

Hak kekayaan 

intelektual 

x x x 

Lainnya x x x 

Aset tidak lancar lain:    

Hak sewa x x x 

Lainnya x x x 

Jumlah aset x x x 

Sumber: PSAK 112 (2019) 
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Tabel 2. 5  

Ilustrasi Laporan Aktivitas Menurut PSAK 112 

 

Entitas Wakaf ABC 

LAPORAN AKTIVITAS 

Per 1 Januari s.d. 31 Desember 20x1 

 

PENGHASILAN 

 

Penerimaan Wakaf Permanen  

Kas  x 

Surat berharga x 

Logam mulia x 

Bangunan x 

Tanaman x 

Hak atas tanah x 

Hak milik rumah susun x 

Hak kekayaan intelektual x 

Hak sewa x 

Lain-lain x 

  

Penerimaan wakaf temporer  

Kas x 

  

Dampak Pengukuran Ulang Aset Wakaf  

Kas  

Surat berharga x 

Logam mulia x 

Bangunan x 

Tanaman x 

Hak atas tanah x 

Hak milik rumah susun x 

Hak kekayaan intelektual x 

Hak sewa x 

Lain-lain x 

  

Pengelolaan dan Pengembangan Aset 

Wakaf 

 

Bagi hasil x 

Dividen x 

Keuntungan neto pelepasan investasi x 

Kenaikan atau penurunan nilai investasi x 

Beban pengelolaan dan pengembangan (x) 

Bagian nazhir atas hasil pengelolaan dan 

pengembangan wakaf yang sudah terealisasi 

(x) 

Jumlah x 
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Jumlah Penghasilan x 

 

BEBAN 

 

 

Kegiatan ibadah x 

Kegiatan pendidikan x 

Kegiatan kesehatan x 

Bantuan fakir miskin, anak terlantar, yatim 

piatu, bea siswa 

x 

Kegiatan ekonomi x 

Kegiatan kesejahteraan umum lainnya x 

Jumlah beban x 

 

KENAIKAN (PENURUNAN) ASET 

NETO 

  

 

ASET NETO AWAL PERIODE 

 

x 

 

ASET NETO AKHIR PERIODE 

 

x 

Sumber: PSAK 112 (2019) 

2.4. Akuntansi Dalam Pandangan Islam 

Dalam Sejarah Islam ditemukan bahwa setelah munculnya Islam di 

semananjung Arab di bawah pimpinan Rasulullah SAW dan terbentuknya 

Daulah Islamiah di Madinah yang kemudian di lanjutkan oleh para Khulafā al-

Rasyidīn terdapat undang-undang akuntansi yang diterapkan untuk perorangan, 

perserikatan (syarikah) atau perusahaan, akuntansi wakaf, hak-hak pelarangan 

penggunaan harta (hijr), dan anggaran negara. Rasulullah SAW sendiri pada 

masa hidupnya juga telah mendidik secara khusus beberapa sahabat untuk 

menangani profesi akuntan dengan sebutan hafazhatul amwal (pengawas 

keuangan). Bahkan Al-Qur’an sebagai kitab suci umat Islam menganggap 

masalah ini sebagai suatu masalah serius dengan diturunkannya ayat terpanjang, 

yakni surah al-Baqarah ayat 282 yang menjelaskan fungsi-fungsi pencatatan 

transaksi, dasar-dasarnya, dan manfaat-manfaatnya, seperti yang diterangkan 



42 
 

  

oleh kaidah-kaidah hukum yang harus dipedomani dalam hal tersebut. (Siregar, 

2015) Sebagaimana pada awal ayat tersebut menyatakan : 

َسّٗمى فَٱۡكتُبُوُهُۚ َوۡۡلَۡكتُب بذيۡنَُكۡم   َجٖل مُّ
َ
ِيَن َءاَمنُٓواْ إَِذا تََدايَنتُم بَِديٍۡن إََِلَٰٓ أ َها ٱَّلذ يُّ

َ
َٰٓأ َب ََكتٌِب  ََكتُِبُۢ بِٱلَۡعۡدِلِۚ وَ يَ

ۡ
ََل يَأ

  ُۚ ُ ن يَۡكتَُب َكَما َعلذَمُه ٱّللذ
َ
 أ

“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.....” (QS. Al-Baqarah: 282) 

 

Dengan demikian, dapat kita saksikan dari sejarah, bahwa ternyata Islam lebih 

dahulu mengenal sistem akuntansi, karena Al-Qur’an telah diturunkan pada 

tahun 610 M, yakni 800 tahun lebih dahulu dari Lucas Pacioli yang menerbitkan 

bukunya pada tahun 1494. Akuntansi dilihat dari sisi ilmu pengetahuan adalah 

ilmu informasi yang mencoba mengkonversi bukti dan data menjadi informasi 

dengan cara melakukan pengukuran atas berbagai transaksi dan akibatnya yang 

dikelompokkan dalam account, perkiraan atau pos keuangan seperti aktiva, 

utang, modal, hasil, biaya, dan laba. Dalam Al-Qur’an disampaikan bahwa kita 

harus mengukur secara adil, jangan dilebihkan dan jangan dikurangi. Kita 

dilarang untuk menuntut keadilan ukuran dan timbangan bagi kita, sedangkan 

bagi orang lain kita menguranginya. Dalam hal ini, Al-Qur’an menyatakan dalam 

berbagai ayat, antara lain dalam surah Asy-Syuarā ayat 181-184 : 

ۡوفُواْ ٱ
َ
ۡشيَآَءُهۡم   ١٨٢َوزِنُواْ بِٱلۡقِۡسَطاِس ٱلُۡمۡستَقِيِم     ١٨١لَۡكۡيَل َوََل تَُكونُواْ مَِن ٱلُۡمۡخِِسِيَن  ۞أ

َ
َوََل َتۡبَخُسواْ ٱنلذاَس أ

ۡرِض ُمۡفِسِديَن 
َ
لنَِي  ١٨٣َوََل َتۡعثَۡواْ ِِف ٱۡۡل وذ

َ
بِلذَة ٱۡۡل ِي َخلََقُكۡم َوٱۡۡلِ   ١٨٤َوٱتذُقواْ ٱَّلذ

“ 181. Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-

orang yang merugikan. 182 dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. 183. 

Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu 
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merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. 184. dan bertakwalah 

kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang dahulu" 

 

Kemudian, sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Qur’an, kita harus 

menyempurnakan pengukuran di atas dalam bentuk pos-pos yang disajikan 

dalam neraca, sebagaimana digambarkan dalam Surah al-Israa ayat 35: 

وِيٗلى 
ۡ
ۡحَسُن تَأ

َ
َٰلَِك َخۡۡيٞ َوأ ۡوفُواْ ٱلَۡكۡيَل إَِذا ِِكۡتُۡم َوزِنُواْ بِٱلۡقِۡسَطاِس ٱلُۡمۡستَقِيِمِۚ َذ

َ
  ٣٥َوأ

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan 

neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. 

 

Akuntansi (accounting) sendiri dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah 

al-muhasābah.  Dalam konsep Islam, akuntansi  termasuk dalam masalah 

muamalah, yang berarti dalam masalah muamalah pegembangannya diserahkan 

kepada kemampuan akal pikiran manusia. Dalam Al-Qur’an telah menjelaskan 

mengenai konsep dasar akuntansi, jauh sebelum Lucas Pacioli yang dikenal 

sebagai Bapak Akuntansi memperkenalkan konsep akuntansi double-entry 

bookkeeping dalam salah satu buku yang ditulisnya pada tahun 1949. Hal ini 

dapat kita lihat dalam Al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 282, yang secara garis 

besar telah menggariskan konsep akuntansi yang menekankan pada 

pertanggungjawaban atau akuntabilitas. Tujuan perintah dalam ayat tersebut jelas 

sekali untuk menjaga keadilan dan kebenaran yang menekankan adanya 

pertanggung jawaban.  

َسّٗمى فَٱۡكتُبُوُهُۚ َوۡۡلَۡكتُب بذيۡنَُكۡم   َجٖل مُّ
َ
ِيَن َءاَمنُٓواْ إَِذا تََدايَنتُم بَِديٍۡن إََِلَٰٓ أ َها ٱَّلذ يُّ

َ
َٰٓأ َب ََكتٌِب  يَ

ۡ
ََكتُِبُۢ بِٱلَۡعۡدِلِۚ َوََل يَأ

ِي َعلَۡيهِ ٱۡۡلَقُّ  ُۚ فَلۡيَۡكتُۡب َوۡۡلُۡملِِل ٱَّلذ ُ ن يَۡكتَُب َكَما َعلذَمُه ٱّللذ
َ
َ َربذُهۥ َوََل َيۡبَخۡس مِۡنُه َشۡي أ ُۚ فَإِن   ى  َوۡۡلَتذِق ٱّللذ ا

ن يُِملذ ُهَو فَلۡيُۡملِۡل َوِۡلُُّهۥ بِٱلَۡعدۡ 
َ
ۡو ََل يَۡستَِطيُع أ

َ
ۡو َضعِيًفا أ

َ
ِي َعلَۡيهِ ٱۡۡلَقُّ َسفِيًها أ ِلِۚ َوٱۡستَۡشهُِدواْ َشهِيَديِۡن  ََكَن ٱَّلذ
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ذمۡ  َُٰهَما َفتَُذٗكَِر مِن رَِٗجالُِكۡمۖۡ فَإِن ل ن تَِضلذ إِۡحَدى
َ
أ َهَدآءِ  تَاِن مِمذن تَۡرَضۡوَن مَِن ٱلشُّ

َ
 يَُكونَا رَُجلَنۡيِ فَرَُجٞل َوٱۡمَرأ

َهَدآُء إَِذا َما ُدُعواُْۚ َوََل تَۡس  َب ٱلشُّ
ۡ
ُۚ َوََل يَأ ۡخَرىَٰ

ُ
َُٰهَما ٱۡۡل ۡو َكبًِۡيا إََِلَٰٓ   َ إِۡحَدى

َ
ن تَۡكتُبُوهُ َصغًِۡيا أ

َ
َٰلُِكۡم  ُمٓواْ أ ۚۦُ َذ َجلِهِ

َ
 أ

تُدِ  ةى  َحاِِضَ تَِجََٰرةً  تَُكوَن  ن 
َ
أ  ٓ إَِلذ تَۡرتَابُٓواْ  َلذ 

َ
أ ۡدََنَٰٓ 

َ
َوأ َهََٰدةِ  لِلشذ قۡوَُم 

َ
َوأ  ِ ٱّللذ ِعنَد  قَۡسُط 

َ
فَلَيَۡس  أ بَيۡنَُكۡم  يُروَنَها 

ۡشهُِدٓواْ إَِذا َتبَاَيۡعتُۡمُۚ 
َ
َلذ تَۡكتُبُوَهاۗ َوأ

َ
َوََل يَُضآرذ ََكتِٞب َوََل َشهِيٞدُۚ ِإَون َتۡفَعلُواْ فَإِنذُهۥ فُُسوُقُۢ بُِكۡمۗ   َعلَۡيُكۡم ُجنَاٌح أ

ٍء َعلِيٞم  ُ بُِكٗلِ ََشۡ ۗ َوٱّللذ ُ ۖۡ َويَُعلُِٗمُكُم ٱّللذ َ   ٢٨٢َوٱتذُقواْ ٱّللذ

“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 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” 

Ayat tersebut juga diperkuat oleh Hadis Nabi Muhammad SAW yaitu 

ُل : َعن اْبِن َمْسعُوٍد رضي َّللاَّ عنه عن النَّبِيَّ َصلّى هللاُ َعلَْيِه وَسلَّم قال   فَاألَوَّ

ْدَق يَ  ِ ِصدِّ إِنَّ الصَّ ُجَل ليْصُدُق َحتَّى يُكتََب ِعْنَد َّللاَّ يقاً ،  ْهِدي إِلَى اْلبِِرّ َوإِنَّ اْلبِرَّ يَْهِدي إِلَى الَجنَِّة ، َوإِنَّ الرَّ
ُجَل لَيَْكِذُب َحتَّ  ِ َكذَّاباً  ى يُكتَ وإِنَّ اْلَكِذَب يَْهِدي إِلَى الفُجوِر َوإِنَّ الفُجوَر يَْهِدي إِلَى النَّاِر ، َوإِنَّ الرَّ َب ِعْنَد َّللاَّ

 متفٌق عليه 

 “Dari  Ibnu  Mas’ud Radhiallahu `Anhudari Nabi Shalallahu `alaihi wa 

sallam bersabda: “Sesungguhnya Kejujuran itu menunjukkan kepada  kebaikan 

dan sesungguhnya kebaikan itu menunjukkan ke syurga dan sesungguhnya 

seseorang selalu berbuat jujur sehingga dicatatlah di sisi Allah sebagai seorang 

yang jujur. Dan sesungguhnya dusta itu menunjukkan kepada Kejahatan dan 

sesungguhnya Kejahatan itu menunjukkan kepada neraka dan sesungguhnya 
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seseorang yang  selalu berdusta maka dicatatlah  di  sisi  Allah  sebagai  seorang  

yang pendusta.” (Muttafaq ‘alaih) (Budiman, 2018) 

 

Dalam surat al-Baqarah terdapat tiga prinsip tentang akuntansi syariah, 

yaitu (Siregar, 2015): 

1. Prinsip pertanggungjawaban  

Prinsip pertanggungjawaban merupakan konsep yang tidak asing lagi dikalangan 

masyarakat Muslim. Pertanggungjawaban berkaitan langsung dengan konsep 

amanah. Dimana implikasinya dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu 

yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban 

apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait. 

Pertanggungjawabannya diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan.  

2. Prinsip keadilan  

Prinsip keadilan ini tidak saja merupakan nilai yang sangat penting dalam etika 

kehidupan sosial dan bisnis, tetapi juga merupakan nilai yang secara inheren 

melekat dalam fitrah manusia.Dalam konteks akuntansi keadilan mengandung 

pengertian yang bersifat fundamental dan tetap berpijak pada nilai-nilai 

etika/syariah dan moral, secara sederhana adil dalam akuntansi adalah pencatatan 

dengan benar setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan.  

3. Prinsip kebenaran 

Prinsip kebenaran ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan prinsip 

keadilan. Kebenaran ini akan dapat menciptakan keadilan dalam mengakui, 

mengukur dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi  

Kaidah-kaidah akuntansi jika ditinjau dari segi Islam berdasarkan sumber 

referensi meliputi tujuh kaidah, yaitu (Siregar, 2015) :  



46 
 

  

1. Kaidah objektivitas, sikap objektivitas akuntan dalam mencerminkan data-

data akuntansi sesuai dengan kenyataan dan objektif. 

2. Kaidah accrual, suatu kaidah yang menangani tentang penjadwalan., 

perimbangan, pemasukan dan pengeluarannya baik yang diterima atau 

dibayarkan maupun yang belum diterima atau dibayarkan. 

3. Kaidah pengukuran, suatu kaidah yang menjelaskan suatu karakter jumlah 

sesuatu menurut dasar-dasar yang telah disepakati sebelumnya tanpa 

melihat pada karakter dari sesuatu tersebut atau substansinya. 

4. Kaidah konsistensi, yaitu kaidah yang menuntut suatu komitmen untuk 

mengikuti prosedurnya itu sendiri, dalam mengakui pengeluaran, 

pemasukan, hak-hak milik serta menuntut kontinuitas penggunaan 

prosedur, prinsip, kaidah-kaidah dan standar-standar itu sendiri dalam 

mencatat data akuntansi, mengikhtisarkan dan menyajikannya. 

5. Kaidah hauliyah, yaitu memberi kesempatan kepada kita untuk mengetahui 

realitas perusahaan melalui penggambaran posisi keuangan perusahaan 

pada akhir periode perhitungan, dan perbandingan hasil-hasil pekerjaan 

serta posisi keuangan dan periode ini dengan periode-peride sebelumnya, 

atau dengan target yang ditetapkan atau dengan keduanya atau juga 

dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain terutama para pesaing. 

6. Kaidah  pencatatan sistematis, yaitu pencatatan dalam buku dengan angka 

atau kalimat untuk transaksi-transaksi, tindakan-tindakan, keputusan-

keputusan yang telah berlangsung pada saat kejadiannya, secara sistematis 

dan sesuai dengan karakter perusahaan serta kebutuhan manajemennya. 
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7. Kaidah transparansi, yaitu penggambaran data-data akuntansi secara 

amanah tanpa menyembunyikan satu bagian pun darinya serta tidak 

menampakkannya dalam bentuk yang tidak sesungguhnya atau yang 

menimbulkan kesan yang melebihi makna data-data akuntansi tersebut. 

Dari paparan di atas, dapat kita tarik kesimpulan, bahwa kaidah akuntansi 

menurut Islam dapat didefinisikan sebagai kumpulan dasar-dasar hukum yang 

baku dan permanen, yang disimpulkan dari sumber-sumber syariah Islam dan 

dipergunakan sebagai aturan oleh akuntan dalam pekerjaannya, baik dalam 

pembukuan, analisis, pengukuran, pemaparan, maupun penjelasan, dan menjadi 

pijakan dalam menjelaskan suatu kejadian atau peristiwa. 

2.5. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Sebagai bahan referensi perbandingan dalam penelitian ini, peneliti akan 

mengemukakan bahan penelitian terdahulu yang pembahasannya atau topiknya 

sesuai dengan permasalahan dalam penelitian yang akan dilaksanakan. Adapun 

referensi yang ditulis adalah sebagai berikut: 

Tabel 2. 6  

Ringkasan Penelitian Terdahulu 
 

No Nama Judul Hasil penelitian 

1 Ihsan, dkk 

(2011) 

WAQF Accounting 

and Management In 

Indonesian Waqf 

Institutions 

Adanya perbedaan pengelolaan, 

tujuan pemanfaatan aset wakaf, 

sistem akuntansi, pencatatan  dua 

lembaga wakaf. Dalam 

pelaporannya ada perbedaan, 
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lembaga ABC melakukan 

pelaporan kepada publik untuk 

menambah kepercayaan 

kepercayaan publik yang tinggi, 

namun sebaliknya lembaga XYZ 

tidak melakukan pelaporan kepada 

publik. Kedua lembaga tersebut 

sama-sama mengacu pada 

akuntansi nirlaba dalam menyusun 

laporan keuangan.  

2 (Wijaya, 2015) Pengelolaan Dan 

Pelaporan Aset 

Wakaf Pada 

Lembaga Wakaf Di 

Indonesia (Studi 

Kasus Pada Yayasan 

Badan Wakaf Sultan 

Agung)   

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa belum adanya sistem 

akuntansi yang khusus mengatur 

mengenai wakaf. Hal ini dibuktikan 

oleh paparan sebagian besar 

informan  yang  memang  bergelut  

dibidang  keuangan.  Namun,  ini  

tidak  menjadi penghalang  bagi  

lembaga  wakaf,  karena  lembaga  

wakaf  menerapkan  sistem 

akuntansi  berdasarkan  PSAK  45  

mengenai  Pelaporan  Keuangan  
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Entitas  Nirlaba yang mendekati 

sistem akuntansi untuk wakaf. 

3 (Winata, 2015) Analisis 

Penyusunan 

Laporan Keuangan 

Pengelolaan Aset 

Wakaf Di Badan 

Wakaf Indonesia 

(BWI) 

Hasil penelitian menunjukkan  

bahwa  dalam  pengakuan  dan  

pengukuran  BWI mengacu  pada  

UU  Wakaf,  dalam  pencatatan  

BWI  mengacu pada  PSAK 

ETAP,sedangkan  penyajian  dan  

pengungkapan  BWI  mengacu  

pada  PSAK  45dan PSAP. Dari 

hasil  analisis  komposisi  

penerapan  standar  akuntansi  

diketahui  bahwa BWI  

menggunakan  standar  PSAK  45  

sebesar  lima  puluh  lima  persen,  

PSAP tiga puluh persen  PSAK  

ETAP  sebelas  persen  dan  UU  

Wakaf  empat persen.  Secara 

mayoritas PSAK  45 sudah  

mengakomodir  kebutuhan  

akuntansi  BWI  namun  masih 

harus  dimodifikasi  dengan  

standar  akuntansi  lain.   
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4 (Mahasin, 

2017) 

Perlakuan 

Akuntansi dan 

Pelaporan Aset 

Wakaf Pada Badan 

Wakaf Indonesia 

Kota Malang 

Perlakuan akuntansi dan Pelaporan 

aset wakaf yang diterapkan pada 

BWI Kota Malang belum 

sepenuhnya sesuai dengan 

Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan PSAK 16, PSAK 45, 

PSAK 109, SORP 2015 dan UU 

Wakaf, dikarenakan belum adanya 

standar yang dapat mengakomodir 

secara keseluruhan keburuhan 

akuntansi BWI, dengan demikian 

mengharuskan BWI untuk 

melakukan modifikasi dalam 

pengelolaan aset wakaf dan 

penyusunan laporan keuangannya.   

5 (Santoso, 2017) Analisis 

Pengelolaan Dan 

Pelaporan Keuangan 

Wakaf Tunai Pada 

Tabung Wakaf 

Indonesia 

Ditemukan pengelolaan wakaf 

tunai yang diterapkan sudah bagus 

dan sesuai, tetapi dari sisi laporan 

keuangan masih ada beberapa 

permasalahan. Laporan keuangan 

TWI Dompet Dhuafa belum sesuai 

dengan PSAK 45.  
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6 (Yollanda, 

2018) 

Menuju 

Terbentuknya Psak 

(Pernyataan Standar 

Akuntansi 

Keuangan) Wakaf 

Di Indonesia 

Hasil dari penelitian ini adalah 

bahwa saat ini sangat dibutuhkan 

PSAK wakaf. Penelitian ini 

memberikan  beberapa  pemikiran  

mengenai  ruang  lingkup  dari  

PSAK  Wakaf  dan usulan  

penyusunan standar akuntansi 

keuangan wakaf berupa ilustrasi 

dari laporan keuangan yaitu laporan 

posisi keuangan, laporan arus kas, 

laporan perubahan dana, laporan 

perubahan aset kelolaan, dan 

laporan aktivitas keuangan. 

7 (Rahmah, 

2019) 

Penerapan 

Akuntansi Wakaf 

Pada Nazhir 

Persyarikatan 

Dakwah Al-

Haromain Surabaya 

Hasil analisis penelitian ini 

menunjukan bahwa konsep 

pengakuan, penyajian dan 

pengungkapan wakaf pada nazhir 

Persyada Al Haromain belum 

sesuai dengan DE PSAK 112 

Sumber: Penelitian Terdahulu



 

52 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian 

3.1.1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini bertempat pada Yayasan Wakaf Indo As-Sakinah Al-

Mawaddah Kota Pekanbaru. Objek penelitian ini beralamatkan pada Jln. SM. Amin 

/ Arengka 2 No. 1 Kel. Simpangbaru Kec. Tampan Pekanbaru-Riau.  

3.1.2. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober 2019 sampai Juli 2020.  

3.2. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu metode 

penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis dari sumber yang 

diperoleh. Lalu dianalisis lebih lanjut kemudian diambil suatu kesimpulan. (Imam 

Gunawan, 2013) menjelaskan Penelitian kualitatif bertujuan untuk 

mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi, menerangkan 

realitas yang berkaitan dengan penulusuran teori dari bawah (Grounded theory) dan 

mengembangkan pemahaman akan satu atau lebih fenomena yang dihadapi. 

Penelitian kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan prilaku yang 

diamati. 
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3.3. Jenis dan Sumber Data 

Adapun jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini 

adalah data primer dan data sekunder. (Chandrarin, 2018:123), mendefinisikan data 

primer dan sekunder sebagai berikut:  

1. Data primer yaitu data yang bersumber langsung dari objek penelitian atau 

responden, baik individu maupun kelompok.  

2. Data sekunder yaitu data yang berasal dari pihak atau Lembaga yang telah 

menggunakan atau mempublikasikannya. Jenis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data kualitatif, yakni serangkaian informasi yang digali 

dari hasil penelitian masih merupakan fakta atau berupa keterangan-

keterangan saja. Data yang digunakan berupa laporan keuangan Yayasan 

Wakaf Indo As-Sakinah Al-Mawaddah Pekanbaru yang diperoleh langsung 

dari lokasi penelitian. 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: 

1. Wawancara yaitu dengan melakukan komunikasi secara langsung pada pihak 

Yayasan yang terkait dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan untuk 

mendapatkan data dan informasi secara jelas dan lengkap. 

2. Observasi, yaitu pengamatan langsung terhadap obyek studi untuk 

mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan sebagai dasar analisis serta 

mengkonfirmasikan obyektifitas dan keakuratan mengenai hal yang diperoleh 

baik dalam studi pustaka maupun dalam penelitian itu sendiri. 
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3. Dokumentasi, dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyalin, 

melihat,serta mengevaluasi laporan serta dokumen-dokumen yang terkait 

dengan obyek penelitian. 

3.5. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu suatu 

metode penganalisaan data dimana data dikumpulkan, disusun, kemudian 

dibandingkan dengan teori yang disyari’atkan. 

Tahapan dalam melakukan analisis data kualitatif  yaitu (Gunawan, 2013): 

1. Reduksi Data  

Pada langkah ini peneliti melakukan riset data, seleksi data,memfokuskan 

pada masalah yang diteliti, melakukan penyederhanaan, melakukan abstraksi dan 

melakukan transformasi. Hal tersebut berarti bahwa peneliti harus memilih-milih 

data yang benar, data yang berkesan pribadi dan mengeliminasi kesan pribadi dalam 

analisis. 

Reduksi dalam penelitian ini diawali dengan riset data, observasi dan 

dokumentasi. Kemudian, reduksi data berdasarkan pada batasan masalah yang 

diuraikan pada BAB I.  

2. Display Data  

Pada langkah ini, peneliti menyajikan data untuk dibuat kesimpulan. Display 

data ini biasanya dibuat dalam bentuk cerita atau teks. Display yang baik akan 

menghasilkan analisis kualitatif yang valid. Analisis kualitatif yang valid akan 

menghasilkan kesimpulan yang dapat diverifikasi dan direplikasi.  
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3. Kesimpulan dan Verifikasi  

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan 

dan melakukan verifikasi terhadap kesimpulan yang telah dibuat. Kesimpulan 

merupakan jawaban dari permasalahan penelitian. Proses penarikan kesimpulan 

yang dilakukan berdasarkan pada hasil penelitian yang pada laporan keuangan 

Yayasan Wakaf Indo As-Sakinah Al-Mawaddah Pekanbaru. Kemudian peneliti 

dapat menarik kesimpulan bagaimana penerapan akuntansi wakaf berdasarkan 

PSAK 112 di Yayasan Wakaf Indo As-Sakinah Al-Mawaddah Kota Pekanbaru. 

3.6. Kerangka Berpikir 

Gambar 3. 1  

Kerangka Berpikir 
 



 

75 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penyajian laporan 

keuangan pada Yayasan Wakaf Indo As-Sakinah Al-Mawaddah belum sesuai 

dengan PSAK 112. Hal tersebut disebabkan karena minimnya sumber daya manusia 

yayasan yang memahami sistem pencatatan laporan keuangan yang sesuai dengan 

standar akuntansi. Yayasan Wakaf Indo As-Sakinah Al-Mawaddah belum 

membuat laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 112, adapun laporan 

keuangan tersebut adalah: 

1. Laporan Posisi Keuangan 

2. Laporan Rincian Aset Wakaf 

3. Laporan Aktivitas 

4. Laporan Arus Kas 

5. Catatan Atas Laporan Keuangan 

Yayasan Wakaf Indo As-Sakinah Al-Mawaddah hanya membuat satu laporan 

keuangan yang bernama Laporan Kegiatan Usaha Sawit. Seharusnya laporan 

tersbut tergolong ke dalam laporan aktivitas.  

5.2. Keterbatasan Penelitian 

Pada penelitian ini, peneliti mendapatkan beberapa kendala selama 

mengerjakan penelitian. Salah satunya yaitu  masih minimnya penelitian mengenai 

akuntansi wakaf berdasarkan PSAK 112.  
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5.3. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Yayasan Wakaf Indo As-

Sakinah Al-Mawaddah, maka penulis dapat mengambil saran sebagai berikut: 

1. Mengingat pentingnya laporan keuangan baik bagi pihak internal maupun 

eksternal, maka sebaiknya bagi Yayasan Wakaf Indo As-Sakinah Al-

Mawaddah segera menyesuaikan laporan keuangan dengan PSAK 112. Hal 

tersebut dikarenankan Yayasan Wakaf Indo As-Sakinah Al-Mawaddah 

berada di bawah naungan syariah, maka standar yang digunakan adalah 

PSAK Syariah. 

2. Menyajikan laporan secara lengkap sesuai dengan aturan yang berlaku dari 

laporan posisi keuangan sampai dengan Catatan Atas Laporan Keuangan. Hal 

ini agar para pengguna laporan keuangan dapat mengetahui langkah yang 

harus diambil dalam pengambilan keputusan maupun dalam penilaian 

kinerja.
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LAMPIRAN 

Lampiran 1 

Laporan Hasil Kegiatan Usaha Sawit Bulan Oktober Yayasan Wakaf Indo As-

Sakinah Al-Mawaddah 

 



 

 
 



 

 
 



 

 
 

Lampiran 2 

Pedoman Wawancara  

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI WAKAF BERDASARKAN PSAK 

112 PADA YAYASAN WAKAF INDO AS-SAKINAH AL-MAWADDAH 

KOTA PEKANBARU 

Tanggal dan waktu wawancara :  

Tempat    :  

A. Identitas Nara Sumber  

Nama   :  

Jabatan   :   

B. Daftar Pertanyaan Penyajian Laporan Keuangan Menurut PSAK 112 

1. Apakah terdapat SOP keuangan pada Yayasan Wakaf Indo As-Sakinah Al-

Mawaddah dan apakah penerapannya sudah maksimal? 

2. Bagaimana prosedur penyusunan laporan keuangan di Yayasan Wakaf Indo 

As-Sakinah Al-Mawaddah?  

3. Bagaimana pemahaman anda mengenai laporan keuangan Yayasan wakaf?  

4. Bagaimana pemahaman anda mengenai penyajian laporan keuangan Yayasan 

wakaf?  

5. Bagaimana pemahaman anda mengenai standar yang digunakan untuk 

Yayasan wakaf?  

6. Standar apa yang digunakan Yayasan Wakaf Indo As-Sakinah Al-Mawaddah 

dalam penyusunan laporan keuangan?  



 

 
 

7. Pernahkah anda mengikuti pelatihan khusus terkait penyajian laporan 

keuangan Yayasan wakaf?  

8. Apakah Yayasan Wakaf Indo As-Sakinah Al-Mawaddah menyusun laporan 

posisi keuangan? Jika iya, apa saja komponennya?  

9. Apakah Yayasan Wakaf Indo As-Sakinah Al-Mawaddah menyusun laporan 

rincian aset wakaf? Jika iya, apa saja komponennya?  

10. Apakah Yayasan Wakaf Indo As-Sakinah Al-Mawaddah menyusun laporan 

aktivitas? Jika iya, apa saja komponennya?  

11. Apakah Yayasan Wakaf Indo As-Sakinah Al-Mawaddah menyusun laporan 

arus kas? Jika iya, apa saja komponennya?  

12. Apakah PT. BPRS Hasanah menyusun catatan atas laporan keuangan? Jika 

iya, apa saja komponennya?  

13. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan akuntansi wakaf? jika ada 

apa saja?



 

 
 

Lampiran 3 

Hasil Wawancara 

FORM CATATAN WAWANCARA 

Hari/ Tanggal  : Senin, 23 Desember 2019 

Waktu   : Pukul 10.45- 11.30 WIB 

Tempat  : Yayasan Wakaf Indo As-Sakinah Al-Mawaddah 

1. Data Informan 

Nama   : Arif  

Jabatan   : Staf Kantor 

2. Hasil Wawancara 

1. Apakah terdapat SOP keuangan pada Yayasan Wakaf Indo As-Sakinah Al-

Mawaddah dan apakah penerapannya sudah maksimal? 

“untuk di yayasan sendiri tidak ada, semua penerimaan dan pengeluaran dicatat 

seperti biasa, hanya berupa pemasukan dan pengeluaran saja”.  

2. Dari mana saja sumber pendanaan Yayasan Wakaf Indo As-Sakinah Al-

Mawaddah? 

“pendanaan yayasan hanya dari hasil sawit, dana operasional harian pun 

menggunakan uang pribadi”. 

3. Bagaimana prosedur penyusunan laporan keuangan di Yayasan Wakaf Indo 

As-Sakinah Al-Mawaddah?  

“tidak ada prosedur baku untuk penyusunan laporan keuanngan, seperti 

yang abang jelaskan tadi, semuanya dicatat hanya berdasarkan pemasukan 



 

 
 

dan pengeluaran saja. Laporan keuangan disusun oleh kami yang dikantor, 

sedangkan bendahara sudah berdomisili di Jakarta”. 

4. Bagaimana pemahaman anda mengenai laporan keuangan Yayasan wakaf?  

“abang tidak paham hal itu, karna memang buka ahli dibidang keuangan”. 

5. Standar apa yang digunakan Yayasan Wakaf Indo As-Sakinah Al-

Mawaddah dalam penyusunan laporan keuangan?  

“kami memang belum menerapkan standar apapun, itu karena kurangnya 

SDM yang paham dibidang keuangan”. 

6. Pernahkah anda mengikuti pelatihan khusus terkait penyajian laporan 

keuangan Yayasan wakaf?  

“Tidak pernah”. 

7. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan akuntansi wakaf? jika ada 

apa saja? 

“kendala utama kami karena tidak adanya SDM yang memahami sistem 

pelaporan keuangan tersebut, sehingga pelaporan keuangan hanya berupa 

pemasuka dan pengeluaran saja”.
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