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ABSTRAK 

 

ANALISIS PENERAPAN ISAK NO. 35 TERHADAP LAPORAN 

KEUANGAN PADA YAYASAN MTS AL-MANAR KECAMATAN PUJUD 

KABUPATEN ROKAN HILIR PERIODE 2018-2019 

 

OLEH : SRI NELVA SUSANTI 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian laporan 

keuangan menurut ISAK No. 35 serta bagaimana pencatatan akuntansi pada 

laporan keuangan Yayasan MTS Al-Manar kecamatan pujud Pujud dengan 

prinsip akuntansi berterima umum. Adapun penelitian dilakukan di Yayasan MTS 

Al-Manar Pujud menggunakan  teknik pengumpulan data dengan wawancara dan 

dokumentasi. Teknik Analisis data yang di dalam penilitian adalah analisis 

deskriptif kualitatif dimana data disusun dan dijabarkan berdasarkan hasil 

pengumpulan data laporan keuangan, lalu dibandingkan dengan teori yang 

relevan dengan permasalahan, yang kemudian dapat diambil suatu kesimpulan.  

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dasar pencatatan yang 

diterapkan di Yayasan MTS Al-Manar Pujud adalah menggunakan basis kas. 

Siklus akuntansi pada Yayasan MTS Al-Manar Pujud belum lengkap dan belum 

berurutan sesuai dengan standar yang berlaku. Laporan keuangan yang di buat 

adalah Laporan Posisi Keuangan saja namun belum membuat laporan 

penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas dan 

catatan atas laporan keuangan. Penerapan ISAK No. 35 pada Yayasan MTS Al-

Manar Pujud belum sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum. 

 

Kata Kunci: ISAK No. 35, Yayasan, Nonlaba. 
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KATA PENGANTAR 

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT. Yang mana 

berkat Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan 

Tugas Akhir ini dengan baik. Shalawat serta salam tidak lupa pula penulis 

ucapkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang menjadi suri tauladan bagi 

umat Islam dengan Lafaz Allahumma Shalli’Ala Muhammad Wa’alaali 

Muhammad. Semoga shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah 

SAW dan para sahabat-sahabatnya dan semoga kita tergolong kepada orang-orang 

ahli surga, Aamiin.  

Adapun tujuan penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk memenuhi salah 

satu persyaratan mengikuti ujian tugas akhir guna mendapat gelar Ahli Madya 

(A.Md) pada program Diploma III (DIII) Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan 

Ilmu Sosial UIN Suska Riau yang berjudul “ANALISIS PENERAPAN ISAK 

NO. 35 TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PADA YAYASAN MTS AL-

MANAR KECAMATAN PUJUD KABUPATEN ROKAN HILIR PERIODE 

2018-2019. 

Penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan Tugas Akhir ini masih 

jauh dari kesempurnaan, baik berupa isi maupun cara penyajiannya. Oleh karena 

itu, dengan segala kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran yang 

bersifat membangun guna menyempurnakan isi dari Tugas Akhir ini. Penulis 

menyadari pula begitu banyak pihak yang terlibat dalam menyelesaikan Tugas 
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Akhir ini dan begitu banyak kesulitan yang dialami, semua dapat dilewati dengan 

baik berkatbantuan dan bimbingan orang-orang yang sangat berarti bagi penulis.  

Penulis juga menyadari bahwa Tugas Akhir ini tidak akan terwujud 

dengan baik tanpa adanya bantuan dari semua pihak yang telah memberikan 

motivasi serta dukungan yang sangat berarti, oleh karena itu dalam kesempatan ini 

penulis secara khusus dan teristimewa mengucapkan terimakasih sedalam-

dalamnya kepada Ayahanda UMAN.L dan Ibunda IRUS  yang telah banyak 

memberikan do’a, dan dukungan moril maupun materil selama berlangsungnya 

penulis melaksanakan pendidikan sampai akhir. Dan tidak lupa pula penulis 

ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu, oleh karena itu 

perkenankanlah penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya 

kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, M.Ag selaku Rektor Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  

2.  Bapak DR. Drs. H.Muh. Said HM, M.Ag, MM selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau. 

3. Ibu Faiza Mukhlis, SE, M.Si, Ak, selaku ketua jurusan Akuntansi Diploma 

III dan sekaligus selaku Dosen Pembimbing penulis dalam menyelesaikan 

tugas akhir ini. 

4. Ibu Febri Rahmi, SE, M.Sc.,Ak, CA selaku Sekretaris Jurusan Program 

Studi Diploma III Akuntansi. 
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5. Ibu Nelsi Arisandy, SE, M.AK, Akt, CA, selaku Dosen Pembimbing 

Akademis yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis. 

6. Semua Bapak/Ibu dosen-dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN 

Suska Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis serta 

seluruh staf pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau. 

7.  Buat Saudara-saudaraku yaitu Kakak ku Masdarita, S.Pd, Yusmita S.Pd, 

Rosita A.Md.Keb, dan Abang-Abang ku Masgiron, SE, Windi Ariski, ST, 

serta Adik ku Yumna Zakia yang telah memberikan semangat dan 

motivasi kepada penulis. 

8.  Tidak lupa juga buat teman-teman  yang saya sayangi Erni Yulis, Lusi 

Rosari, Sri Wahyuni dan Rita Ayu Lestari yang selalu memberikan do’a, 

semangat dan dukungannya untuk penulis dalam menyelesaikan tugas 

akhir ini. 

9. Bapak selaku kepala Sekolah,  selaku sekretaris umum, dan  selaku 

bendahara umum yang telah memberikan penulis data-data dan informasi 

yang dibutuhkan. 

10. Serta teman-teman DIII Akuntansi yang telah memberikan motivasi dalam 

penyelesaian Tugas Akhir ini. 

11.  Semua pihak yang secara langsung dan tidak langsung telah membantu 

dalam penulisan Tugas Akhir ini. 

Akhirnya kepada semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu 

persatu penulis menghaturkan permohonan maaf. Penulis juga mengucapkan 
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ribuan terimakasih atas semuanya yang telah diberikan kepada penulis. Semoga 

Allah SWT membalas apa yang telah kalian lakukan dan berikan kepada penulis. 

Wassalamualaikum warahmatulillahi wabarakatuh 

Pekanbaru, Juli 2020 

Penulis 

 

 SRI NELVA SUSANTI 

NIM: 01770423434 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting bagi suatu 

negara, sehingga sangat di perlukan bagi organisasi-organisasi pendukung lainnya 

yang bergerak di bidang pendidikan. Salah satu bentuk organisasi yaitu yayasan 

pendidikan. Pada dasarnya yayasan bukanlah suatu istilah yang asing di dengar 

oleh masyarakat saat ini. Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 16 tahun 

2001 tentang yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang di 

pisahkan dan di peruntukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, 

keagaaman, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. 

Menurut Setiawan (2012:201) masyarakat cenderung memilih bentuk 

yayasan karena proses pendiriannya sederhana, tanpa memerlukan pengesahan 

dari pemerintah, serta persepsi masyarakat bahwa yayasan bukan merupakan 

subjek pajak. Kegiatan-kegiatan yang pada umumnya di lakukan oleh yayasan 

antara lain adalah memberikan santunan kepada anak yatim piatu, memberikan 

pelayanan kesehatan kepada masyarakat, kepada orang-orang yang sedang 

menderita suatu penyakit, memberikan beasiswa kepada anak yang berasal dari 

golongan tidak mampu, memberikan bantuan kepada korban bencana, mendirikan 

sekolah-sekolah dan lain sebagainya.  

Yayasan pendidikan merupakan salah satu badan nonlaba di indonesia, 

yayasan pendidikan di bedakan menjadi dua yaitu bergerak di bidang pendidikan 

formal dan sektor pendidikan nor formal. Secara garis besar tujuanorganisasi 

1 
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lembaga pendidikan dapat di bedakan menjadi dua, yaitu : memperoleh laba 

(bisnis) dan yang lainnya adalah nonlaba, baik lembaga pendidikan swasta 

maupun yang di dirikan oleh pemerintah. Yayasan merupakan salah satu contoh 

dari organisasi nonlaba. Organisasi sektor publik saat ini di tuntut untuk mampu 

mengefisienkan biaya ekonomi maupun biaya sosial yang di keluarkan untuk 

suatu aktivitas yang di lakukan.   

Yayasan pendidikan dalam mendirikan sekolah harus menggunakan dana 

seefektif dan seefisien mungkin demi peningkatkan dan pelayanan kualitas 

pendidikan sekolah. Sebagaimana hal nya organisasi lain, organisasi nonlaba 

seperti yayasan juga membutuhkan jasa akuntansi, baik untuk menghasilkan 

informasi keuangan maupun untuk meningkatkan mutu pengawasan yayasan yang 

bersangkutan. Tetapi karena sifat yayasan berbeda dengan organisasi lain nya 

maka sifat akuntansinya juga berbeda. Berbagai tuntutan tersebut akhir nya 

membuat akuntansi sebagai suatu ilmu yang berhubungan dengan publik. 

Hal ini memunculkan suatu ilmu akuntansi baru yang saat ini di kenal oleh 

masyarakat sebagai akuntansi sektor publik. Pelaporan keuangan di sektor 

pendidikan di maksudkan untuk menyajikan dan mengungkapkan secara penuh 

aktivitas lembaga pendidikan termasuk unit-unit di dalamnya dan sumber daya 

ekonomi. Yayasan pendidikan tersebut untuk mempertanggungjawabkan sesuai 

dengan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

memperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi serta sebagai 

informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan dan pengelolaan keuangan 

serta memudahkan pengendalian yang efektif.  
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Pada organisasi nonlaba cenderung tidak ada suatu kepemilikan organisasi 

yang mutlak, karena biasa nya organisasi nonlaba ini di dirikan oleh beberapa 

orang maupun kelompok. Modal untuk mendirikan organisasi nonlaba ini juga 

bisa di dapatkan melalui hutang. Sedangkan untuk kebutuhan operasional nya bisa 

di dapatkan dari pendapatan atau jasa yang di berikan. Namun hal ini berakibat 

pengukuran jumlah dan kepastian arus kas masuk menjadi ukuran yang penting 

bagi para pemakai dari laporan keuangan yayasan tersebut. 

Menurut Ikhsan (2010:3), American Accounting Association menyatakan 

bahwa akuntansi adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran dan 

pengomunikasian informasi ekonomi yang memungkinkan pertimbangan dan 

pengambilan keputusan yang di dasarkan pada informasi terkini oleh pemakai 

informasinya. Standar akuntansi keuangan untuk otoritas nonlaba adalah ISAK 

No. 35 yang telah di sahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan 

Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada tanggal  28 September 2018 yang 

menjelaskan bahwa penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba. 

Tujuan utama laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan 

untuk memenuhi kepentingan para penyumbang, anggota organisasi, kreditur, dan 

pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi organisasi nonlaba. Jika entitas 

dengan aktivitas nonlaba di sektor swasta atau sektor publik menerapkan entitas 

tersebut, perlu menyesuaikan deskripsi yang di gunakan untuk beberapa pos 

dengan baik yang terdapat dalam laporan keuangan dan laporan keuangan itu 

sendiri. 
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Laporan keuangan organisasi nonlaba meliputi laporan posisi keuangan 

pada akhir periode, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset 

neto, laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan, dan catatan atas laporan 

keuangan. Menurut Bastian (20011:76-77) siklus akuntansi di kelompokkan 

dalam tiga tahap yaitu : tahap pencatatan yang terdiri dari pengidentifikasian dan 

pengukuran dalam bentuk transaksi dan buku pencatatan, jurnal, posting ke buku 

besar, tahap pengikhtisaran terdiri dari penyusunan neraca saldo, jurnal 

penyesuaian, kertas kerja, jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan dan 

jurnal pembalik. Dan tahap pelaporan terdiri dari neraca, laporan surplus dan 

defisit, laporan arus kas, laporan perubahan aktiva bersih dan catatan atas laporan 

keuangan.  

Yayasan pendidikan MTS Al-Manar adalah yayasan pendidikan di 

Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir. Yayasan pendidikan MTS Al-Manar 

adalah organisasi nonlaba maka informasi yang di hasilkan untuk kepentingan 

manajemen yayasan dan masyarakat. Dalam penyusunan laporan keuangan 

yayasan MTS Al-Manar hanya terdiri dari buku kas umum, dan laporan posisi 

keuangan. laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, 

laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan belum dibuat oleh yayasan 

MTS Al-Manar.  

Proses pencatatan pada yayasan ini di mulai dari pencatatan pada buku kas 

harian untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran kas per hari, kemudian di buat 

laporan posisi keuangan. Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, 

maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang bejudul “ANALISIS 
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PENERAPAN ISAK NO.  35 TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PADA 

YAYASAN MTS AL-MANAR KECAMATAN PUJUD KABUPATEN 

ROKAN HILIR PERIODE 2018-2019” .                                      

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang di kemukakan di atas, maka 

rumusan masalah penelitian ini adalah: “Bagaimana laporan keuangan menurut 

ISAK No. 35 serta bagaimana pencatatan akuntansi pada laporan keuangan 

yayasan MTS Al-Manar Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir periode 2018-

2019?” 

 

1.3  Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian merupakan arah yang akan di tuju seseorang peneliti 

dalam melakukan penelitian, sasaran dan target kegiatan hendaknya di cantumkan 

dalam tujuan penelitian. Tujuan tersebut sangat terkait dengan judul penelitian 

yaitu: mengetahui kesusaian laporan keuangan menurut ISAK No.35 serta 

bagaimana pencatatan akuntansi pada laporan keuangan yayasan MTS Al-Manar 

Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir periode 2018-2019. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah : 

1. Dapat menambah wawasan pengetahuan penulis tentang menerapkan 

akuntansi keuangan pada yayasan pendidikan. 

2. Hasil penelitian ini sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pihak 

manajemen yayasan dalam menerapkan akuntansi keuangan. 
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1.5   Metode Penelitian 

1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian di lakukan di yayasan MTS Al-Manar yang beralamat di 

Jl. Gelugur Jaya No. 31 Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir. Waktu 

penelitian di mulai dari 6 April 2020 sampai dengan 6 Juni 2020. 

2. Jenis Data  

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang di peroleh dari hasil wawancara yang 

terstruktur dengan kepala yayasan MTS Al-Manar untuk 

mengumpulkan informasi mengenai laporan keuangan di MTS Al-

Manar periode 2018-2019. 

b. Data Sekunder adalah data penelitian yang di peroleh peneliti secara 

tidak langsung melalui media perantara yang  di gunakan dalam 

memperoleh segala data yang berkaitan dengan yayasan MTS Al-

Manar. 

 

1.6   Metode Pengumpulan Data. 

a. Wawancara  

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara secara 

langsung kepada kepala yayasan MTS Al-Manar dan bersifat mendalam 

serta terbuka untuk memperoleh data yang di perlukan dalam 

penyelesaian tugas akhir. 
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b. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan dan menfotocopy data-

data keuangan yayasan seperti buku harian, laporan posisi keuangan dan 

lain-lain. 

 

1.7  Teknik Analisa Data 

Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode deskriptif 

kuantitatif. Metode ini di gunakakan untuk mendeskripsikan data keuangan yang 

terjadi secara faktual atau nyata serta juga menggunakan pedoman wawancara 

agar hasil penelitian lebih akurat. 

 

1.8    Sistematika Penulisan 

Untuk dapat memberikan gambaran secara umum dari penulisan ini, penulis 

membaginya ke dalam beberapa bab sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

  Pada bagian pendahuluan ini berisikan latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian 

dan sistematika penulisan. 

BAB II : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

  Pada bab ini membahas gambaran umum yayasan MTS Al-Manar 

Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir yang membahas tentang 

sejarah berdirinya, struktur organisasi yayasan serta tugas-tugas 

masing-masing pengurus yayasan. 
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BAB III :  TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK 

  Pada bab ini membahas tentang teori-teori yang mendukung penelitian 

yang meliputi pengertian yayasan, pengertian akuntansi serta ruang 

lingkupnya. 

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN 

  Bab ini merupakan bab penutup yang menguraikan tentang 

kesimpulan dan saran yang di perlukan 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM YAYASAN MTS AL-MANAR PUJUD 

 

2.1 Sejarah Singkat Berdirinya MTS Al-Manar Pujud 

Pendidikan merupakan bagian terpenting dalam perkembangan hidup 

manusia. Setiap insan yang lahir wajib mendapatkan ilmu pengetahuan di mulai 

dari orang tua dan lingkungan tempat tinggal. Karena dengan pendidikan 

seseorang akan mampu membuka cakrawala dunia bahkan mempelajari objek-

objek untuk menciptakan sesuatu yang berguna untuk kehidupan. Pemerintah 

telah berupaya untuk menyediakan fasilitas pendidikan yang menyeluruh dan 

merata di seluruh daerah, namun dengan keterbatasan anggaran dan luasnya 

wilayah tentunya akan sulit untuk melakukan pemerataan dalam hal fasilitas, 

kualitas dan kuantitas. 

 Atas dasar itulah, dorongan berbagai pihak di sertai dengan panggilan hati 

setelah puas merasakan kerasnya dunia kontraktor terpanggil untuk mendirikan 

lembaga pendidikan. Madrasah tsanawiyah Al-Manar yang berbasis pendidikan 

agama islam berada di bawah naungan yayasan AL-Manar Kecamatan Pujud 

Kebupaten Rokan Hilir Provinsi Riau yang berdiri sejak tahun 1981 di pimpin 

oleh bapak Kh.H.Khairuddin. Proses perizinan di laksanakan  pada tahun 2010 

dan penerimaan siswa angkatan pertama di mulai dari tahun ajaran 2011/2012 

dengan SK pendirian sekolah: Kd.04.8/3.PP.00.4/MTs/1182/2010 pada tanggal 

07/06/2010.  

Dengan status madrasah pada saat itu terdaftar sampai saat ini sudah 

terakreditasi dengan type “B” dengan Nomor SK Akreditas: 581/BAP-SM/KP-

9 
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09/X/2016 pada tanggal 13 Oktober 2016 yang terletak di Jl. Gelugur Jaya No. 31 

Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir dengan NPSN: 10499262. Lembaga 

pendidikan ini akan di kelola secara profesional dengan misi untuk meningkatkan 

kualitas pengelolaan (managerial), pengawasan (supervisi), pembinaan sumber 

daya manusia (SDM), peningkatan prestasi bagi pendidik dan tenaga pendidikan 

baik di bidang akademis maupun non-akademis. 

 Disamping itu pula dengan kehadiran lembaga pendidikan ini dapat 

menambah pilihan masyarakat untuk memilih lembaga pendidikan untuk 

menitipakan buah hatinya yang berkualitas, berstandar dan terjangkau.  

a. Visi dan Misi Yayasan MTS Al-Manar Pujud 

1. Visi  

Mewujudkan insan yang unggul dalam iman dan taqwa (Imtaq), 

ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), dan mampu bersaing secara 

global dengan perilaku islami. 

2. Misi 

1) Mengajarkan ilmu- ilmu Al-Quran dan Hadist sejak dini sebagai 

pegangan hidup. 

2) Mengajarkan syariat islam dan sunah Nabi Muhammad SAW sejak 

dini dan menjadikan Nabi Muhammad SAW keluarga dan sahabat 

sebagai teladan. 

3) Mengupayakan peningkatan kecerdasan siswa, dan beramal serta 

bermoral dalam kehidupan sehari - hari.  
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b. Tujuan Yayasan MTS Al-Manar Pujud 

1. Menjadikan peserta didik berdisplin di segala bidang. 

2. Meningkatkan prestasi peserta didik di bidang keagamaan. 

3. Meningktakan prestasi peserta didik di bidang sains dan teknologi. 

4. Meningkatkan kemampuan membaca Al- Quran secara benar bagi 

peserta didik. 

5. Mengembangkan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi. 

6. Menjadi tenaga pendidik yang professional dan berkompeten. 

7. Memanfaatkan secara optimal sarana dan prasasarana serta lingkungan 

sekolah sebagai sumber belajar. 

 

2.2 Struktur Organisasi Yayasan MTS Al-Manar Pujud 

Seperti halnya organisasi lain, suatu yayasan juga membutuhkan struktur 

organisasi yang bertujuan agar kegiatan yayasan dapat berjalan dengan baik dan 

sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Bentuk sturktur organisasi yayasan MTS 

Al-Manar Pujud, dapat di lihat pada gambar 2.1 berikut ini: 
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Gambar 2.1 

Struktur Organisasi Yayasan MTS Al-Manar Pujud Tahun Ajaran 2018-

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Yayasan MTS Al-Manar Pujud 

 

Uraian tugas dan wewenang pengurus yayasan MTS Al- Manar Pujud 

terdiri dari:  

1. Kepala Madrasah 

Bertugas melakukan pengawasan, memberi nasihat dan arahan 

kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan madrasah. Tugas dan 

wewenang kepala sekolah: 

a. Kepala madrasah  berhak melakukan pemeriksaan dokumen, 

keuangan, pembukuan madrasah. 

b. Kepala madrasah berhak mengetahui segala tindakan yang telah di 

jalankan oleh pengurus.  

KEPALA MADRASAH 

JUNAIDI, S. Pd 

KOMITE  

KASMURI 

 

 

BENDAHARA 

RAMINA, A. Md 

 

KURIKULUM 

TAMRIS, S. Pd. I 

KESISWAAN 

SYUSILAWATI 

SARANA 

PRASARANA 

MASNAH, S. Pd 

 

 

HUMAS 

ASRI, S. Pd 
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2. Komite  

Bertugas sebagai lembaga pemberi pertimbangan dalam penentuan 

dan pelaksanaan kebijakan pendidikan. Tugas dan wewenang komite: 

a. Menyusun AD dan ART komite madrasah. 

b. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap 

penyelanggaraan pendidikan yang bermutu. 

c. Melakukan kerja sama dengan masyarakat dan pemerintah berkenaan 

dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. 

3. Bendahara 

Bertugas mengelola keuangan madrasah, Tugas dan wewenang 

bendahara: 

a. Membuat laporan keuangan bulanan.  

b. Memberikan saran dalam pemasukan dan penggunaan keuangan 

madrasah. 

c. Berkoordinasi dengan masing-masing ketua divisi dalam pengaturan 

keuangan kegiatan madrasah. 

4. Kurikulum  

Bertugas menyusun program pengajaran. Tugas dan wewenang 

kurikulum: 

a. Meyusun dan menjabarkan kalender pendidikan. 

b. Menyusun pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran. 

c. Menyusun jadwal evaluasi belajar dan pelaksanaan ujian akhir. 
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5. Kesiswaan  

Bertugas menyusun program pembinaan kesiswaan. Tugas dan 

wewenang kesiswaan:  

a. Melaksanakan bimbingan pengarahan dan pengendaliaan kegiatan 

siswa / OSIS dalam rangka menegakkan disiplin dan tatat tertib 

sekolah / siswa serta pemilihan pengurus OSIS. 

b. Membina pengurus OSIS dalam berorganisasi. 

c. Menyusun program dan jadwal pembinaan secara berkala dan 

insidental. 

6. Sarana Prasarana 

Bertugas membuat dan menyusun program kerja tahunan kegiatan 

madrasah di bidang sarana prasarana dan mengkoordinir serta mengawasi 

pelasanaannya. 

7. Bidang Humas   

Bertugas Merencanakan, mengatur dan melaksanakan kegiatan 

hubungan masyarakat sosial kemasyarakatan:  

a. Kerja bakti, gotong royong.  

b. Melakukan koordinasi dengan pengurus RT/RW setempat dalam 

melaksanakan tugasnya. 

2.3 Aktivitas Yayasan MTS Al- Manar Pujud 

Aktivitas utama yayasan MTS Al-Manar adalah menyediakan sarana 

pendidikan bagi anak-anak di Pujud yang ingin bersekolah di madrasah 

tsanawiyah islam terpadu, dimana pendidikan yang di berikan di madrasah 
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tsanawiyah ini berbasiskan ajaran Islam yang di sampaikan secara terpadu untuk 

menciptakan anak-anak didik yang terbaik. Kegiatan pendidikan di MTS Al-

Manar Pujud tentunya harus di dukung oleh guru yang berkualitas dan 

berwawasan islami, berikut ini data guru di MTS Al-Manar tahun pelajaran 2018-

2019:  

Tabel 2.1 

Nama Guru di Yayasan MTS Al-Manar Pujud 

No Nama Jabatan 

1. Junaidi, S. Pd Kepala Madrasah 

2. M. Nanang Bayu Wali Kelas 71 

3. Kurnia Rahmawati Wali Kelas 72 

4. Hendra Wali Kelas 73 

5. Ramina, A. Md Wali Kelas 81 

6. Erna Nurmalis, A. Md Wali Kelas 82 

7. Satriani, S. Pd Wali Kelas 83 

8. Syusilawati Wali Kelas 91 

9. Masnah, S. Pd Wali Kelas 92 

10. Andri Pratama Putra Wali Kelas 93 

Sumber: Yayasan MTS Al-Manar Pujud 
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  BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1. Kesimpulan  

Adapun kesimpulan dari penelitian tentang Penerapan ISAK No. 35 

Terhadap Laporan Keuangan Pada Yayasan MTS Al-Manar Kecamatan Pujud 

Kabupaten Rokan Hilir Periode 2018-2019 yaitu: 

1. Dasar pencatatan yang di terapkan di yayasan MTS Al-Manar Pujud 

adalah menggunakan basis kas. artinya aliran kas masuk dan kas keluar 

atau pendapatan yang di terima serta penerimaan uang dan biaya pada saat 

transaksi di yayasan MTS Al-Manar Pujud di lakukan pada saat kas benar-

benar di keluarkan, dan di dalam yayasan Al-Manar Pujud hanya 

menujukkan laporan posisi keuangan sehingga informasinya belum akurat.  

2. Proses akuntansi pada yayasan MTS Al-Manar Pujud  belum sesuai 

dengan siklus akuntansi yang benar karena pihak yayasan hanya 

melakukan pencatatan pada buku kas umum dan tidak membuat Jurnal 

penerimaan kas dan jurnal pengeluaran kas, dan tidak melakukan posting 

ke buku besar, daftar saldo dan jurnal penyesuaian. 

3. Laporan keuangan yang di sajikan yayasan belum sesuai dengan ISAK No. 

35 tentang laporan keuangan nonlaba yang terdapat di yayasan MTS Al-

Manar Pujud, karena di yayasan MTS Al-manar Pujud hanya membuat 

laporan posisi keuangan saja dan laporan yang lain belum di buat sehingga 

komponen laporan keuangan yang di buat oleh yayasan MTS Al-Manar 

Pujud belum lengkap. 
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4.2. Saran 

Mengacu pada penelitian yang penulis lakukan, dan berdasarkan hasil 

analisis dan kesimpulan, maka penulis mencoba untuk memberikan saran yang 

mungkin bermanfaat bagi Yayasan MTS Al-Manar Kecamatan Pujud Kabupaten 

Rokan Hilir yaitu: 

1. Sebaiknya yayasan MTS Al-Manar Pujud melakukan pencatatan transaksi 

secara lengkap dan berurutan sesuai dengan standar yang berlaku yang di 

mulai dari jurnal umum, jurnal penerimaan kas dan pengeluaran kas, buku 

besar dan buku besar pembantu, jurnal penyesuaian dan daftar saldo baru 

kemudian laporan keuangan.  

2. Yayasan MTS Al-Manar Pujud sebaiknya  membuat laporan arus kas, 

laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto dan 

catatan atas laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan hendaknya 

sesuai dengan komponen laporan keuangan yang dibuat dengan lengkap 

dan memenuhi komponen laporan keuangan menurut ISAK No. 35. 

3. Akuntansi yang diterapkan pada yayasan MTS Al-Manar Pujud hendaknya 

disesuaikan dengan prinsip akuntansi yang berterima umum.  
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 : Lembaran panduan wawancara 

 

PANDUAN WAWANCARA 

ANALISIS PENERAPAN ISAK NO. 35 TERHADAP LAPORAN 

KEUANGAN PADA YAYASAN MTS AL-MANAR KECAMATAN PUJUD 

KABUPATEN ROKAN HILIR PERIODE 2018-2019. 

Tanggal : 9 April 

Tempat : MTS Al-Manar Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir 

1. Dalam proses akuntansi di yayasan MTS Al-Manar Pujud apakah sudah sesuai 

dengan siklus akuntansi yang telah di tetapkan?  

Jawab:  Dalam proses akuntansi di yayasan MTS Al-Manar Pujud belum 

sesuai dengan siklus akuntansi yang telah di tetapkan karena proses 

akuntansi di yayasan MTS Al-manar Pujud masih sederhana, dalam 

pencatatan hanya pada buku kas umum saja, dan masih banyak yang 

membuat pencatatan seperti tidak membuat jurnal penerimaan dan 

pengeluaran kas, tidak melakukan posting ke buku besar , daftar 

saldo, dan jurnal penyesuaian.   

2. Dasar pencatatan Akuntansi apakah yang di gunakan pada yayasan MTS Al-

Manar Pujud? 

Jawab: Dasar pencatatan akuntansi yang di gunakan pada yayasan MTS Al-

Manar Pujud yaitu basis kas / cash basis, artinya aliran kas masuk dan 

kas keluar atau pendapatan yang di terima serta penerimaan uang dan 

biaya pada saat transaksi di yayasan MTS Al-Manar Pujud di lakukan 

pada saat kas benar-benar di keluarkan. 



 

 

 

 

3. Laporan apa saja yang sudah di buat dan belum di buat oleh yayasan MTS Al-

Manar Pujud? 

Jawab: Laporan yang yang sudah di buat hanya laporan posisi keuangan di 

yayasan MTS Al-Manar Pujud sedangkan Laporan yang belum di 

buat masih banyak lagi seperti laporan penghasilan komprehensif, 

laporan perubahan aset neto, laporan arus kas dan catatan atas laporan 

keuangan. 

4. Siapa saja yang dapat mengakses laporan keuangan di yayasan MTS Al-

Manar Pujud? 

Jawab: Yang dapat mengakses laporan keuangan di yayasan MTS Al-manar 

Pujud yaitu kepala madrasah, sekretaris, bendahara, ketua yayasan. 

5. Berapa nilai perolehan dari masing-masing aset yang di miliki oleh yayasan 

MTS Al-Manar Pujud? 

Jawab:  Nilai perolehan dari masing-masing aset tetap  yang di miliki oleh 

yayasan MTS Al-Manar Pujud senilai Rp. 38.770.000 yang terdiri 

dari: 

a. 1 Set Komputer 

b. 1 Buah Leptop dan Printer  

c. 1 Buah Tenda Pramuka 1 Buah Dispenser  

d. 1 Buah Water Tanki 

e. 1 buah Sanyo 

f. 1 Buah Bel Elektronik 

g. 1 Buah Mega Pon 



 

 

 

 

h. 1 set Drum Band 

i. 1 Set Rebana 

j. 11 Buah Kipas 

k. 12 Kursi Plastik 

6. Dalam laporan keuangan di yayasan MTS Al-Manar Pujud apakah sudah 

sesuai dengan ISAK No.35 tentang laporan keuangan nonlaba? 

Jawab:  Laporan keuangan di yayasan MTS Al-Manar Pujud belum sesuai 

dengan ISAK No. 35 tentang laporan keuangan nonlaba karena masih 

banyak laporan-laporan yang di buat sehingga komponen laporan 

keuangan yayasan MTS Al-Manar Pujud belum lengkap. 

  



 

 

 

 

Lampiran 2: lembaran buku kas umum dan dokumen sarana dan prasarana 

 

 



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

Lampiran 3: foto kegiatan 

 

Foto depan yayasan  MTS Al-Manar Pujud 

 

Foto ruang kelas yayasan MTS Al-Manar Pujud 

 



 

 

 

 

Foto ruang guru yayasan MTS Al-Manar Pujud 

 

Foto mesjid yayasan MTS Al-Manar Pujud 
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