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ABSTRACT 

 

ANALYSIS OF APPLICATION OF PESANTREN ACCOUNTING IN AL-

SMPFARUQI RIAU(Case Study of Al-Faruqi Islamic Boarding School 

Based onSAK ETAP) 

 
 

By: 
 

 

YULI SAFITRI  

NIM. 11673202015 

 
 

This research was conducted at Al-Faruqi Islamic Boarding School. The 

purpose of this research is to find out whether the presentation of financial 

statements at Al-Faruqi Islamic Boarding School is in accordance with Islamic 

Boarding School Accounting Guidelines? Data collection methods used in this 

study were interviews, observation and documentation. The interview is the 

author held a question and answer directly with the parties related to the title 

taken by the author. Observation is by direct observation in the field and taking 

data by systematic recording of matters relating to the interview. While 

documentation is documents owned by Al-Faruqi Islamic Boarding Schools such 

as RKAS, general cash books and other supporting data in this study. The 

application of Islamic Boarding School Accounting Guidelines applied by Al-

Faruqi Islamic Boarding School SMP is not yet fully in accordance with Islamic 

regulations. Especially in the statement of financial position, cash flow statement 

and other reports. The conclusion of the research that the author did was that the 

application of Islamic Boarding School Accounting Guidelines in the Al-Faruqi 

Islamic Boarding School Junior High was not fully in accordance with generally 

accepted principles in sharia accounting.  
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ABSTRAK 

 

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PESANTREN PADA SMP AL-

FARUQI RIAU (Studi Kasus Pondok Pesantren Al-Faruqi Berdasarkan 

SAK ETAP) 

Oleh: 

 

YULI SAFITRI 

NIM : 11673202015 
 

Penelitian ini dilakukan pada SMP Pondok Pesantren Al-Faruqi. Adapun 

tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penyajian 

laporankeuangan SMP Pondok Pesantren Al-Faruqi telah sesuai dengan 

Pedoman  Akuntansi Pesantren? Metode pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini dengancara wawancara, observasi  dan dokumentasi. 

Wawancara yaitu penulis mengadakan Tanyajawab secara langsung dengan 

pihak yang terkait dengan judul yang diambil olehpenulis. Observasi yaitu 

dengan cara pengamatan langsung di lapangan dan melakukan pengambilan data 

dengan pencatatan secara sistematis terhadaap hal-hal yang berhubungan 

dengan kegiatan Wawancara. Sedangkan dokumentasi yaitu dokumen-dokumen 

yang dimiliki olehPondok Pesantren Al-Faruqi seperti RKAS, buku kas umum dan 

data lain yangmendukung dalam penelitian ini. Penerapan Pedoman Akuntansi 

Pesantren yang diterapkan SMP Pondok Pesantren Al-Faruqi belum sepenuhnya 

sesuai dengan ketentuansyariah.Terutama dalam laporan posisi keuangan, 

laporan arus kas danlaporan lainnya. Kesimpulan dari penelitian yang penulis 

lakukan adalah bahwadalam penerapan Pedoman  Akuntansi Pesantren pada 

SMP Pondok Pesantren Al-Faruqi belumsepenuhnya sesuai dengan prinsip-

prinsip yang berlaku umum didalam akuntansisyariah. 
 

Kata Kunci: Pedoman Akuntansi Pesantren 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pelaksanaan pendidikan di Indonesia merupakan salah satu upaya dalam 

usaha mencerdaskan kehidupan bangsa.Indonesia menjadikan pendidikan sebagai 

upaya strategis untuk meningkatkan mutu kebudayaan dan peradabannya sebagai 

dua hal yang tak terpisahkan. Pendidikan tanpa orientasi budaya akan menjadi 

gersang dari nilai-nilai luhur. Sebaliknya kebudayaan tanpa pendukung-

pendukungnya yang sadar dan terdidik pada akhirnya akan memudar sebagai 

sumber nilai (Fathoni, dkk, 2018). 

Masyarakat Indonesia memiliki peran dalam pengembangan pendidikan di 

Indonesia.Munculnya berbagai lembaga pendidikan merupakan bentuk dari 

penyelenggaraan pendidikan masyarakat, termasuk pendidikan di pesantren, 

merupakan wujud nyata dari sinergitas masyarakat dalam mencerdaskan 

kehidupan bangsa.Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I pasal 1 (16) “Pendidikan berbasis 

masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, 

sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan 

dari, oleh dan untuk masyarakat.Pondok pesantren  sebagai lembaga pendidikan 

Islam tertua di Indonesia telah terbukti memberikan kontribusi nyata dalam 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, pondok pesantren telah menjadi pusat 

kegiatan pendidikan yang telah berhasil menanamkan semangat keirasastaan dan 
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semangat kemandirian, yang tidak menggantungkan diri pada orang lain (fathoni, 

dkk, 2018). 

Pondok Pesantren merupakan pendidikan agama Islam yang muncul 

padaabad ke-13.Beberapa abad kemudian muncul tempat untuk masyarakat yang 

ingin mengkaji agama Islam yang disebut dengan tempat pengajian.Pengajian 

tersebut menyediakan tempat menginap bagi masyarakat yang sedang mengkaji 

agama Islam, maka tempat pengajian tersebut disebut dengan pesantren.Pesantren 

merupakan satu–satunya lembaga pendidikan agama Islam yang bergengsi karena 

telah memilikistruktur meskipun dalam bentuk yang masih sederhana. Pondok 

pesantren merupakanlembaga pendidikan islam dengan sistem asrama atau 

pondok, dan kyai yang menjadifigur sentral, masjid sebagai pusat kegiatan yang 

menjiwainya, serta pengajaranagama islam dibawah bimbingan kyai yang diikuti 

santri sebagai kegiatan utamanya (Afkarina, 2019). 

Sebagai lembaga pendidikan, pesantren tentu saja memiliki tujuan yang 

ingin dicapainya.Untuk mengidentifikasi tujuan pendidikan pesantren tersebut 

diperlukan identifikasi terhadap pesantren itu sendiri.Seberapa jauh tujuan yang 

ingin dicapai oleh pesantren tercermin dari seberapa lengkap elemen pesantren 

yang dimiliki. Suatu pesantren dinilai memiliki kredibilitas jika terdapat elemen 

pondok, masjid, pengajaran kitab-kitab Islam klasik, santri, dan kiai (Fathoni,  

dkk, 2018). 

Secara garis besar tujuan organisasi yang dikelola lembaga pendidikan dapat 

dibedakan menjadi dua, yaitu : memperoleh laba (bisnis), sedangkan yang lainnya 

adalah tidak berorientasi laba. Baik itu lembaga pendidikan swasta maupun yang 
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didirikan oleh pemerintah seperti sekolah-sekolah negeri pada umumnya.Namun, 

akuntansi tidak saja digunakan dalam praktek bisnis, tetapi juga berbagai 

kehidupan.Pencatatan, penjurnalan, serta perhitungan anggaran juga termasuk 

dalam sistem akuntansi(Wahyuningsih, dkk, 2018). 

Sebagaimana halnya organisasi bisnis, seperti yayasan juga  membutuhkan 

jasa akuntansi. Baik untuk menghasilkan informasi keuangan maupun untuk 

meningkatkan mutu pengawasan yayasan yang bersangkutan.Akan tetapi karena 

sifat yayasan berbeda dengan organisasi laba lainnya, maka sifat akuntansinya pun 

berbeda.Bagi yayasan, tujuan utamanya adalah memberikan pelayanan kepada 

masyarakat, sedangkan bagi entitas bisnis tujuan utamanya adalah mencari laba 

(profit) semata(Wahyuningsih, dkk, 2018). 

Tingkat kemandirian keuangan Pondok Pesantren bisa dilihat dari 

perbandingan tingkat jumlah sumbangan yang didapatkan oleh Pondok Pesantren 

dengan tingkat pendapatan yang dihasilkan oleh aset-aset yang dimiliki oleh 

Pondok Pesantren. Jika sumber pendapatan yang dimiliki oleh Pondok Pesantren 

lebih banyak dari pendapatan yang didapat pihak Pondok Pesantren dari 

mengelola aset-aset dibandingkan dengan pendapatan yang berasal dari bantuan 

pihak luar, bisa dikatakan bahwa Pondok Pesantren tersebut mampu secara 

mandiri membiayai kebutuhannya (Priandhika, 2016). 

SMK dan SMP Al-Faruqi adalah lembaga pendidikan di bawah naungan 

yayasan islam Al-Afkar yang berdiri pada tanggal 21 April 2011. Berdasarkan SK 

Menkumham RI No. AHU-2123.AH.01.04. Untuk terwujudnya program yayasan 

islam Al-Afkar, H. Ahmad Roni beserta istrinya Hj. Firdaus  Haroyan  telah 
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mewakafkan tanahnya untuk pembangunan SMK dan SMP Al-Faruqi 

(Pesantrenalfaruqi.com:2019). 

Kebutuhan Pondok Pesantren yang meningkat diimbangi dengan 

meningkatnya pengeluaran  Pondok Pesantren. Oleh karena itu, pendapatan yang 

diterima harus mampu menutupi kebutuhan Pondok Pesantren (Priandhika, 

2016). 

IAI bersama BI pada tahun 2018mengeluarkan SAK ETAP mengenai 

Akuntansi Pesantren yang melihat bagaimana proses perlakuan akuntansinya 

terhadap penyajian laporan keuangan dimana tahapannya dimulai dari pengakuan 

dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Pedoman ini dibuat sebagai bentuk 

keberpihakan IAI dan BI akan pemberdayaan ekonomi pondok pesantren agar 

mampu penyusun Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan 

yang berlaku umum di Indonesia. Pedoman  akuntansi  pesantren ini diterapkan 

hanya untuk pondok pesantren yang berbadan hokum yayasan, dimana telah 

terdapat pemisahan kekayaan antara pondok pesantren dengan pemilik yayasan. 

Pedoman akuntansi pesantren tidak diterapkan pada  badan usaha yang berbadan  

hukum yang dimiliki oleh pondok pesantren seperti perseroan terbatas 

(iaiglobal.or.id:2019). 

Rendri Pratama Wahyu Priandhika (2016) meneliti tentang Pencapaian  

kemandirian operasional melalui pengelolaan aset di pondok pesantren 

annuqayah. Hasil penelitiannya menunjukkan Pondok Pesantren Annuqayah 

sudah mampu membiayai kebutuhan operasional dengan menggunakan 

pendapatan yang diterima dari mengelola aset yang dimiliki. Kebutuhan  
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operasional yang berupa biaya listrik, air, alat kantor, alat penunjang kegiatan 

belajar mengajar sudah bisa dipenuhi dengan pendapatan yang diterima oleh 

Pondok Pesantren Annuqayah dari mengelola aset yang diantaranya adalah santri, 

toko ABC, pertanian, dan tambak garam dan Pondok Pesantren Annuqayah 

seharusnya mengoptimalkan pengelolaan aset, karena dengan mengoptimalkan 

pengelolaan aset yang dimiliki, maka Pondok Pesantren Annuqayah bisa 

menutupi semua kebutuhan, baik yang berupa kebutuhan operasional maupun 

kebutuhan untuk sarana dan prasarana. 

Hasil penelitian dari Fina Ainur Rohmah (2018) meneliti tentang Rancangan 

penerapan pedoman akuntansi pesantren pada  pondok pesantren yanabi‟ul „ulum 

warrahmah (PPYUR) kudus menunjukkan hasil bahwa pencatatan yang dilakukan 

pondok pesantren yanabi‟ul „ulum warrahmah merupakan pencatatan yang 

sederhana. Dalam mencatat aktivitas keuangan, pondok pesantren  hanya mencatat  

seluruh transaksi yang dilakukan pondok pesantren yaitu pemasukan  dan  

pengeluaran  dan dalam penerapan pedoman  akuntansi pesantren  terdapat 

kendala yang dialami oleh pondok pesantren yanabi‟ul „ulum warrahmah  yaitu 

kurangnya sumber daya manusia  yang masih dalam  proses pemahaman akan  

standar akuntansi atau pedoman akuntansi  pesantren, sehingga dalam penerapan 

yang dilakukan masih belum sepenuhnya sesuai dengan standar. 

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk  mempelajari tentang akuntansi 

pesantren pada beberapa pondok pesantren. Penelitian dari Irsa Azizah Afkarina 

(2019) meneliti tentang rekonstruksi penyusunan laporan keuangan di pondok 

pesantren Al-Anwari Banyuwangi (dalam perspektif pedoman akuntansi 
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pesantren). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Laporan keuangan yang  

disusun oleh pondok pesantren Al-Anwari kabupaten banyuwangi belum sesuai 

dengan pedoman akuntansi pesantren. Laporan  keuangan berdasarkan  pedoman 

akuntansi pesantren meliputi empat laporan keuangan yaitu laporan posisi 

keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, 

sedangkan pesantren belum menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan 

Pedoman Akuntansi Pesantren. Pesantren hanya melakukan pencatatan atas 

penerimaan kas dan pengeluaran kas yaitu merekap penerimaan kas yang berasal 

dari bendahara harian putra dengan putri dengan model pencatatan rincian 

penerimaan dan pengeluaran kas. 

Salsabila Nurul Azmi (2019) meneliti tentang analisis implementasi 

pencatatan keuangan berbasis pedoman akuntansi pesantren (studi kasus pada 

pondok pesantren Al-Urwatul Wutsqo Indramayu).Hasil penelitiannya 

menunjukkan  bahwa Pencatatan laporan keuangan Pesantren Al-Urwatul Wutsqo 

masih sederhana. Dalam mencatat aktivitas keuangan, pondok pesantren hanya 

mencatat seluruh transaksi  yang dilakukan pondok pesantren yaitu pemasukan 

dan pengeluaran. Pencatatan keuangan tiap unit dipusatkan diyayasan yang pada 

akhir periodenya dilaporkan pada dewan Pembina. Pesantren Al-urwatul wutsqo 

belum menerapkan pencatatan keuangan berbasis pedoman akuntansi pesatren 

yang meliputi: laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan 

catatan atas laporan keuangan. 
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Dari observasi yang telah peneliti lakukan, peneliti menemukan beberapa 

masalah yang menyangkut penyajian laporan keuangan pada pondok pesantren 

Al-Faruqi Riau, antara  lain: 

Pertama, dalam penyajian laporan keuangan yang disusun oleh SMP pada 

pondok pesantren Al-Faruqi hanya melakukan pencatatan pada buku kas umum 

dan  melakukan rencana kerja dan anggaran sekolah (RKAS). 

Kedua, dalam menyusun laporan keuangan SMP pada pondok pesantren Al-

Faruqi masih kurang sumber daya manusia yang ada sehingga belum bisa 

melakukan pelaporan keuangan yang bagus sehingga penyusunan laporan 

keuangan masih sederhana. 

Ketiga,dalam pencatatan laporan keuangan SMP pada pondok pesantren Al-

Faruqi belum sesuai dengan pedoman akuntansi pesantren dalam hal laporan 

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

keuangan sehingga dalam pembuatan laporan keuangan SMP tidak maksimal dan 

mungkin belum akurat dalam hal pencatatan transaksi. 

Berdasarkan deskripsi diatas, sangat sedikitnya penelitian tentang penerapan 

akuntansi pesantren karena dengan adanya penerapan akuntansi pesantren yang 

baik dan benar maka akan terjuwudnya pengelolaan pelaporan keuangan 

pesantren  yang  sesuai dengan SAK ETAP  yang dikeluarkan  IAI dan BI,maka 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul“ANALISIS  

PENERAPAN AKUNTANSI PESANTREN PADA SMP AL-FARUQI RIAU 

(Studi Kasus Pondok Pesantren Al-Faruqi Berdasarkan SAK ETAP)”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Apakah laporan keuangan yang ada di SMP Pondok Pesantren Al-Faruqi 

telah sesuai dengan SAK ETAP tentang Akuntansi Pesantren? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian laporan keuangan yang ada 

diSMP Pondok Pesantren Al-Faruqi dengan SAK ETAP tentang Akuntansi 

Pesantren. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini diharapkan akan memperoleh informasi yang akurat 

dan relevan yang dapat digunakan oleh: 

1. Bagi penulis, Sebagai bahan kajian untuk menambah wawasan ilmu 

pengetahuan penulis khususnya dan sebagai bahan bacaan bagi mahasiswa 

UIN SUSKA RIAU pada umumnya dalam upaya untuk mengembang ilmu 

pengetahuan mengenai Ekonomi yang berbasis Akuntansi Pesantren, 

khususnya tentang SAK ETAP (Standar Akauntansi Kuangan Entitas Tanpa 

Akuntabilitas Publik) di UIN SUSKA RIAU sebagai Kampus Islami Madani  

dan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana ekonomi (SE) di 

fakultas ekonomi dan ilmu sosial. 

2. Bagi pesantren, hasil penelitian ini diharapkan nantinya bisa menjadi bahan 

pertimbangan dan perbaikan dalam pengambilan keputusan dimasa yang 

akan datang. 
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3. Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang 

positif bagi akademisi dan dapat dijadikan sebagai acuan dan pedoman bagi 

peneliti dimasa yang akan datang. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk gambaran lebih jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka 

disusunlah suatu sitematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan 

hal-hal yang dibahas di setiap bab. 

BAB I   : PENDAHULUAN   

Pada bab ini meliputi latar belakang masalah yang menjadi dasar 

pemikiran dan gambaran penelitian secara garis besar untuk 

selanjutnya disusun rumusan masalah dan diuraikan tentang 

tujuan dan manfaat penelitian serta disusun sistematika penulisan 

di akhir bab ini.  

BAB II  : KAJIAN PUSTAKA   

Pada bab ini meliputi landasan teori yang menjadi dasar dari 

penelitian, pandangan islam dan penelitian terdahulu.  

BAB III : METODE PENELITIAN  

Pada babini berisi tentang waktu dan wilayah, jenis dan sumber 

data, metode pengumpulan data dan teknik analisis data. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini berisi tentang pembahasan. Pada bab ini dijelaskan 

mengenai analisis deskriptif dari objek penelitian serta analisis 
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data dan pembahasan yang memaparkan hasil dari pengujian dan 

pembahasan keseluruhan penelitian. 

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 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Pesantren 

2.1.1 Pengertian Pesantren 

Pesantren adalah sebuah pendidikan tradisional yang para siswanya 

tinggal bersama dan belajar dibawah bimbingan guru yang lebih dikenal 

dengan sebutan kiai dan mempunyai asrama untuk tempat menginap santri. 

Santri tersebut berada dalam kompleks yang  juga menyediakan mesjid untuk 

beribadah,  ruang  untuk belajar, dan kegiatan keagamaan lainnya. Kompleks 

ini biasanya dikelilingi oleh tembok untuk dapat mengawasi keluar masuknya 

para santri sesuai dengan peraturan yang beraku.Pondok pesantren merupakan 

dua istilah yang menunjukkan satu pengertian.Pesantren menurut pengertian 

dasarnya adalah tempat belajar para santri, sedangkan pondok berarti rumah 

atau tempat sederhana terbuat dari bambu. Kata pondok berasal dari bahasa 

arab Funduq yang berarti asrama atau hotel. Dijawa termasuk sunda dan 

Madura umumnya digunakan istilah pondok dan pesantren, sedangkan di aceh 

dikenal  dengan istilah dayah atau rangkang atau manuasa, sedangkan di 

minangkabau disebut surau. Pesantren juga dapat dipahami sebagai lembaga 

pendidikan dan pengajaran agama, umumnya dengan cara nonklasikal, dimana 

seorang kiai mengajarkan ilmu agama  islam kepada santri-santri berdasarkan 

kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa arab oleh ulama abad  pertengahan dan 

para santrinya biasanya tinggal dipondok (asrama) dalam pesantren 

tersebut(Zulhimma, 2013). 
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Pesantren secara terminologi didefinisikan sebagai lembaga 

pendidikan tradisional Islam untuk mempelajari, memahami, mendalami, 

menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya 

moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari. Menurut Syukri 

Zarkasyi, pesantren adalah lembaga pendidikan Islam dengan sistem asrama 

dan di dalamnya ada yang bertindak sebagai pendidik dan sentral figurnya 

yaitu kiai, ajengan atau tuan guru, dan ada santri, asrama, ruang belajar, dan 

masjid sebagai sentralnya(Alwi, 2013). 

Pesantren adalah suatu bentuk lingkungan masyarakat yang unik dan 

memiliki tata nilai kehidupan yang positif yang mempunyai ciri khas tersendiri, 

sebagai lembaga pendidikan Islam.Pondok pesantren merupakan suatu 

komunitas tersendiri, dimana kyai, ustadz dan santri dan pengurua pesantren 

hidup bersama dalam satu lingkungan yang berlandaskan nilai-nilai agama 

Islam lengkap dengan norma-norma dan kebiasaan – kebiasaannya 

tersendiri(Zulhimma, 2013). 

2.1.2 Elemen Dasar Sebuah Pesantren, antara lain: 

1. Pondok 

2. Masjid 

3. Pengajaran kitab-kitab klasik 

4. Santri 

5. Kiai(Zulhimma 2013) 
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2.1.3 Fungsi Pondok Pesantren: 

1. pesantren sebagai lembaga pendidikan yang melakukan transfer ilmu-

ilmu agama (tafaqquh fi al-din) dan nilainilai Islam (Islamicvaues). 

2. Pesantren sebagai lembaga Keagamaan yang melakukan control sosial. 

3. Pesantren sebagai lembaga keagamaan yang melakukan rekayasa sosial 

(socialengineering) atau perkembangan masyarakat (community 

development)(Imam Syafe’I, 2017). 

2.1.4 Tujuan Pondok Pesantren yaitu: 

1. Mencetak ulama yang menguasai ilmu –ilmu agama.  

2. Mendidik muslim yang dapat melaksanakan syariat agama Para santri 

yang telah menamatkan pelajarannya, walaupun  tidak sampai ke tingkat 

ulama, setidaknya mereka harus mempunyai kemampuan melaksanakan 

syariat agama secara nyata dalam rangka mengisi, membina dan 

mengembangkan suatu peradaban dalam perspektif Islami. 

3. Mendidik agar objek memiliki ketranpilan dasar yang relevan dengan 

terbentuknya masyarakat beragama(Zulhimma, 2013). 

2.2 Sejarah Pesantren di Indonesia 

Pesantren sesungguhnya merupakan lembaga pendidikan tertua di Indonesia 

yang secara nyata telah melahirkan banyak ulama. Tidak sedikit tokoh islam lahir 

dari lembaga pesantren. Bahkan prof. Dr. Mukti Ali pernah mengatakan bahwa 

tidak pernah ada ulama yang lahir dari lembaga selain pesantren. Para sejarahwan 

menyimpulkan bahwa lembaga pendidikan islam di Indonesia belumm ada 

sebelum abad  18 M dan baru muncul pada akhir abad 18 M dan awal 19 M 



14 

 
 

(Martin, 1995). Dibukanya sistem madrasah di pesantren sejak abad  20-an 

merupakan salah satu ciri menghilangnya santri kelana dan diterapkannya sistem 

klasikal merubah pandangan santri terhadap ketergantungan kepada ijazah formal 

sebagai hasil belajarnya. Meskipun pada  saat itu pesantren sudah mengalami 

perubahan tetapi jumlahnya masih sangat terbatas dibandingkan dengan  sekolah 

umum. Menurut dhafier ada dua alasan mengapa pesantren lambing mengadakan 

perubahan, pertama kyai masih mempertahankan dasar-dasar tujuan pendidikan 

pesantren yaitu untuk menyebarkan dan mempertahankan islam, kedua belum 

memiliki tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan (Imam Syafe’I, 

2017). 

Sampai akhir abad 20, sistem pendidikan pesantren terus mengalami 

perkembangan.Pesantren tidak lagi hanya mengajarkan ilmu agama tetapi juga 

mengajarkan ilmu-ilmu umum.Selain itu juga muncul pesantren-pesantren yang 

mengkhususkan ilmu-ilmu tertentu,seperti khusus untuk tahfidz al-Qur'an, iptek, 

ketrampilan atau kaderisasi gerakan-gerakanIslam.Perkembangan model 

pendidikan di pesantren ini juga didukung dengan perkembanganelemen-

elemennya.Jika pesantren awal cukup dengan masjid dan asrama, pesantren 

modernmemiliki kelas-kelas, dan bahkan sarana dan prasarana yang cukup 

canggih.Dengan tidak meninggalkan tradisi, abad21 ini, pesantren terus 

mengadakan pembaharuan-pembaharuan baik di bidang kelembagaan maupun 

menejemennya, hal ini seiring dengan perkembangan dan tuntutan zaman.Oleh 

karena itu, di era sekarang ini banyak ditemukan model-model pesantren di 
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Indonesia yang nyaris berbeda design bangunannya dengan pesantren-pesantren 

klasik. (Imam Syafe’I, 2017). 

Pondok pesantren di Indonesia memiliki peran yang sangat besar, baik bagi 

kemajuan islam itu sendiri maupun bagi bangsa Indonesia serta keseluruhannya. 

Berdasarkan catatan yang ada, kegiatan pendidikan agama di nusantara telah 

dimulai sejak tahun  1596. Kegiatan agama inilah yang kemudian dikenal dengan 

nama pondok pesantren. Bahkan dalam catatan Howard M. Federspiel salah 

seorang pengkaji keislaman di Indonesia, menjelang abad ke-12 pusat-pusat di 

aceh (pesantren disebut  dengan nama  dayah di aceh) dan  Palembang (sumatera), 

di jawa timur dan di gowa (Sulawesi) telah menghasilkan tulisan-tulisan penting 

dan telah menarik santri untuk belajar. Seorang peneliti dari belanda, I.J. 

Brugmans melakukan penelitian tentang asal usul berdirinya pesantren dan telah 

sampai pada kesimpulan bahwa lembaga pendidikan islam secara tipikal 

dipengaruhi oleh  lembaga pendidikan hindu yang berasal dari india. Menurutnya 

pesantren sudah ada sebelum masuknya islam ke Indonesia. Pendapat tersebut 

berdasarkan pada fakta bahwa di Negara-negara islam lain tidak ditemukan 

lembaga  pendidikan seperti pesantren  di  Indonesia (Imam Syafe’I, 2017). 

Pesantren tertua yang dapat diketahui tahun berdirinya adalah pesantren 

tegalsari, ponogoro, jawa timur.Pesantren tegalsari didirikan oleh  sultan paku 

buwono II tahun 1742 sebagai  ucapan terima kasih kepada kiai Hasan Basari. 

Selain bangunan untuk  belajar, Paku Buwono II membangun sebuah masjid dan 

asrama untuk santri di wilayah pesantren. Sistem pendidikan  pesantren yang 

seperti inilah yang tidak ditemukan sebelum tahun 1742 di seluruh pulau  jawa. 
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Walaupun tidak ditemukan bukti sejarah yang jelas mengenai adanya pesantren 

sebelum berdirinya pesantren tegalsari, tidak berarti tidak ada santri yang 

memperdalam agama islam pada seorang pemuka agama. Raja pertama ternate 

yang beragama islam, Zainal Abidin, diketahui belajar agama islam di giri kepada 

prabu satmata, yang disebut sebagai raja ulama pertama giri (wahyuningsih, dkk, 

2018). 

2.3 Yayasan Pondok Pesantren 

Menurut Wikipedia didalam wahyuningsih, DKK, 2018, Yayasan 

merupakan badan hukum yang mempunyai maksud dan  tujuan bersifat sosial, 

keagamaan dan kemanusiaan, didirikan dengan memperhatikan persyaratan 

formal yang ditentukan dalam undang-undang. Di Indonesia, yayasan diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-

Undang  Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Rapat paripurna DPR pada 

tanggal 7 September 2004 menyetujui undang-undang ini, dan Presiden RI 

Megawati Soekarnoputri  mengesahkannya pada tanggal 6 Oktober 2004. 

Sebagai lembaga kemasyarakatan yang bertujuan untuk mensyiarkan agama 

Islam, pesantren membutuhkan dana yang tidak sedikit dalam 

mengoperasionalkan segala aktivitas yang dilakukannya. Semakin banyak jumlah 

santri yang belajar di pesantren, semakin besar pula dana yang dibutuhkan oleh 

pengelola dalam melancarkan aktivitas pesantren, terutama hal-hal yang berkaitan 

dengan kelancaran proses belajar mengajar. Karena itulah secara otomatis 

pengurus juga akan melakukan proses pencatatan atas keuangan pondok 

pesantren, dengan tujuan untuk memudahkan pengelolaan dana yang ada 

(Wahyuningsih, dkk, 2018). 
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2.4 Akuntansi 

Menurut Suardjono (2014:10) Akuntansi adalah seperangkat pengetahuan 

yang mempelajari perekayasaan penyediaan jasa  berupa  informasi keuangan 

kuantitatif unit-unit organisasi dalam suatu  lingkungan Negara tertentu dan cara 

penyampaian (pelaporan) informasi tersebut kepada  pihak yang berkepentingan 

untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan ekonomik. 

Menurut Mulyadi (2014:2) didalam wahyuningsih, DKK, 2018 “Akuntansi 

adalah proses pencatatan, penggolongan, danpenyajian dengan cara-cara tertentu, 

transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan atauorganisasi lain serta 

penafsiran terhadap hasilnya” Akuntansi adalah suatu aktivitas jasa yangterdiri 

dari mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan kejadian atau transaksi 

ekonomiyang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang akan 

dibutuhkan olehpihak-pihak tetentu untuk pengambilan keputusan (Sujarweni, 

2015:1). 

Menurut Bahri (2016:2) didalam Rahmah, Fina Ainur, 2018 Akuntansi 

merupakan pencatatan, penggolongan dan pengikhtisan dan penggolongan atas 

suatu transaksi, sistematis dan berdasarkan standar yang berlaku umum. Beberapa 

pengertian akuntansi menurut beberapa ahli, sebagai berikut: 

Akuntansi merupakan proses identifikasi untuk membolehkan terdapat 

penilaian dan kesatuan yang pasti dan tegas untuk yang menggunakan informasi 

tersebut. (soemarso, 2004:5). Sedangkan menurut Kieso (2007:4) didalam 

Rahmah, Fina Ainur, 2018 yang diterjemahkan oleh handikad dan wasilah (2007), 

bahwa akuntansi yaitu sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat dan 
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mengkomunikasikan kondisi ekonomi dari organisasi untuk pengguna yang 

berkepentingan. 

Terdapat banyak definisi dan arti akuntansi yang ditulis oleh badan yang 

berwenang, para ahli dan  peneliti  yang merupakan pakar dibidang akuntansi. 

Salah satu diantaranya Siegel dan Marconi (1989) mendefinisikan akuntansi 

sebagai berikut: 

American Accounting Association (AAA) mendefinisikan akuntansi adalah 

suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, dan pengomunikasian informasi 

ekonomi yang memungkinkan pertimbangan dan pengambilan keputusan yang 

didasarkan pada informasi terkini oleh pengguna informasiMenurut  Lubis 

(2017:3). 

Menurut Mulyadi (2014:2) didalam wahyunigsih, dkk, 2018 “Akuntansi 

adalah proses pencatatan, penggolongan, dan penyajian dengan cara-cara tertentu, 

transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan atau organisasilain serta 

penafsiran terhadap hasilnya” Akuntansi adalah suatu aktivitas jasa yang terdiri 

dari mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan kejadian atau transaksi 

ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang akan 

dibutuhkan oleh pihak-pihak tetentu untuk pengambilan keputusan (Sujarweni, 

2015:1). 

Menurut Harahap (2015: 127) didalam wahyungsih, dkk, 2018 Akuntansi 

keuangan memberikan informasi yang bersifat baku, terstandar dan bertujuan 

umum (general purpose). Format informasinya sudah memiliki pola yang 

ditetapkan lembaga resmi. Di Indonesia disebut SAK (Standar Akuntansi 
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Keuangan) dikeluarkan oleh IAI, di Amerika disebut GAAP (General Accepted 

Accounting Principle) yang dikeluarkan oleh FASB (Financial Accounting 

Standard Board) dengan nama FASB Statement. 

2.5 Laporan Keuangan 

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Standar Akuntansi 

Keuangan (PSAK 1, par 09) didalam wahyungsih, DKK, 2018, Laporan keuangan 

merupakan penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu 

entitas.Tujuan laporan keuangan yaitu untuk memberikan informasi mengenai 

posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi 

sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan 

ekonomi.Laporan keuangan menunjukkan hasil pertanggung-jawaban manajemen 

atas penggunaan sumber daya. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan 

keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi: 

1. Aset 

2. Liabilitas 

3.  Ekuitas 

4. Penghasilan dan beban (termasuk keuntungan dan kerugian) 

5. Kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya 

sebagai pemilik 

6. Arus kas 

Informasi tersebut beserta informasi lainnya, yang terdapat dalam catatan 

atas laporankeuangan membantu pengguna laporan keuangan dalam memprediksi 

arus kas masa depanentitas, khususnya dalam hal waktu dan kepastian 
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diperolehnya arus kas masa depan.Laporan keuangan menggambarkan kondisi 

keuangan, serta hasil usaha suatu perusahaanpada saat tertentu.Adapun jenis 

laporan keuangan yang biasa dikenal adalah Neraca sertaLaporan Laba/Rugi, atau 

hasil usaha, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan PosisiKeuangan.Laporan 

keuangan merupakan media yang paling penting untuk menilai prestasidan 

kondisi ekonomis suatu perusahaan (Harahap, 2015:105 didalam wahyungsih, 

dkk, 2018). 

2.5.1 Tujuan Laporan Keuangan: 

Tujuan laporan keuangan yang disusun dan disajikan oleh 

yayasanpondok pesantren adalah: 

1. Memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, arus kas dan 

informasi lainnya yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan 

dalam rangka membuat keputusan ekonomi. 

2. Bentuk pertanggungjawaban pengurus yayasan pondok pesantren atas 

penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya. IAI & BI, 

(2018:07). 

2.5.2 Kebijakan Akuntansi: 

1. Kebijakan akuntansi yayasan pondok pesantren harus mencerminkan  

prinsip kehati-hatian dan mencakup semua  hal yang material serta 

sesuai dengan ketentuan dalam SAK ETAP. 

2. Dalam hal SAK ETAP belum mengatur secara spesifik masalah 

pengakuan, pengukuran dan penyajian atau pengungkapan dari suatu 

transaksi atau peristiwa, maka pengurus yayasan pondok pesantren harus 
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menetapkan kebijakan untuk memastikan bahwa laporan keuangan 

menyajikan informasi yang: 

1) Relevan terhadap kebutuhan pengguna laporan keuangan untuk 

mengambil keputusan. 

2) Dapat diandalkan dengan pengertian: 

a. Menyajikan secara jujur posisi keuangan, kinerja keuangan, dan 

arus kas dari yayasan pondok pesantren. 

b. Menggambarkan substansi ekonomi dari suatu kejadian atau 

transaksi dan  tidak  semata-mata bentuk hukumnya. 

c. Netral yaitu bebas dari keperpihakan. 

d. Mencerminkan kehati-hatian. 

e. Mencakup semua  hal yang material. 

3. Dalam menerapkan kebijakan akuntansi tersebut maka harus 

memperhatikan: 

1) Persyaratan dan panduan dalam SAK ETAP yang berhubungan 

dengan hal  yang  serupa. 

2) Definisi, kriteria pengakuan dan konsep pengukuran asset, liabilitas, 

pendapatan, dan beban dalam konsep dan prinsip pervasive dari SAK 

ETAP. 

3) Persyaratan dan panduan dalam SAK yang berhubungan dengan isu 

serupa dan terkait. IAI & BI, (2018:09). 

 

 



22 

 
 

2.5.3 Konsistensi Penyajian: 

1. Laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja 

keuangan, dan arus kas dari yayasan pondok pesantren, disertai 

pengungkapan yang diharuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

2. Laporan posisi keuangan memberikan informasi mengenai aset, 

liabilitas, dan aset neto dari yayasan pondok pesantren, serta  hubungan 

antar unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu: 

1) Aset disajikan berdasarkan karakteristiknya dan dikelompokan 

menjadi aset lancar dan aset tidak lancer. 

2) Liabilitas disajikan menurut urutan jatuh temponya dan 

dikelompokan menjadi liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka 

panjang. 

3) Aset neto disajikan menjadi aset neto tidak terikat, aset neto terikat 

temporer, dan aset neto terikat permanen.Laporan aktivitas 

memberikan informasi mengenai kinerja keuangan. 

4) Yayasan pondok pesantren selama suatu periode laporan tertentu. 

Laporan aktivitas menyediakan informasi mengenai pengaruh 

transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aset 

neto, hubungan antar transaksi dan peristiwa lain, dan bagaimana 

penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau 

jasa. 

5) Laporan arus kas memberikan informasi mengenai penerimaan dan 

pengeluaran kas dari yayasan pondok pesantren selama periode 
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laporan tertentu. Kas dan setara kas diklasifikasikan menjadi arus kas 

dari operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari operasi 

disajikan dengan metode tidak langsung. 

6) Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara 

sistematisdengan urutan penyajian sesuai komponen utama 

laporankeuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkandari 

laporan keuangan. Informasi dalam catatan atas laporankeuangan 

berkaitan dengan pos-pos dalam laporan posisikeuangan, laporan 

aktivitas, dan laporan arus kas yang sifatnya memberikan penjelasan, 

baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. IAI & BI, 

(2018:09). 

2.5.4 Acuan Penyusunan: 

1. Acuan utama penyusunan laporan keuangan pondok pesantren adalah 

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK 

ETAP) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI. 

2. Pedoman Akuntansi Pesantren ini disusun dengan menggunakan  acuan 

sebagai berikut: 

1) SAK ETAP yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi 

Keuangan IAI. 

2) PSAK dan ISAK syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Standar 

Akuntansi Syariah IAI. 

3) Jika Standar Akuntansi Keuangan memberikan pilihan atas  

perlakuan akuntansi, maka penyusunan laporan keuangan pondok 
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pesantren mengikuti ketentuan yang dipilih dalam Pedoman 

Akuntansi Pesantren ini. 

3. Dalam hal terjadi pertentangan antara ketentuan dalam Pedoman 

Akuntansi Pesantren ini dengan ketentuan dalam Standar Akuntansi 

Keuangan yang berlaku, maka laporankeuangan pondok pesantren harus 

mengikuti ketentuan dalam Standar Akuntansi Keuangan. (IAI & BI, 

2018). 

2.6 Kebijakan Akuntansi Syariah 

Aktivitas ekonomi berbasis syariah di Indonesia yang dinamis saat ini, 

khususnyakeuangan syariah, memerlukan dukungan infrastruktur seperti fatwa 

syariah, regulasi, danstandar akuntansi keuangan yang mencerminkan esensi 

aktivitas tersebut.Ekonomi berbasissyariah dengan karakteristik yang khas bisa 

menjadi alternatif sistem perekonomian di tengahberagam aliran ekonomi di dunia 

(Mardiasmo, 2016 didalam wahyuningsih, dkk, 2018). 

Standar Akuntansi Syariah (SAS) adalah Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan (PSAK) Syariah yang ditujukan untuk entitas yang melakukan 

transaksi syariah baik entitas lembaga syariah maupun lembaga non 

syariah.Pengembangan SAS dilakukan dengan mengikuti model SAK umum 

namun berbasis syariah dengan mengacu kepada fatwa MUI.Penyusunan standar 

akuntansi keuangan syariah dilakukan sesuai dengan perkembangan fatwa Dewan 

Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) dan dengan 

mempertimbangkan dinamika aktivitas ekonomi berbasis syariah, terutama 

aktivitas bisnis keuangan syariah(wahyuningsih, dkk, 2018). 
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Standar akuntansi keuangan syariah mengatur transaksi berbasis syariah 

yang belum  diakomodasi dalam standar akuntansi keuangan umum. Standar 

akuntansi keuangan syariah melengkapi standar akuntansi keuangan umum 

dengan mengatur akuntansi untuk transaksi syariah.Standar akuntansi keuangan 

syariah berbasis pada konsep-konsep akuntansi umum yang telah disesuaikan 

dengan prinsip-prinsip syariah.Hal yang diatur dalam standar akuntansi keuangan 

syariah adalah transaksi-transaksi syariah dan berlaku untuk para pihak yang 

melakukan transaksi tersebut.Saat ini transaksi syariah yang utama telah diatur 

dalam standar akuntansi keuangan syariah, seperti murabahah, istishna’, salam, 

mudharabah, musyarakah, ijarah, tabarru’, sukuk, dan zakat (Wibisana, 2016 

dalam wahyuningsih, dkk, 2018). 

2.7 Akuntansi  Pesantren 

Ikatan Akuntan  Indonesia bekerja sama dengan Bank Indonesia telah 

menerbitkan Pedoman  Akuntansi Pesantren. Pedoman ini dibuat sebagai bentuk 

keberpihakan IAI dan BI akan pemberdayaan ekonomi Pondok Pesantren agar 

mampu menyusun laporan keuangan sesuai dengan  standar akuntansi keuangan 

yang berlaku umum di Indonesia (iaiglobal.or.id:2019). 

SAK yang  digunakan sebagai acuan dalam penyusunan  Pedoman 

Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas  Publik (SAK ETAP). 

Pertimbangan dalam memilih acuan kepada SAK ETAP dilandasi bahwa asset  

yang dikelola Pondok Pesantren relatif besar nilainya. Dimana sebagian besar 

asset Pondok Pesantren adalah Waqaf permanen berupa tanah 

(iaiglobal.or.id:2019). 
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Pedoman Akuntansi Pesantren mengatur bahwa  laporan keuangan lengkap 

yang harus disusun oleh Pondok Pesantren adalah: 

1. Laporan posisi keuangan. 

2. Laporan aktivitas. 

3. Laporan arus kas. 

4. Catatan  atas laporan keuangan. 

Pedoman akuntansi pesantrenini diterapkan hanya untuk pondok pesantren 

yang telah berbadan hukum yayasan, dimana  telah  terdapat pemisahan kekayaan 

antara pondok pesantren dengan pemilik yayasan. Pedoman akuntansi pesantren 

tidak  diterapkan pada badan usaha yang berbadan hukum yang dimiliki oleh  

pondok pesantren  seperti Perseroan terbatas.Pedoman akuntansi pesantren ini 

akan disesuaikan apabila terdapat PSAK atau SAK berupa yang relevan dengan 

aktivitas pondok pesantren (iaiglobal.or.id:2019). 

SAK ETAP atau Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas 

Publik dimaksudkan untuk digunakan oleh Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik 

(ETAP), yaitu entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan, dan 

menerbitkan laporan keuangan unuk  tujuan umum (general purpose financial 

statement) bagi pengguna  eksternal (iaiglobal.or.id:2019). 

SAK ETAP bertujuan untuk menciptakan fleksibilitas dalam penerapannya 

dan diharapkan memberi kemudahan akses ETAP kepada pendanaan dari 

perbankan. SAK ETAP merupakan SAK yang berdiri sendiri dan tidak mengacu 

pada SAK umum, sebagian besar menggunakan konsep biaya historis, mengatur 
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transaksi yang dilakukan oleh ETAP, bentuk pengaturan yang lebih sederhana 

dalam  hal perlakuan akuntansi dan relatif tidak berubah selama beberapa tahun  

(iaiglobal.or.id:2019). 

2.7.1 Akuntansi Aset 

Dalam akuntansi asset terdiri dari, antara lain: 

1. Pengertian Aset 

Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh yayasan pondokpesantren 

sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan manfaatekonomi di masa depan 

diperkirakan akan diperoleh yayasanpondok pesantren.Aset ada dua macam 

yaitu aset lancar dan aset tidak lancer. IAI & BI, (2018:13). 

2. Kas dan Setara Kas 

Kas adalah mata uang kertas dan logam baik rupiah maupun mata uang 

asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. 

Setara kas adalah investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka 

pendek, dan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa 

menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan.IAI & BI, (2018:14). 

Pengakuan dan Pengungkapan: 

1) Kas dan setara kas diakui pada saat terjadinya sebesar nilai  nominal. 

2) Kas dalam mata uang asing diakui pada saat diterima sebesar nilai 

nominal dan dijabarkan ke rupiah menggunakan kurs transaksi. 

3) Pada akhir periode, kas dalam mata uang dijabarkan ke rupiah 

menggunakan kurs Bank Indonesai pada akhir periode. Selisihnya 

diakui sebagai keuntungan atau kerugian selisih kurs. 
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4) Kas dan setara kas dihentikan pengakuannya pada saat digunakan 

sebesar nilai nominal. 

5) Kas dalam mata uang asing dihentikan pengakuannya pada saat 

digunakan sebesar nilai nominal dan dirupiahkan menggunakan kurs 

tanggal transaksi. 

3. Piutang Usaha 

Piutang usaha adalah hak tagih untuk menerima kas dan setara kas dari 

yayasan pondok pesantren kepada pihak lain. IAI & BI, (2018:17). 

Pengakuan dan Pengukuran: 

1) Piutang usaha diakui pada saat penjualan barang atau jasa kepada 

pihak lain sebesar jumlah yang ditagihkan. 

2) Penyisihan piutang usaha yang tidak tertagih diakui sebagai beban 

sebesar jumlah yang dibentuk. 

3) Piutang usaha dihentikan pengakuannya pada saat dilunasi atau  cara 

penyelesaian lainnya atau saat dihapus buku. 

4. Persediaan 

Persediaan adalah aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha 

biasa, dalam proses produksi untuk penjualan tersebut, dan dalam bentuk 

bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau 

pemberian jasa. IAI & BI, (2018:20). 

Pengakuan dan Pengukuran: 

1) Persediaan diakui pada saat perolehan sebesar biaya perolehannya. 
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2) Penurunan nilai atas persediaan diakui sebagai kerugian sebesar  

selisih jumlah tercatat dan nilai realisasi neto. 

3) Pemulihan atas penurunan nilai persediaan diakui sebagai keuntungan. 

4) Persediaan dihentikan pengakuannya pada saat dijual atau digunakan. 

5. Biaya Dibayar di Muka 

Biaya dibayar di muka adalah pembayaran biaya dimuka yang 

manfaatnya akan digunakan dalam periode yang akan dating. IAI & BI, 

(2018:23). 

Pengakuan dan Pengukuran: 

1) Biaya dibayar dimuka diakui pada saat dilakukan pengeluaran uang 

namun jasa/manfaat belum diterima, sebesar jumlah yang dibayarkan. 

2) Biaya dibayar dimuka berkurang pada saat jasa/manfaat diterima atau 

habis masanya. 

3) Pada akhir periode pelaporan, biaya dibayar dimuka diakui sebesar 

nilai yang setara dengan jasa/manfaat yang belum diakui pada periode 

berjalan. 

6. Aset Lancar Lain 

Aset lancar lain adalah aset-aset lancar yang tidak dapat digolongkan ke 

dalam salah satu pos-pos aset lancar yang ada dan tidak cukup material 

untuk disajikan dalam pos tersendiri. IAI & BI, (2018:25). 

 

Pengakuan dan Pengukuran: 

1) Aset lancar lain diakui pada saat diperoleh sebesar biaya perolehan. 
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2) Aset lancar lain dihentikan pengakuannya pada saat digunakan.  

7. Investasi pada Entitas Lain 

Investasi pada entitas lain adalah penanaman dana dalam bentuk 

kepemilikan saham pada entitas lain. IAI & BI, (2018:27). 

Pengakuan dan Pengukuran: 

JENIS INVESTASI PERLAKUAN AKUNTANSI 

Investasi pada entitas anak Metode ekuitas 

Investasi pada entitas ventura Metode biaya 

Investasi pada entitas asosiasi Metode biaya 

Investasi pada entitas  keuangan Metode biaya 

 

8. Properti Investasi 

Properti investasi adalah tanah dan/atau bangunan yang dikuasai untuk 

menghasilkan pendapatan sewa, kenaikan nilai, atau keduanya, serta tidak 

untuk: digunakan dalam penyediaan jasa atau tujuan administratif atau 

dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari. IAI & BI, (2018:30). 

Pengakuan dan Pengukuran: 

1) Properti investasi diakui pada saat perolehan sebesar biaya perolehan. 

2) Penyusutan atas properti investasi diakui sebagai beban. 

3) Penurunan nilai atas properti investasi diakui sebag[ai kerugian, dan 

pemulihan atas penurunan nilai tersebut diakui sebagai keuntungan. 

4) Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat ditransfer  ke pos 

aset tetap, dijual atau cara pelepasan lain, atau dihapuskan. 

9. Aset Tetap 

Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam 

penyediaan jasa, disewakan kepada pihak lain dalam kegiatan usaha sehari-
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hari, atau tujuan administratif; dan digunakan selama lebih dari satu 

periode. IAI & BI, (2018:34). 

Pengakuan dan Pengukuran: 

1) Aset tetap diakui pada saat perolehan sebesar biaya perolehan. 

2) Penyusutan atas aset tetap diakui sebagai beban. 

3) Penurunan nilai atas aset tetap diakui sebagai kerugian, dan pemulihan 

atas penurunan nilai aset tetap diakui sebagai  keuntungan. 

4) Aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dijual atau cara  

pelepasan lain, atau dihapuskan. 

10. Aset Tidak Berwujud 

Aset tidak berwujud adalah aset nonmoneter yang dapat diidentifikasi 

tanpa wujud fisik.IAI & BI, (2018:39). 

Pengakuan dan Pengukuran: 

1) Aset tidak berwujud diakui pada perolehan sebesar biaya  perolehan 

yaitu harga beli ditambah biaya lain yang dapat  dikaitkan secara 

langsung dengan perolehan aset tidak berwujud tersebut. 

2) Aset tidak berwujud diamortisasi secara garis lurus selama masa 

manfaatnya, dan amortisasi tersebut diakui sebagai beban. 

3) Aset tidak berwujud dihentikan pengakuannya pada saat dilepas 

kepada pihak lain atau tidak lagi digunakan. 

11. Aset Tidak Lancar Lain 

Aset tidak lancar lain adalah aset-aset tidak lancar yang tidak dapat 

secara layak digolongkan dalam kelompok pos aset tidak lancar yang ada 
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dan tidak material untuk disajikan dalam pos tersendiri. IAI & BI, 

2018:41). 

Pengakuan dan Pengukuran: 

1) Aset tidak lancar lain diakui pada saat diperoleh sebesar biaya 

perolehan. 

2) Aset tidak lancar lain dihentikan pengakuannya pada saat digunakan. 

2.7.2 Akuntansi Liabilitas 

Dalam akuntansi liabilitas terdiri dari, antara lain: 

1. Pengertian Liabilitas 

Liabilitas adalah adalah kewajiban masa kini yang timbuldari peristiwa 

masa lalu dan penyelesaiannya diperkirakan mengakibatkan arus keluar 

dari sumber daya yayasan pondok pesantren yang mengandung manfaat 

ekonomi.IAI & BI, (2018:43). 

2. Pendapatan Diterima di Muka 

Pendapatan diterima di muka adalah penerimaan yang belum dapat 

diakui sebagai pendapatan.IAI & BI, (2018:45). 

Pengakuan dan Pengukuran: 

1) Pendapatan diterima di muka diakui pada saat penerimaan sebesar 

jumlah yang diterima. 

2) Pada akhir tahun buku, dilakukan penyesuaian atas pendapatan 

diterima di muka yang sudah dapat diakui sebagai pendapatan. 

3. Utang Jangka Pendek/Panjang 
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Utang jangka pendek adalah kewajiban untuk menyerahkan kas dan 

setara kepada pemberi pinjaman dalam periode sampai dengan dua belas 

bulan setelah periode pelaporan.IAI & BI, (2018:48). 

Utang jangka panjang adalah kewajiban untuk menyerahkan kas dan 

setara kepada pemberi pinjaman dalam periode lebih dari dua belas bulan 

setelah periode pelaporan.IAI & BI, (2018:48). 

Pengakuan dan Pengukuran:  

1) Utang jangka pendek/panjang diakui pada saat diterima dana dari 

pihak lain sebesar jumlah dana yang diterima. 

2) Utang jangka pendek/panjang dihentikan pengakuannya pada saat 

dilunasi secara bertahap maupun sekaligus. 

4. Liabilitas Jangka Pendek Lain 

Liabilitas jangka pendek lain adalah liabilitas jangka pendek yang tidak 

dapat digolongkan dalam  kelompok pos liabilitas jangka pendek yang ada 

dan tidak material untuk disajikan dalam pos tersendiri. IAI & BI, 

(2018:51). 

Pengakuan dan Pengukuran: 

1) Liabilitas jangka pendek lain diakui pada saat terjadi sebesar jumlah 

yang harus diselesaikan. 

2) Liabilitas jangka pendek lain dihentikan pengakuannya pada saat 

diselesaikan. 
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5. Liabilias Imbalan Kerja 

Liabilitas imbalan kerja adalah seluruh bentuk imbalan yang diberikan 

oleh yayasan pondok pesantren dan unit usahanya kepada pegawai atas jasa 

yang diberikan oleh pegawai yang bersangkutan.IAI & BI, (2018:53). 

Pengakuan dan Pengukuran: 

1) Liabilitas imbalan kerja diakui pada saat pegawai telah memberikan 

jasanya kepada yayasan pondok pesantren dalam suatu periode 

tertentu. 

2) Liabilitas imbalan kerja jangka pendek dan imbalan pesangon 

pemutusan kerja diakui sebesar jumlah yang harus dibayarkan. 

3) Liabilitas imbalan pascakerja dan imbalan kerja jangka panjang lain 

diakui sebesar jumlah yang telah didiskonto. 

6. Liabilitas Jangka Panjang Lain 

Liabilitas jangka panjang lain adalah liabilitas jangka panjang yang 

tidak dapat digolongkan dalam  kelompok pos liabilitas jangka panjang 

yang ada dan tidak material untuk disajikan dalam pos tersendiri. IAI & BI, 

(2018:57). 

Pengakuan dan Pengukuran: 

1) Liabilitas jangka panjang lain diakui pada saat terjadi sebesar jumlah 

yang harus diselesaikan. 

2) Liabilitas jangka panjang lain dihentikan pengakuannya pada saat 

diselesaikan. 
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2.7.3 Akuntansi Aset Neto 

Dalam  akuntansi aset neto terdiri dari, antara lain: 

1. Pengertian Aset Neto 

Aset neto adalah hak residual atas aset yayasan pondok pesantren 

setelah dikurangi semua liabilitas.IAI & BI, (2018:59). 

2. Aset Neto Tidak Terikat 

Aset neto tidak terikat adalah aset neto berupa sumber daya yang 

penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu oleh pemberi dana atau 

hasil operasional yayasan pondok pesantren. IAI & BI, (2018:61). 

Pengakuan dan Pengukuran: 

Pada akhir tahun buku, pendapatan tidak terikat dan beban tidak terikat 

ditutup (closing entries) ke aset neto tidak terikat. 

3. Aset Neto Terikat 

Aset neto terikat adalah aset neto berupa sumber daya yang 

penggunaannya dan/atau waktunya dibatasi untuk tujuan tertentu dan/atau 

jangka waktu tertentu oleh pemberi dana. IAI & BI, (2018:63). 

Pengakuan dan Pengukuran: 

1) Pada akhir tahun buku, pendapatan terikat dan beban terikat ditutup 

(closing entries) ke aset neto terikat. 

2) Aset neto terikat direklasifikasi ke aset neto tidak terikat pada saat 

terpenuhinya program atau berakhirnya waktu pembatasan. 

2.7.4 Akuntansi Penghasilan dan Beban 

Dalam akuntansi penghasilan dan beban terdiri dari, antara lain: 
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1. Pengertian Penghasilan dan Beban 

Penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama periode 

akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan 

liabilitas yang mengakibatkan kenaikan aset neto. 

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode 

akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya 

liabilitas yang mengakibatkan penurunan aset neto.IAI & BI, (2018:67). 

2. Penghasilan dan Beban Tidak Terikat 

Penghasilan tidak terikat adalah penghasilan yang tidak ada pembatasan 

tujuan dan/atau waktu. 

Beban tidak terikat adalah beban atas aktivitas yang tidak ada 

pembatasan tujuan dan/atau waktu.IAI & BI, (2018:68). 

Pengakuan dan Pengukuran: 

1) Penghasilan tidak terikat diakui pada saat terjadi sebesar jumlah yang 

menjadi hak yayasan pondok pesantren. 

2) Beban tidak terikat diakui pada saat terjadi sebesar jumlah yang 

menjadi beban yayasan pondok pesantren. 

3. Penghasilan dan Beban Terikat 

Penghasilan terikat adalah penghasilan yang ada pembatasan tujuan 

dan/atau waktu. 

Beban terikat adalah beban yang aktivitas yang ada pembatasan tujuan 

dan/atau waktu.IAI & BI, (2018:72). 

Pengakuan dan Pengukuran: 
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1) Penghasilan terikat diakui pada saat terjadi sebesar jumlah yang 

menjadi hak yayasan pondok pesantren. 

2) Beban terikat diakui pada saat terjadi sebesar jumlah yang menjadi 

beban yayasan pondok pesantren. 

2.7.5 Akuntansi  Arus Kas 

Dalam akuntansi arus kas terdiri dari, antara lain: 

1. Pengertian Arus Kas 

Laporan arus kas adalah laporan yang menunjukkan penerimaan dan 

pengeluaran kas dan setara kas selama periode tertentu yang 

dikelompokkan dalam aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan.IAI 

& BI, (2018:77). 

2. Dasar Pengaturan 

Dasar pengaturan untuk arus kas antara lain: SAK ETAP Bab 7: 

Laporan Arus Kas dan PSAK 45: Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba. IAI 

& BI, (2018:77). 

3. Penjelasan 

2.7.6 Catatan Atas Laporan Keuangan 

1. Pengertian Catatan Atas Laporan Keuangan 

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari 

laporan keuangan yayasan  pondok pesantren. Catatan atas laporan 

keuangan memuat penjelasan mengenai gambaran umum yayasan pondok 

pesantren, ikhtisar kebijakan akuntansi, penjelasan pos-pos laporan 

keuangan dan informasi penting lainnya.IAI & BI, (2018:79). 
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Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis.Setiap pos 

dalam laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, dan laporan arus kas 

harus berkaitan dengan informasi yang ada dalam catatan atas laporan 

keuangan.IAI & BI, (2018:79). 

2. Penjelasan 

1) Catatan atas laporan keuangan meliputi: 

a. Gambaran umum atas yayasan pondok pesantren. 

b. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan. 

c. Penjelasan pos-pos laporan keuangan. 

d. Informasi penting lain. IAI & BI, (2018:79). 

2) Gambaran umum yayasan pondok pesantren 

a. Pendirian dari yayasan pondok pesantren.  

b. Riwayat ringkas dari yayasan pondok pesantren. 

c. Nomor dan tanggal akta pendirian serta perubahan terakhirnya. 

d. Kegiatan utama dari yayasan pondok pesantren sesuai Anggaran 

Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. 

e. Tempat kedudukan dari yayasan pondok pesantren dan lokasi 

utama kegiatannya. 

f. Pengurus yayasan pondok pesantren. 

g. Struktur dari yayasan pondok pesantren dan unit usahanya. IAI & 

BI, (2018:80). 
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3) Ikhtisar kebijakan akuntansi 

a. Pernyataan bahwa laporan keuangan yayasan pondok pesantren 

menggunakan SAK ETAP. 

b. Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan: 

a) Dasar pengukuran laporan keuangan yaitu berdasarkan biaya 

historis. 

b) Dasar penyusunan laporan keuangan yaitu dasar akrual kecuali 

untuk laporan arus kas. 

c) Kebijakan akuntansi tertentu, yaitu investas pada entitas lain, 

properti investasi, aset tetap, aset tidak berwujud, pengakuan 

penghasilan dan beban, dan wakaf. IAI & BI, (2018:80). 
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  Tabel 2.1 

Ilustrasi Laporan Posisi Keuangan Menurut Pedoman Akuntansi Pesantren 

YAYASAN PONDOK PESANTREN AL-IKHLAS 

Laporan Posisi Keuangan 

Pada tanggal 29 Dzulhijjah 1401 dan 1400 

         1401                1400 

ASET 

Aset Lancar 

Kas dan setara kas x x  

Piutang usaha x x 

Persediaan x x 

Biaya dibayar dimuka  x x 

Aset lancar lain x x 

Jumlah xxx xxx 

Aset tidak lancar  

Investasi pada entitas lain x x 

Property investasi x x  

Aset tetap x x  

Aset tidak berwujud x x  

Aset tidak lancar lain x x  

Jumlah   xxx xxx 

Total aset  xxx xxx 

 

LIABILITAS 

Liabilitas jangka pendek  

Pendapatan diterima dimuka x x  

Utang jangka pendek x x  

Liabilitas jangka pendek lain x x  

Jumlah   xxx xxx 

Liabilitas  jangka panjang 

Utang jangka panjang           x x 

Liabilitas imbalan kerja x x 

Liabilitas jangka panjang lain x x 

Jumlah   xxx xxx  

Total liabilitas xxx xxx 

ASET NETO 

Aset neto tidak terikat x x 

Aset neto terikat temporer x x 

Aset neto terikat permanen x x 

Total aset neto xxx xxx 

Total liabilitas dan aset neto xxx xxx 

Sumber:Pedoman Akuntansi Pesantren 
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Tabel 2.2 

Ilustrasi Laporan Aktivitas Menurut Pedoman Akuntansi Pesantren 

YAYASAN PONDOK PESANTREN AL-IKHLAS 

Laporan Aktivitas 

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 29 Dzulhijjah 1401 Dan 1400 

 1401              1400 

Perubahan aset neto tidak terikat 

Penghasilan Tidak Terikat 

Kontribusi santri x x 

Hibah pendiri dan pengurus  x  x 

Aset neto terikat yang berakhir pembatasannya x  x 

Pendapatan lain                    x  x 

Jumlah    xxx xxx  

Beban tidak terikat 
Beban pendidikan               x  x 

Beban konsumsi dan akomodasi   x x  

Beban umum dan administrasi             x x 

Jumlah                      xxx xxx  

Kenaikan (penurunan)            x x 

Saldo awal  xxx xxx 

Saldo akhir             xxx xxx 

PERUBAHAN ASET NETO TERIKAT TEMPORER 

Program A dan B 

Pendapatan          x x 

Beban                  (x)  (x) 

Surplus                                     x x 

Aset neto terikat termporer yang berakhir pembatasannya x x 

Kenaikan (penurunan)   xxx xxx 

Saldo awal                    xxx xxx  

Saldo akhir                                               xxx xxx 

PERUBAHAN ASET NETO TERIKAT PERMANEN 
Wakaf uang                                                   

Wakaf harta bergerak selain uang 

Wakaf harta tidak bergerak          

Hasil bersih pengelolaan dan pengembanganwakaf   

Alokasi hasil pengelolaan dan pengembanganWakaf  (x) (x) 

Kenaikan (Penurunan)                          xxx xxx 

Saldo awal                          xxx xxx 

Saldo akhir                                 xxx xxx 

ASET NETO PADA AWAL TAHUN                xxx xxx 

ASET NETO PADA AKHIR TAHUN          xxx xxx  

Sumber:Pedoman Akuntansi Pesantren 
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Tabel 2.3 

Laporan Arus Kas Menurut Pedoman Akuntansi Pesantren 

YAYASAN PONDOK PESANTREN AL IKHLAS 

Laporan arus Kas 

Untuk tahun yang berakhir pada 29 dzulhijjah 1401 dan 1400 

                                                                                     1401         1400 

ARUS KAS OPERASI 

Rekonsiliasi perubahan aset neto menjadi kas neto 

Perubahan aset neto                                          x x 

Penyesuaian: 

Penyusutan    x x 

Kenaikan piutang usaha                  x x 

Kenaikan persediaan                                    x x 

Penurunan biaya dibayar dimuka                  x x 

Kenaikan pendapatan diterima dimuka            

Jumlah kas neto diterima dari aktivitas operasi xxx xxx 

ARUS KAS INVESTASI 

Pembelian aset tidak lancer x x 

Penjualan investasi               x x 

Jumlah kas neto dikeluarkan dari aktivitas investasi xxx xxx 

ARUS KAS PENDANAAN 

Pembayaran utang jangka panjang  x x 

Jumlah kas neto dikeluarkan dari aktivitas pendanaan xxx xxx 

Kenaikan (Penurunan)                                            xxx xxx 

Saldo awal                                                               xxx xxx 

 

Sumber:Pedoman Akuntansi Pesantren 

 

2.8  Pandangan Islam Tentang Pesantren 

Dalam Al-Qur‟an Surat Al-Muthaffifin ayat 1 sudah disebutkan bahwa: 

  ١َوۡيٞل لِّۡلُمَطفِِّفيَه 

Artinya: “Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan 

menimbang)” (QS. Al-Muthaffifin:1). 

Dalam ayat di atas sudah disebutkan dengan jelas bahwa kita tidak  boleh 

bertindak curang. Seharusnya Pondok Pesantren memberikan upah kepada para 

tenaga kerja untuk semakin memotivasi mereka supaya bisa mengelola aset lebih 

maksimal lagi(Priandhika, 2016). 
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Allah SWT berfirman dalam surat At-taubah ayat 122: 

ۡىُهۡم َطآئِفَٞة   فَلَۡىََل وَفََس ِمه ُكّلِ فِۡسقَٖة ّمِ
َوَما َكاَن ٱۡلُمۡؤِمىُىَن ِليَىِفُسواْ َكآفَّة ۚٗ

يِه َوِليُىِرُزواْ قَۡىَمُهۡم إِذَا َزَجعُٓىاْ إِلَۡيِهۡم لَعَلَُّهۡم يَۡحرَُزوَن    ١١١لِّيَتَفَقَُّهىاْ فِي ٱلدِّ

Artinya: "Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi (ke 

medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak 

pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi 

peringatan kepada kaumnya jika mereka telah kembali agar mereka dapat 

menjaga dirinya." 

Ayat di atas dijelaskan hendaknya ada pengawal umat yang memberi 

peringatan dan pendidikan pada umatnya untuk berfikir, berprilaku serta berkarya 

sesuai dengan ajaran Islam(Zulhimma, 2013). 

2.9 Penelitian Terdahulu 

Sebagai bahan referensi 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 2.4 

Ringkasan Penelitian Terdahulu 

No Nama Judul Hasil 

1 Rendri 

Pratama 

Wahyu 

Priandhika 

(2016) 

Pencapaian  

kemandirian 

operasional melalui 

pengelolaan  aset di  

pondok pesantren 

annuqayah 

Hasil penelitian yaitu: Pondok 

Pesantren Annuqayah sudah 

mampu membiayai kebutuhan 

operasional dengan menggunakan 

pendapatan yang diterima dari 

mengelola aset yang dimiliki.  

2 Fina Ainur 

Rohmah  

(2018) 

Rancangan 

penerapan pedoman 

akuntansi pesantren 

Hasil penelitian yaitu: pencatatan 

yang dilakukan pondok pesantren 

yanabi‟ul „ulum warrahmah 
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pada  pondok 

pesantren yanabi‟ul 

„ulum warrahmah 

(PPYUR) kudus 

 

 

merupakan pencatatan yang 

sederhana. Dalam mencatat 

aktivitas keuangan, pondok 

pesantren  hanya mencatat  

seluruh transaksi yang dilakukan 

pondok pesantren yaitu 

pemasukan  dan  pengeluaran  

dan dalam penerapan pedoman  

akuntansi pesantren  terdapat 

kendala yang dialami oleh 

pondok pesantren yanabi‟ul 

„ulum warrahmah  yaitu 

kurangnya sumber daya manusia  

yang masih dalam  proses 

pemahaman akan  standar 

akuntansi atau pedoman 

akuntansi  pesantren, sehingga 

dalam penerapan yang dilakukan 

masih belum sepenuhnya sesuai 

dengan standar. 

3 Irsa Azizah 

Afkarina 

(2019) 

Rekonstruksi 

penyusunan laporan 

keuangan di 

pondok pesantren 

al-anwari 

banyuwangi (dalam 

perspektif pedoman  

akuntansi pesantren 

Hasil penelitian yaitu: Laporan 

keuangan yang  disusun oleh 

pondok pesantren Al-Anwari 

kabupaten banyuwangi belum 

sesuai dengan pedoman akuntansi 

pesantren. Pesantren hanya 

melakukan pencatatan atas 

penerimaan kas dan pengeluaran 

kas yaitu merekap penerimaan 

kas yang berasal dari bendahara 

harian putra dengan putri dengan 

model pencatatan rincian 

penerimaan dan pengeluaran kas. 

4 Salsabila 

nurul azmi 

(2019) 

Analisis 

implementasi 

pencatatan 

keuangan berbasis 

pedoman akuntansi 

pesantren (studi 

kasus pada pondok 

Hasil penelitian yaitu: Pencatatan 

laporan keuangan Pesantren Al-

Urwatul Wutsqo masih 

sederhana. Pesantren Al-urwatul  

wutsqo belum menerapkan 

pencatatan keuangan berbasis 

pedoman akuntansi pesatren yang 
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pesantren Al-

Urwatul wutsqo 

indramayu) 

meliputi: laporan posisi 

keuangan, laporan aktivitas, 

laporan arus kas, dan catatan atas 

laporan keuangan. 

5 Diana 

Rachmawati 

(2019) 

Pelaporan keuangan 

pondok pesantren 

studi kasus pada 

pondok pesantren 

Ta‟mirul Islam 

Surakarta 

Pelaporan keuangan yang 

dilakukan oleh pondok pesantren 

Ta‟mirul Islam Surakarta saat ini 

berupa laporan penerimaan kas 

dan laporan pengeluaran kas 

penyusunan laporan keuangan 

dilakukan dengan metode cash 

basic. 

Sumber: Penelitian Terdahulu  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Wilayah Penelitian 

Penelitian ini merupakan studi kasus yang dilakukan di SMP Al-Faruqi pada 

pondok pesantren Al-Faruqi Riau.Adapun yang menjadi obyek penelitian adalalah 

SMP Al-Faruqi Riau. 

3.2 Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif deskriptif.Penelitian ini mengamati penerapan SAK ETAP mengenai 

akuntansi pesantren pada SMP Al-Faruqi Riau.Penelitian ini merupakan studi 

kasus yang dilakukan di SMP Al-Faruqi Riau.Lokasi Pondok Pesantren Al-Faruqi 

Riau Jl. Kubang Raya No.27 Kab. Kampar, Riau. 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian  ini meliputi data primer dan 

sekunder.  Data primer yaitu jenis data yang diperoleh dengan cara melakukan 

penelitian langsung ke objek penelitian, yaitu SMP Al-Faruqi Riau sedangkan 

data sekunder merupakan data yang diperoleh dari telaah gambaran umum 

SMPAl-Faruqi Riau serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan akuntansi 

pesantren. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono (2017:104) didalam Rahmah, Fina Ainur, 2018, 

menjelaskan bahwa teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam 
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penelitian, karena tujuan utama  dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa 

mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data 

yang memenuhi standar data yang ditetapkan. 

1. Wawancara 

Yaitu salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

mengadakan Tanya jawab baik secara langsung maupun tidak langsung 

dengan sumber data, yaitu penulis mengajukan sejumlah pertanyaan kepada 

karyawan dan pimpinan tentang Penerapan Akuntansi Pesantren pada SMP 

Al-Faruqi Riau studi  kasus Pondok  Pesantren  Al-Faruqi berdasarkan SAK 

ETAP. 

2. Observasi 

Metode observasi adalah suatu usaha sadar untuk mengumpulkan data 

yang dilakukan secara sistematis dengan prosedur yang terstandar. Observasi 

yang penulis lakukan yaitu dengan cara pengamatan langsung di lapangan dan 

melakukan pengambilan data dengan pencatatan secara sistematis terhadaap 

hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan Wawancara Pondok Pesantren Al-

Faruqi pada SMP Al-Faruqi Riau. 

3. Dokumentasi 

Digunakan untuk memperoleh data mengenai sejarah berdirinya SMP 

Al-Faruqi Riau, keadaan yang ada di dalam ruang lingkup Pondok Pesantren. 

3.5 Teknik Analisis Data 

Metode analisis yang  digunakan dalam penelitian ini merupakan teknik 

analisis deskiptif. Yaitu metode yang sifatnya menguraikan, menggambakan, 
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membandingkan, suatu data dan keadaan serta menerangkan suatu  keadaan 

sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan(Manna, 2018). 

Analisis data kualitatif merupakan bentuk  analisis yang tidak menggunakan 

matematik, statistic danekonomik atau bentuk-bentuk yang lain. Menurut 

Creswell (2016:260) analisis data dalam penelitian kualitatif akan berlangsung 

bersamaan dengan bagian-bagian lain dari pengembangan penelitian kualitatif, 

yaitu pengumpulan data dan penulisan temuan. Pada penelitian ini data yang 

diperoleh akan di analisis menggunakan pendekatan deskriptif, yakni peneliti 

mendeskripsikan arti data yang telah terkumpul dengan merekap sebanyak 

mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat ini(Afkarina, 2019). 

Penelitian akan dimulai dengan pengumpulan data yang relevan dengan 

pembahasan. Selanjutnya menentukan teori yang menjadi landasan dalam 

menentukan Akuntansi pesantren pada Pondok Pesantren Al-Faruqi.Pada tahap 

selanjutnya, analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari 

berbagai sumber, yaitu dari wawancara, dokumentasi pribadi, dokumentasi resmi, 

gambar dan sebagainya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang analisis  penerapan 

akuntansi pesantren pada smp Al-Faruqi Riau (studi kasus pondok pesantren 

al-faruqi berdasarkan SAK ETAP), dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pencatatan keuangan yang dilakukan pondok pesantren Al-Faruqi 

merupakan pencatatan yang sederhana. Dalam mencatat aktivitas 

keuangan pondok pesantren hanya mencatat pemasukan dan pengeluaran. 

Pencatatan keuangan dalam pondok pesantren dilakukan oleh bagian 

keuangan yang nantinya akan ditandatangani oleh pimpinan pondok 

pesantren. 

2. Penerapan laporan keuangan berdasarkan Pedoman Akuntansi Pesantren 

sangat memungkinkan jika diterapkan secara penuh pada laporan 

keuangan pondok pesantren Al-Faruqi, karena laporan yang telah diolah 

oleh penulis menjadi laporan yang sesuai dengan standar yang lebih 

mudah untuk dipahami, memiliki relevansi dan dapat dibandingkan 

sehingga mempermudah seluruh pengurus pondok pesantren untuk 

membaca laporan keuangan tersebut dan dapat juga dijadikan untuk 

menentukan keputusan berdasarkan kondisi pondok pesantren untuk 

program kerja atau kegiatanpada tahun berikutnya. 

66 
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3. Penyusunan laporan keuangan berdasarkan pedoman akuntansi pesantren 

yang dibuat untuk pondok pesantren Al-Faruqi adalah: laporan posisi 

keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan 

keuangan. 

4. Dalam penerapan Pedoman Akuntansi Pesantren terdapat kendala yang 

dialami oleh pondok pesantren Al-Faruqi yaitu kurangnya sumber daya 

manusia yang masih dalam proses pemahaman tentang laporan keuangan 

dan kurangnya pemahaman akan standar akuntansi atau Pedoman 

Akuntansi Pesantren sehingga dalam penerapan yang dilakukan masih 

belum sepenuhnya sesuai dengan standar. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan, maka peneliti memberikan saran 

dalam upaya penyusunan laporan keuangan berdasarkan Pedoman Akuntansi 

Pesantren sebagai berikut: 

1. Bagi pondok pesantren 

a. Setelah disediakan rekomendasi pencatatan untuk menyusun laporan 

keuangan yang sesuai dengan Pedoman Akuntansi Pesantren sehingga 

rekomendasi dapat diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan. 

Hal ini bertujuan agar penilaian kinerja di periode berikutnya tetap 

dapat dilakukan dengan baik sehingga dapat membantu dalam 

pengambilan keputusan. 

b. Memahami dan mempelajari Pedoman Akuntansi Pesantren. 
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2. Bagi peneliti selanjutnya 

a. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menentukan objek yang 

berbeda dari penelitan ini, sehingga dapat merekomendasikan 

penyusunan laporan keuangan berdasarkan Pedoman Akuntansi 

Pesantren yang dapat digunakan oleh pondok pesantren lain. 

b. Dapat memperbaiki kekurangan dan kelemahan penelitian ini, dimana 

pondok pesantren yang digunakan dalam penelitian ini kegiatan 

usahanya tidak ada, sehingga penelitian selanjutnya diharapkan untuk 

mencari pondok pesantren yang mempunyai macam-macam kegiatan 

usaha lainnya, agar penelitian yang dilakukan dapat menjadi lebih baik 

dari yang sekarang. 
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LAMPIRAN 1 

LAPORAN KEUANGAN 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 

 



 
 

 
 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 2 

LAPORAN KEUANGAN KOREKSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Laporan Posisi Keuangan Koreksi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONDOK PESANTREN AL-FARUQI 

Laporan posisi keuangan 

Per 31 desember 2018 

 2018 

ASET                                                                                 

Aset Lacar 

Kas dan setara kas Rp.  1.839.000.000 

Biaya dibayar dimuka Rp.       12.140.000 

Aset lancar lain Rp.       13.624.400 

Jumlah Rp.  1.864.764.400 

Aset Tidak Lancar 

Aset tetap Rp. 20.082.952.600 

Jumlah Rp.20.082.952.600 

 

Total Aset Rp.21.947.717.000 

 

LIABILITAS 

Liabilitas Jangka Pendek 

Pendapatan diterima dimuka       Rp.  1.479.000.000 

  

Liabilitas Jangka Panjang 

Liabilitas imbalan kerja Rp.     283.640.000 

  

Total Liabilitas Rp.  1.762.640.000

   

 

ASET NETO  

Aset neto tidak terikat Rp.     177.288.400 

Aset neto terikat temporer Rp.        7.788.600 

Aset neto terikat permanen        Rp.20.000.000.000 

Total Aset Neto Rp.20.185.077.000 

 

Total Liabilitas Dan Aset Neto Rp.21.947.717.000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Laporan  Aktivitas Koreksi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONDOK PESANTREN AL-FARUQI 

Laporan Aktivitas 

Per 31 desember 2018 

 2018 

 

PERUBAHAN ASET NETO TIDAK TERIKAT 

Penghasilan tidak terikat 

Kontribusi santri Rp.    152.550.000 

Jumlah Rp.    152.550.000 

Beban tidak terikat  

Beban konsumsi dan akomodasi Rp.      17.237.000 

Beban umum dan administrasi                    Rp.        8.941.000 

Jumlah Rp.      26.178.000 

Kenaikan (penurunan) 

Saldo awal 

Saldo akhir 

PERUBAHAN ASET NETO  TERIKAT TEMPORER 

Program  

Pendapatan             Rp.    538.550.000 

Beban                         Rp.  (106.640.000) 

Pajak Rp.         (900.000) 

Surplus Rp.      25.304.600 

Aset neto terikat temporer yang berakhir  

Pembatasannya                                                          Rp.    147.210.000 

PERUBAHAN ASET NETO TERIKAT PERMANEN 

Wakaf uang            Rp.    360.000.000 

Wakaf harta tidak bergerak          Rp.20.000.000.000 

Kenaikan (penurunan) 

Saldo awal 

Saldo akhir 

ASET NETO PADA AWAL TAHUN 

ASET NETO PADA AKHIR TAHUN Rp.21.142.252.600 

 



 
 

 

 

Laporan Arus Kas Koreksi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONDOK PESANTREN AL-FARUQI 

Laporan Arus Kas 

Per 31 desember 2018 

 2018 

ARUS KAS OPERASI 

Rekonsiliasi perubahan aset neto menjadi kas neto 

Perubahan aset neto                                                                           

Penyesuaian: 

Biaya dibayar dimuka                                Rp.      12.140.000 

Kenaikan pendapatan diterima dimuka                                     

Jumlah kas neto diterima dari aktivitas operasi          Rp.      12.140.000 

 

ARUS KAS INVESTASI 

Pembelian aset tidak lancar                          

Penjualan investasi                                                             

Jumlah kas neto dikeluarkan dari aktivitas investasi  

 

ARUS KAS PENDANAAN 

Pembayaran utang jangka panjang 

Jumlah kas neto dikeluarkan dari aktivitas                        

pendanaan                     

Saldo awal Rp. 1.839.000.000 



 
 

 

 

Catatan Atas Laporan Keuangan Koreksi 

PONDOK PESANTREN AL-FARUQI 

Catatan Atas Laporan Keuangan 

Per 31 desember 2018 

 

5. Umum 

Pondok Pesantren Al-Faruqi adalah lembaga Pendidikan yang memiliki 

jenjang pendidikan SMP dan SMK di bawah naungan Yayasan Islam al-

afkar. Pondok pesantren Al-Faruqi ini berdiri padatanggal 21 April 

2011berdasarkan SK Menkumham RINo. AHU-2123.AH.01.04.Pondok 

Pesantren Al-Faruqi dibangun di atas tanah wakaf dari Buya H. Ahmad 

Roni beserta istri Umi Hj. Firdaus Haroyan dengan luas tanahnya 24.320 

m2, yang berada di Jl. Kubang Raya No. 27 Desa Kualu, Kecamatan 

Tambang, Kabupaten Kampar. 

6. Ikhtisar kebijakan akuntansi 

Berikut ini  adalah pokok-pokok kebijakan akuntansi penting yang 

diterapkan oleh pondok pesantren Al-Faruqi yang memberikan  

pengaruh terhadap penyajian posisi keuangan dan laporan aktivitas 

pondok pesantren Al-Faruqi: 

f. Penyajian laporan keuangan 

Laporan keuangan pondok pesantren Al-Faruqi disusun sesuai 

dengan pedoman akuntansi pesantren dan menggunakan SAK 

ETAP. 

g. Dasar-dasar akuntansi dan periode pencatatan 

Pencatatan laporan keuangan pondok pesantren disajikan secara 

tahunan, kemudian dilakukan pembukuan setiap tahunnya. 

Laporan arus kas menyajikan penerimaan kas dan pengeluaran kas 

yang diklasifikasikan berdasarkan arus kas operasi, arus kas 

investasi, dan arus kas pendanaan. 

h. Kas dan setara kas 

Kas dan setara kas pondok pesantren berupa kas kecil. 

i. Pendapatan dan biaya 

Pendapatan diakui ketika kas dan setara kas sudah diterima. Biaya 

dibebankan ketika ada kewajiban atas transaksi yang dilakukan. 

j. Aset tetap 

Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan setelah dikurangi 

dengan akumulasi penyusutan. 

7. Pos laporan posisi keuangan 

h. Aset lancar 

Aset lancar per 31 desember 2018 adalah Rp. 1.864.764.400 

i. Aset tidak lancar 

Aset tidak lancar per 31 desember 2018 adalah Rp. 20.082.952.600 



 
 

 

j. Liabilitas jangka pendek  

Liabilitas jangka pendek per 31 desember 2018 adalah  

Rp. 1.479.000.000 

k. Liabilitas jangka panjang 

Liabilitas jangka panjang per 31 desember 2018 adalah 

Rp. 283.640.000 

l. Aset neto tidak terikat 

Aset neto tidak terikat per 31 desember 2018 adalah  

Rp. 177.288.400 

m. Aset neto terikat temporer 

Aset neto terikat temporer per 31 desember 2018 adalah  

Rp. 7.788.600 

n. Aset neto terikat permanen 

Aset neto terikat permanen per 31 desember 2018 adalah  

Rp. 20.000.000.000 

8. Pos laporan aktivitas 

c. Pendapatan, penghasilan, dan sumbangan 

Pendapatan, penghasilan, dan sumbangan pondok pesantren untuk 

periode tertentu akan disajikan pada catatan atas laporan keuangan 

dalam pos laporan aktivitas. 

d. Beban dan kerugian 

Beban dan kerugian pondok pesantren untuk periode tertentu akan 

disajikan pada catatan atas laporan keuangan dalam pos laporan 

aktivitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 3 

FORMAT WAWANCARA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PESANTREN PADA SMP AL-

FARUQI RIAU (Studi Kasus Pondok Pesantren Al-Faruqi Berdasarkan 

SAK ETAP) 

Tanggal dan waktu wawancara : 

Tempat : 

A. Identitas Narasumber 

Nama  : 

Jabatan : 

B. Daftar Pertanyaan Penyajian Laporan Keuangan Menurut Pedoman 

Akuntansi Pesantren 

1. Bagaimana sejarah berdirinya pondok pesantren Al-Faruqi? 

2. Bagaimana visi dan misi pondok pesantren Al-Faruqi? 

3. Bagaimana struktur organisasi yang ada di pondok pesantren Al-Faruqi? 

4. Apakah pondok pesantren Al-Faruqi telah mencatat setiap transaksi yang 

terjadi? 

5. Berasal dari mana saja setiap pemasukan yang terjadi di pondok pesantren 

Al-Faruqi? 

6. Bagaimana bentuk pencatatan keuangan di pondok pesantren Al-Faruqi? 

7. Apa saja kekurangan dari laporan keuangan yang disusun pondok 

pesantren Al-Faruqi  saat ini? 

8. Apa saja komponen laporan keuangan yang diterapkan di SMP pondok 

pesantren Al-Faruqi? 

9. Berapa bagian fungsi yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan di 

SMP pondok pesantren Al-Faruqi? 



 
 

 

10. Apakah standar akuntansi yang digunakan dalam membuat laporan 

keuangan di SMP pondok pesantren Al-Faruqi? 

11. Apakah SMP pondok pesantren Al-Faruqi memiliki bidang usaha? 

12. Apakah SMP pondok pesantren Al-Faruqi memiliki hutang piutang? 

13. Apakah terdapat rincian pencatatan atas aset tetap pada pondok pesantren 

Al-Faruqi? 

14. Berapa harga aset tetap seperti tanah dan bangunan yang dimiiki pondok 

pesantren Al-Faruqi? 

15. Berapa total rincian luas tanah yang digunakan dalam membangun semua 

gedung pondok pesantren Al-Faruqi? 

16. Apakah pondok pesantren Al-Faruqi mengetahui bahwa pondok pesantren 

harus menyusun laporan keuangan sesuai pedoman akuntansi pesantren? 

17. Apakah kendala yang di alami SMP pondok pesantren Al-Faruqi dalam 

Penyusunan laporan keuangan? 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 4 

HASIL WAWANCARA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

FORM CATATAN WAWANCARA 

Hari/ Tanggal  : Kamis, 29 Januari 2020  

Waktu   : Pukul  08.00-08.50 WIB  

Tempat  : Pondok Pesantren Al-Faruqi Riau 

1.  Data Informan 

Nama  : Tetty Ajrianti, S.Pd 

Jabatan : Waka. Sarana Prasarana  

2. Hasil Wawancara 

1. Berasal dari mana saja setiap pemasukan yang terjadi di pondok pesantren Al-

Faruqi? 

Jawaban :  Pemasukan yang pertama yaitu dari SPP santriwati digunakan 

untuk biaya makan, biaya sehari-hari termasuk laundry, air dan juga 

termasuk uang sekolah santriwati dari uang itulah untuk membayar gaji guru-

guru, yg kedua dari Dana Bos digunakan untuk membantu keperluan 

operasional,  yg ketiga dari yayasan. 

2. Apa saja kekurangan dari laporan keuangan yang disusun pondok pesantren 

Al-Faruqi  saat ini? 

Jawaban :  Karena tidak ada yang sempurna tapi kekurangan-kekurangan 

itu mungkin dari segi kwitansi  karena ada beberapa toko tidak memiliki 

kwitansi kemudian kekurangan lain dari dana yang ada digunakan tidak 

sesuai dengan kebutuhan tapi itu selain Dana Bos karena kebutuhan 

mendesak. 



 
 

 

3. Apakah standar akuntansi yang digunakan dalam membuat laporan keuangan 

di SMP pondok pesantren Al-Faruqi? 

Jawaban :  Standar yang digunakan pondok yaitu buku juknis dari dinas 

untuk standar laporan keuangan 8 standar nasional pendidikan dari 8 itu ada 

standar pembiayaan yang harus dipenuhi oleh sekolah dan jika diaudit tidak 

sesuai akan  menjadi masalah, ketika akreditasi ada assessor yang turun akan 

jadi  masalah bagi sekolah dan laporan  keuangan sudah pernah di audit. 

4. Apakah pondok pesantren Al-Faruqi mengetahui bahwa pondok pesantren 

harus menyusun laporan keuangan sesuai pedoman akuntansi pesantren? 

Jawaban : Kalau Pedoman Akuntansi Pesantren kami belum punya, kami 

hanya punya juknis-juknis dari dinas saja dan untuk mengetahui kami sudah 

mengetahui karena  bendahara kami sarjana ekonomi dan itu sudah di 

update. 

5. Berapa bagian fungsi yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan di 

SMP pondok pesantren Al-Faruqi? 

Jawaban : Ada dua unit bidang yang terlibat dalam penyusunan laporan 

keuangan yaitu bendahara dan staff-staff nya kedua tas tenaga administrasi 

sekolah dan operator juga ikut membantu dalam penyusunan laporan 

keuangan karena laporan keuangan ini sifatnya online dan yang bisa 

mengoperasikannya hanya operator. 
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