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ABSTRAK 

 
Penelitian ini dilakukan pada Pondok Pesantren Khalid Bin Walid. Adapun 

tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi penyusunan 

laporan keuangan dan pemahaman pengurus terhadap pengakuan, pengukuran, 

dan pelaporan keuangan berdasarkan pedoman akuntansi pesantren, serta 

ajuntabilitas dan transparasi laporan keuangan pada pondok pesantren Khalid 

Bin Walid Rokan Hulu, Riau. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Key informan 

dalam penelitian ini adalah Bendahara  pondok pesantren Khalid Bin Walid 

Rokan Hulu, Riau. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model 

analisys interactive Miles and Hubarman. Hasil penelitian yang diperoleh 

menunjukkan bahwa laporan keuangan pondok pesantren Khalid Bin Walid 

belum sesuai dengan Pedoman Akuntansi Pesantren. Pengurus pondok pesantren 

Khalid Bin Walid (Bendahara) sudah memahami tentang pengakuan, pengukuran 

dan pelaporan keuangan berdasarkan pedoman akuntansi pesantren, tetapi belum 

bisa menyusun laporan keuangan yang sesuai standar karena tidak memiliki 

panduan/acuan. Pertanggungjawaban atas penggunaan dana yang dipercayakan 

dengan semestinya dan melaporkan laporan keuangan tepat waktu adalah bukti 

akuntabilitas yang dilakukan oleh bendahara. Transparansi laporan keuangan 

Khalid Bin Walid hanya sebatas kepada pihak internal saja, jika pihak eksternal 

memiliki kepentingan maka akan diberikan sesuai yang dibutuhkan.  

 

Kata Kunci :  Laporan Keuangan, Pedoman Akuntansi Pesantren 2018, Pondok 

Pesantren 
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Perkembangan pondok pesantren muncul sejak Abad ke-13. Di 

Indonesia pondok pesantren tumbuh dan berkembang sangat pesat. Seiring 

berjalannya waktu pondok pesantren memberikan pendidikan dengan 

mengikuti perkembangan zaman, Pesantren tidak hanya mengajarkan ilmu 

agama tetapi juga ilmu pengetahuan umum yang diajarkan pada sekolah-

sekolah biasa. Hal ini terbukti dengan banyaknya ditemukan pondok pesantren 

yang juga membuka Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah, SMP IT 

dan SMA IT, bahkan ada juga yang mendirikan Perguruan Tinggi.  

Pondok pesantren telah banyak melahirkan para ilmuwan, pejuang, 

pemimpin, birokrat, dan lainnya yang berkontribusi bagi kemajuan Indonesia 

(Pedoman Akuntansi Pesantren, 2018: 1). Kemajuan pondok pesantren dalam 

bidang pendidikan memiliki potensi besar bagi petumbuhan ekonomi syariah 

dalam bentuk perkembangan sumber daya manusia. Sumber daya manusia 

yang bermutu dengan memiliki prestasi diberbagai bidang merupakan bukti 

bahwa pondok pesantren telah berhasil melahirkan generasi-generasi terbaik 

bagi suatu bangsa.  

Dalam menjalankan kegiatannya, pondok pesantren mendapat dana 

dari berbagai sumber baik internal maupun eksternal, yaitu yang berasal dari 

kontribusi santri berupa pembayaran SPP, infaq dari masyarakat, atau  bantuan 

dari pemerintah departemen keagamaan. Dana tersebut digunakan untuk 
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pembangunan serta kebutuhan lainnya. Dalam pengelolaan dana tersebut 

terdapat proses akuntansi, yang dimulai dari identifikasi kejadian dan transaksi 

hingga penyajian dalam laporan keuangan. Pertanggung jawaban pelaporan 

keuangan pesantren, biasanya didasarkan pada hukum yang paling utama yaitu 

Al-Qur’an.  

Pesantren merupakan organisasi nirlaba, organisasi yang tidak 

berorientasi pada laba namun pertanggung jawaban atas keuangan dalam 

bentuk laporan keuangan yang baik dan benar sangatlah penting. Dalam 

menyusun laporan keuangan, banyak pondok pesantren yang masih 

menggunakan sistem pencatatan sederhana dan tanpa menggunakan standar 

apapun sebagai acuan. 

Perkembangan peraturan standar yang semakin lengkap dan kompleks, 

serta kemajuan teknologi pada pondok pesantren merupakan bukti bahwa 

dalam tatanan perekonomian memberikan pengaruh yang signifikan dan 

berdampak positif, yaitu semakin relevan, memadai dan mudah dipahami. 

Kemajuan pondok pesantren tidak hanya dilihat dari pendidikan dan 

pengajaran yang diberikan, tetapi juga dilihat dari segi kualitas laporan 

keuangannya. Kemampuan dalam mengidentifikasi, mencatat serta menyusun 

laporan keuangan yang baik dan benar dapat memupuk kepercayaan dari 

seluruh stakeholder dalam mendukung kemajuan pondok pesantren. 

Transparansi dan akuntabilitas penyajian laporan keuangan berguna 

bagi pemangku kepentingan untuk memastikan dana yang telah diberikan 

dikelola secara baik dengan sebagaimana mestinya.  Penyajian informasi 

laporan keuangan yang transparan dan akuntabel dapat memberikan penilaian 
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kelayakan praktik akuntansi serta dapat membuat pelaporan keuangan yang 

memiliki daya banding tinggi saat dipublikasikan ke publik (Gultom, 2016). 

Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, Bank Indonesia (BI) 

menginisiasi penyusunan panduan akuntansi pondok pesantren supaya 

pesantren mampu menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar 

akuntansi keuangan yang berlaku umum dengan mempertimbangkan sifat dan 

karakteristik dari pondok pesantren (Pedoman Akuntansi Pesantren, 2018: 1). 

Pedoman Akuntansi Pesantren adalah suatu bentuk solusi atas masalah 

penyusunan laporan keuangan dipondok pesantren. Penyusunan Pedoman 

Akuntansi Pesantren menggunakan acuan dari Standar Akuntansi Keuangan 

Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang dikeluarkan oleh 

DSAK IAI, serta Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan 

Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang dikeluarkan oleh 

DSAS IAI. Pedoman Akuntansi Pesantren dapat membantu para pihak yang 

bertanggungjawab untuk menyempurnakan penyusunan laporan keuangan 

pada Pondok Pesantren.  

Maka dengan adanya Pedoman Akuntansi Pesantren ini diharapkan 

laporan keuangan pesantren dapat lebih mudah dipahami, lebih berkualitas 

dan dapat dipertanggungjawabkan. Komponen laporan keuangan pada pondok 

pesantren menurut Pedoman Akuntansi Pesantren (2018: 7) terdiri dari 4 

macam, yaitu laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan 

catatan atas laporan keuangan.  

Fenomena yang banyak terjadi pada dewasa ini adalah pondok 

pesantren masih belum menggunakan pedoman apapun sebagai acuan atau 
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tidak sesuai  pedoman dalam menyusun laporan keuangan pesantren. 

Sebagaimana pada Penelitian Wahyuningsih, Herman Karamoy, Dhullo 

Afandy (2018) yang berjudul “Analisis Pe;aporan Keuangan Di Yayasan As-

Salam Manado (Berdasarkan PSAK 45 dan PSAK 101)”.  Hasil penelitiannya 

menujukkan bahwa Yayasan As-Salam Manado sama sekali tidak mengacu 

pada pedoman manapun dalam membuat laporan keuangannya.  

Pembuatan laporan keuangannya hanya sebatas pencatatan penerimaan 

dan pengeluaran yang belum sepenuhnya benar, karena dalam pengakuannya  

pinjaman yang diberikan kepada karyawan dicatat sebagai pengeluaran dan 

tidak diakui sebagai  piutang sehingga tidak tercatat secara rinci berapa 

piutang yang dimiliki pondok  pesantren. Seharusnya pondok pesantren 

mengakui adanya piutang agar tidak terjadi kesalahan dalam perhitungan 

jumlah aset.  

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, pada penelitian  ini  

menggunakan  acuan standar  akuntansi berupa Pedoman Akuntansi Pesantren 

tahun 2018. Pada dasarnya PSAK no.45 tahun  2010 dan Pedoman Akuntansi 

Pesantren tahun 2018 memiliki kesamaan  dalam  tujuan dan penyusunan  

laporan keuangan bagi organisasi nirlaba.  Namun  Pedoman Akuntansi 

Pesantren tahun 2018 dibuat  oleh  IAI  dan BI khusus  untuk  mengatur 

standar penyusunan laporan keuangan pada pondok pesantren saja.  Perbedaan 

PSAK no.45 tahun 2010 dan Pedoman Akuntansi Pesantren tahun 2018 

terletak pada laporan aktivitas dimana ada beberapa  akun  yang berbeda 

didalamnya. Beberapa akun tersebut antara lain: pendapatan tidak terikat, pada 

PSAK no.45 tahun  2010 mengungkapkan akun sumbangan dan jasa layanan, 
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sedangkan pada Pedoman Akuntansi Pesantren tahun 2018 mengungkapkan 

akun kontribusi santri dan hibah dari pendiri/pengurus. Kemudian  beban, 

pada PSAK no.45 tahun  2010 mengungkapkan beban penitipan dan  beban 

penasehat  investasi, sedangkan pada Pedoman Akuntansi Pesantren tahun 

2018 mengungkapkan beban pendidikan, beban akomodasi dan konsumsi, 

serta beban umum dan administrasi. 

Pentingnya Pedoman Akuntansi Pesantren adalah untuk membantu 

penyusunan laporan keuangan agar menghasilkan laporan keuangan yang 

memenuhi kebutuhan informasi bagi para pengguna laporan keuangan. 

Kemudian Pedoman Akuntansi Pesantren memberikan gambaran kerangka 

dalam menyusun laporan keuangan agar laporan keuangan yang dihasilkan 

sesuai dan tidak beraneka ragam.  

Dapat dilihat pada laporan keuangan Pondok Pesantren Khalid Bin 

Walid Rokan Hulu Riau terdapat ketidaksesuaian penyajian antara laporan 

keuangan tersebut dengan aturan Pedoman Akuntansi Pesantren yaitu: 

Pertama, Pondok Pesantren Khalid Bin Walid menyajikan laporan kas 

namun  laporan  tersebut tidak sesuai dengan laporan arus kas berdasarkan  

Pedoman Akuntansi Pesantren karena hanya berupa  rincian pemasukan dan 

pengeluaran kas setiap bulannya selama satu  periode. Laporan  arus  kas  

yang seharusnya berdasarkan Pedoman Akuntansi Pesantren adalah laporan 

yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu 

yang dikelompokkan dalam aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan. 

Akibatnya tidak diketahui kenaikan atau penurunan nilai aset neto. 
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Kedua, Pada laporan keuangan tahunannya Pondok Pesantren Khalid 

Bin Walid tidak menyajikan laporan keuangan yang lengkap sesuai Pedoman 

Akuntansi Pesantren. Pondok Pesantren Khalid Bin Walid hanya menyajikan 

kas umum keuangan pada tahun 2019 yang berupa laporan saldo kas setiap 

akhir bulan, yang selanjutnya dijumlahkan untuk mencari saldo akhir tahun 

2019. Tidak ada informasi mengenai keseluruhan aset, liabilitas, dan aset neto 

yang disajikan dalam laporan keuangan tahun 2019.  

Seharusnya pondok pesantren Khalid bin walid menyajikan laporan 

yang lengkap berdasarkan pedoman akuntansi pesantren, laporan keuangan 

yang terdiri dari empat komponen yaitu laporan posisi keuangan, laporan 

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

laporan keuangan yang disajikan sulit untuk dipahami dan tidak diketahui 

jumlah aset yang dimiliki oleh pondok pesantren Khalid Bin Walid 

Ketiga, Sumber daya  manusia (SDM) yang menyusun laporan 

keuangan di Pondok Pesantren Khalid Bin Walid tidak memiliki latar 

belakang pendidikan Akuntansi sehingga kurang memahami penyusunan 

laporan keuangan yang berdasarkan standar yang berlaku umum. Akibatnya 

laporan keuangan yang dihasilkan tidak sesuai dengan standar. 

Motivasi dilakukan penelitian pada Pondok Pesantren Khalid Bin 

Walid adalah melihat kemajuan Pondok Pesantren Khalid Bin Walid, baik dari 

segi pembangunan maupun jumlah santri yang dari tahun ke tahun semakin 

meningkat. Dapat dilihat data dibawah ini: 
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Sumber: Pondok Pesantren Khalid Bin Walid. 

Dengan demikian perlu adanya implementasi penyusunan laporan 

keuangan dengan standar yang berlaku  umum yaitu Pedoman Akuntansi 

Pesantren sebagai acuannya,  agar  laporan keuangan pondok pesantren Khalid 

Bin Walid lebih berkualitas dan dapat meningkatkan kepercayaan stakeholder  

untuk berkontribusi pada pondok pesantren ini. Penyajian laporan keuangan 

dengan mengimplementasikan pedoman akuntansi pesantren, dipilih untuk 

diteliti dengan harapan bahwa pesatren dapat menyajikan laporan keuangan 

sesuai dengan Pedoman Akuntansi Pesantren, sehingga dapat memudahkan 

pondok pesantren untuk melakukan pengambilan keputusan, terutama terkait 

dengan anggaran pondok pesantren. 

Maka dari itu berdasarkan penjelasan permasalahan diatas, hal ini 

mendorong penulis untuk melakukan kajian dan penelitian tentang masalah 

tersebut dengan judul: “Analisis Implementasi Pedoman Akuntansi 

Pesantren Pada Pelaporan Keuangan Di Pondok Pesantren Khalid Bin 

Walid, Rokan Hulu, Riau”. 
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Gambar  1.1 

Perkembangan Jumlah Peserta Didik 4 Tahun 

Terakhir Pondok Pesantren Khalid  Bin Walid 

Peserta Didik
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1.2 Fokus Penelitian dan Kerangka Pemikiran 

Penelitian berfokus pada hal-hal yang berkaitan dengan pelaporan 

keuangan Pondok  Pesantren Khalid Bin  Walid Rokan Hulu, Riau. Hal ini 

dilakukan agar pondok pesantren dapat memahami dan menyusun laporan 

keuangan dengan baik dan benar juga sesuai dengan standar akuntansi 

keuangan yang berlaku umum dengan mempertimbangkan sifat dan karakter 

dari pondok pesantren. Penelitian ini menganalisis Pelaporan keuangan pada 

Pondok Pesantren Khalid Bin Walid, Rokan Hulu, Riau dengan mengacu 

kepada Pedoman Akuntansi Pesantren.  

Penelitian ini diawali dengan observasi dan pengumpulan data laporan 

keuangan terlebih dahulu serta selanjutnya melakukan wawancara dengan 

pihak pondok pesantren untuk memperoleh data/informasi lainnya yang 

dibutuhkan. Setelah mengumpulkan data-data yang diperlukan maka proses 

selanjutnya adalah menganalisis penyusunan dan pelaporan keuangan di 

Pondok Pesantren Khalid Bin Walid berdasarkan Pedoman Akuntansi 

Pesantren tahun 2018.  

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan tersebut akan menghasilkan 

suatu kesimpulan bagaimana implementasi pencatatan laporan keuangan di 

Pondok Pesantren Khalid Bin Walid yang sesuai dengan Pedoman Akuntansi 

Pesantren tahun 2018 dan bagaimana pemahaman pengurus terhadap 

pengakuan, pengukuran dan pelaporan keuangan berdasarkan Pedoman 

Akuntansi Pesantren tahun 2018, serta akuntabilitas dan transparansi laporan 

keuangan dipesantren Khalid Bin Walid. Selanjutnya pembahasan dibatasi 

dengan kerangka berpikir berikut ini:  
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Gambar  1.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan diatas, maka dapat 

dibuat rumusan masalah yang akan diteliti dalam bentuk pertanyaan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana analisis implementasi pencatatan laporan keuangan di pondok 

pesantren Khalid Bin Walid Rokan hulu, Riau berdasarkan pedoman  

akuntansi pesantren? 

Pedoman Akuntansi Pesantren Tahun 2018 Akuntansi di Pesantren 

Analisis 

Laporan Keuangan Tahun 2019 

Pondok Pesantren Khalid Bin Walid, Rokan 

Hulu, Riau 

Implementasi Pencatatan 

Laporan Keuangan 

Pesantren Berdasarkan PAP 

2018  

Akuntabilitas Dan 

Transparansi 

Laporan Keuangan 

Pesantren 

Hasil/Kesimpulan 

Pemahaman Pengurus Terhadap 

Pengakuan, Pengukuran Dan 

Pelaporan Keuangan Berdasarkan 

PAP 2018 



10 

 

 

2. Bagaimana pemahaman pengurus  terhadap pengakuan, pengukuran dan 

pelaporan keuangan berdasarkan pedoman akuntansi pesantren pada 

pondok pesantren Khalid Bin Walid Rokan hulu, Riau? 

3. Bagaimana akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan di pondok 

pesantren Khalid Bin Walid, Rokan Hulu, Riau? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, adapun tujuan yang ingin 

dicapai dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui analisis implementasi pencatatan laporan keuangan di 

pondok pesantren Khalid Bin Walid Rokan hulu, Riau berdasarkan 

pedoman  akuntansi pesantren. 

2. Untuk mengetahui pemahaman pengurus terhadap pengakuan, pengukuran 

dan pelaporan keuangan berdasarkan pedoman akuntansi pesantren pada 

pondok pesantren Khalid Bin Walid Rokan hulu, Riau. 

3. Untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan di 

pondok pesantren Khalid Bin Walid, Rokan Hulu, Riau. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini diharapkan akan memperoleh informasi yang 

akurat dan relevan yang dapat digunakan oleh: 

1. Bagi Pondok Pesantren 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menjadi 

masukan serta memecahkan permasalahan berkaitan dengan pelaporan 
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keuangan bagi Pondok Pesantren Khalid Bin Walid, Rokan Hulu, Riau 

agar sesuai dengan pedoman akuntansi pondok pesantren tahun 2018. 

2. Bagi Akademisi dan Penelitian Selanjutnya 

Bagi Pegembangan Ilmu Akuntansi Syariah, penelitian ini 

diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai 

pelaporan keuangan bagi pondok pesantren yang didasarkan oleh Pedoman 

Akuntansi Pesantren dan pengembangan ilmu Akuntansi Syariah.  

Bagi Penelitian Selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan bisa 

menjadi referensi atau acuan mengenai penyusunan laporan keuangan 

pada pondok pesantren dan penerapan akuntansi yang berdasarkan pada 

Pedoman Akuntansi Pesantren di entitas syariah.` 

 

1.6 Metode Penelitian 

1.6.1  Jenis Penelitian 

Uma Sekaran dan Roger Bougie (2017:3) mendefinisikan penelitian 

sebagai “penyelidikan atau pertanyaan yang terorganisasi, sistematis, 

berdasarkan data, kritis, objektif untuk suatu masalah tertentu, yang dilakukan 

dengan tujuan untuk menemukan jawaban atau solusi untuk masalah tersebut”. 

Jenis penelitian yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah  

metode penelitian  kualitatif. Sugiyono (2020) menjelaskan bahwa  metode 

penelitian  kualitatif adalah  metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat 

postpositivisme atau enterpretif, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek 

yang alamiah, dimana peneliti adalah instrummen kunci, teknik pengumpulan 

data dilakukan secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara, 
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dokumentasi), data yang diperoleh cenderung data kualitatif, analisis data 

bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif bersifat untuk 

memahami makna, memahami keunikan, mengkontruksi fenomena, dan 

menemukan hipotesis.  

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan 

cenderung menggunakan analisis. Landasan teori dimanfaatkan sebagai 

pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu 

landasan teori ini juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang 

latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Dalam 

penelitian kualitatif peneliti bertolak dari data, memanfaatkan teori yang ada 

sebagai bahan penjelas, dan berakhir dengan suatu “teori”. 

Penelitian kualitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk 

mengungkap bagaimana pelaporan keuangan dari segala aspek kegiatan 

Pondok Pesantren Khalid Bin Walid Rokan Hulu Riau, serta untuk 

mengetahui dan memahami laporan keuangan pesantren berdasarkan pedoman 

akuntansi pesantren. 

1.6.2  Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini berlokasi pada Jl. Pesantren II, Pematang Berangan, 

Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Penelitian ini mulai 

dilaksanakan pada bulan Maret 2020 sampai dengan selesai. 

1.6.3   Instrumen dan Indikator Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen utama adalah 

peneliti sendiri atau anggota tim peneliti (Sugiyono, 2020: 210). Instrumen 

utama  dalam  penelitian ini adalah peneliti sendiri. Penulis menyiapkan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Deskripsi
https://id.wikipedia.org/wiki/Teori
https://id.wikipedia.org/wiki/Fakta
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pedoman wawancara untuk menjawab pertanyaan penelitian yang menjadi 

fokus kajian ataupun rumusan masalah, sebagai berikut: 

1. Berkaitan dengan pelaksanaan pedoman akuntansi pesantren pada laporan 

keuangan (Kebijakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan). 

2. Berkaitan dengan pemahaman pengelola pondok terhadap pelaporan 

keuangan yang sesuai dengan pedoman akuntansi pesantren (pengakuan, 

pengukuran dan pelaporan keuangan). 

3. Berkaitan dengan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan di 

Pondok Pesantren Khalid Bin Walid. 

Selanjutnya key informan dalam penelitian ini adalah Bendahara 

Pondok Pesantren Khalid Bin Walid  Rokan Hulu Riau. Teknik penentuan key 

informan/ sampelnya adalah purposive sampling. Purposive sampling adalah 

teknik pemilihan subjek sumber data dengan pertimbangan tertentu. 

Pertimbangan tertentu ini, misalkan orang itu yang dianggap paling tau 

tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin sebagai penguasa sehingga akan 

memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti 

(Sugiyono, 2020: 95). 

1.6.4 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data 

primer dan data sekunder. 

1) Data primer, adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada 

pengumpul data (Sugiyono, 2020: 104).  Data primer sumber data 

penelitian yang diperoleh peneliti secara lansung dari Pondok Pesantren 

Khalid Bin Walid Rokan Hulu, Riau. Dalam penelitian ini, yang termasuk 
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data primer adalah data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan 

dokumentasi dengan pihak yang terkait yaitu Bendahara di Pondok 

Pesantren Khalid Bin Walid Rokan Hulu, Riau yang menangani bagian 

yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

2) Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data 

kepada pengumpul data (Sugiyono, 2020: 104). Data sekunder merupakan 

data yang diperoleh dari berbagai sumber yang relevan dengan tujuan 

penelitian, misalnya sejarah singkat, dasar hukum, visi dan misi, struktur 

organisasi Pondok Pesantren Khalid Bin Walid Rokan Hulu Riau, serta 

literatur seperti buku, jurnal, website, dan lain-lain yang berhubungan 

dengan penelitian. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder yang 

digunakan peneliti adalah Laporan Keuangan Pondok Pesantren Khalid 

Bin Walid Rokan Hulu, Riau yang bersumber bagian keuangan di Pondok 

Pesantren Khalid Bin Walid Rokan Hulu, Riau. 

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono (2020) pada penelitian kualitatif data yang 

dikumpulkan dilakukan dalam natural setting (kondisi yang alamiah), sumber 

data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi 

berperan serta (participant observation), wawancara mendalam (in depth 

interview) dan dokumentasi. Berdasarkan teori tersebut teknik pengumpulan 

data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi dan 

studi pustaka. Triangulasi teknik berarti peneliti menggunakan teknik 

pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber 
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yang sama (Sugiyono, 2020: 125). Peneliti menggunakan obsevasi partisipatif 

pasif, wawancara, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama.  

1) Observasi partisipatif Pasif 

Dalam melakukan pengumpulan data, peneliti datang ditempat 

kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan 

tersebut (Sugiyono, 2020:108). 

2) Wawancara  

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi  dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan 

makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2020:114). Wawancara 

adalah salah satu  teknik  pengumpulan data  yang dilakukan dengan cara 

mengadakan Tanya jawab baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Pada tahapan ini penulis mengajukan sejumlah pertanyaan kepada 

bendahara pondok pesantren Khalid Bin Walid Rokan Hulu Riau. 

3) Dokumentasi  

Teknik dokumentasi adalah pelengkap dari penggunaan metode 

observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono 

(2020: 124), dokumentasi adalah catatan peristiwa yang telah berlalu. 

Dokumen tersebut berupa laporan keuangan pesantren selama 12 bulan. 

4) Studi pustaka 

Yaitu data yang diperoleh dengan cara mempelajari buku-buku 

literatur dan sumber tertulis lain yang berhubungan dengan masalah yang 

penulis teliti. 
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1.6.6  Teknik  Analisis  Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat 

pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam 

periode waktu tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan 

analisis terhadap jawaban yang di wawancarai. Bila jawaban yang di 

wawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan 

melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang 

kredibel (sugiyono, 2020:132). Analisis data dalam penelitian ini 

menggunakan analisis interaktif model Miles and Huberman. 

Data-data yang telah terkumpul mengenai Pengakuan, Pengukuran, 

dan   pelaporan berdasarkan Pedoman Akuntansi Pesantren serta akuntabilitas 

di Pondok Pesantren Khalid Bin Walid, Rokan Hulu, Riau. Setelah data-data 

yang dibutuhkan terkumpul kemudian diolah oleh peneliti. Dalam mengolah 

data kualitatif dilakukan melalui tahap pengumpulan data, reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

a) Data Collection (Pengumpulan Data)  

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dengan observasi, 

wawancara, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi) 

(Sugiyono, 2020: 134). 

b) Data Reduction (Reduksi Data) 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih dan memilih hal-hal 

yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan 

polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan 

gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan 
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pengumpulan data selanjutya, dan mencarinya bila diperlukan (Sugiyono, 

2020: 135). 

c) Data Display (Penyajian Data) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, 

flowchart dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan 

memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja 

selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut (Sugiyono, 2020: 

137). 

d) Penarikan Kesimpulan/verifikasi 

Langkah ke empat dalam analisis data kualitatif menurut Miles and 

Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Apabila 

kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti 

yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan 

data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang 

kredibel (Sugiyono, 2020: 141). 

1.6.7  Rencana Pengujian Keabsahan Data 

Pada setiap penelitian termasuk dalam penelitian kualitatif, uji 

terhadap  keabsahan data sangat penting dilakukan untuk mengetahui derajat 

kepercayaan dari penelitian yang dilakukan. Pada penelitian ini,  peneliti  

menggunakan uji kredibilitas terhadap data dengan melakukan teknik 

triangulasi sebagai teknik yang digunakan untuk mengetahui apakah data yang 

diperoleh sebagai sumber penelitian dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. 
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Menurut Sugiyono (2020: 189) triangulasi dalam pengujian kredibilitas 

ini diartikan  sebagai pengecekan data dari berbagai  sumber dengan berbagai 

cara dan waktu. Pada penelitian  ini digunakan triangulasi teknik pengumpulan 

data dimana data diperoleh dengan observasi, lalu  di cek dengan melakukan 

wawancara bersama  Bendahara Pondok Pesantren Rokan Hulu Riau beserta 

dokumentasi. Dokumen  yang digunakan adalah catatan laporan keuangan  

Pondok Pesantren Khalid Bin Walid Rokan Hulu, Riau. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disajikan untuk memberikan 

gambaran isi penelitian, adapun sistematika pembahasan yang terdapat dalam 

penelitian terdiri dari 6 bab. 

BAB I :  PENDAHUHULUAN 

  Dalam bab ini akan dikemukakan tentang latar belakang 

masalah, fokus masalah dan kerangka pemikiran, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II  :  LANDASAN TEORI 

  Dalam bab ini akan dibahas tentang landasan teori dan penelitian 

terdahulu yang berhubungan dengan permasalahan yang 

diangkat dalam penelitian ini dan merupakan hasil kajian teoritis 

yang mencakup teori mengenai pedoman akuntansi pesantren, 

dimana teori tersebut akan dihubungkan dengan hasil penelitian. 
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BAB III :  GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

  Pada bab ini akan menjelaskan tentang gambaran umum, visi-

misi, struktur organisasi dari Pondok Pesantren Khalid Bin 

Walid Rokan Hulu Riau. 

BAB IV :  HASIL DAN PEMBAHASAN 

  Pada bab ini akan menjelaskan pembahasan dari hasil penelitian 

yang dilakukan. Pada bab ini dijelaskan mengenai analisis 

deskriptif dari objek penelitian serta analisis data dan 

pembahasan yang memaparkan hasil dari pengujian dan 

pembahasan keseluruhan penelitian. 

BAB V :  PENUTUP 

  Pada bab ini menguraikan kesimpulan mengenai hasil penelitian 

yang dapat ditarik dari penelitian, serta saran untuk penelitian 

selanjutnya. 
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BAB II 

TINJAUAN  PUSTAKA 

 

2.1 Grand Teori 

2.1.1.  Teori Akuntansi Positif (Positif Accounting Theory)  

Teori akuntansi positif disesuaikan dengan realitas praktik akuntansi 

yang memiliki ciri pemecahan masalah (Problem Solving). Teori akuntansi 

positif menguraikan apa dan bagaimana praktik akuntansi tersebut dilakukan 

berdasarkan pengalaman yang dapat diuji secara empiris. Teori akuntansi 

positif menyediakan seperangkat konsep atau prinsip yang luas untuk 

menjelaskan, yang berarti memprediksi fenomena yang terjadi dan memberi 

jawaban terhadap praktik akuntansi yang berlaku.  

Sejalan dengan perkembangan zaman, konsep teori selalu berkembang 

agar tetap terpelihara sebagai pengetahuan dan relevan untuk pedoman praktik 

akuntansi. Penelitian empiris mengenai teori akuntansi positif selalu 

dikembangkan untuk semakin menyesuaikan dengan lingkungan bisnis yang 

terus berubah dengan cepat.  Teori akuntansi positif menjelaskan sebuah 

proses, yang menggunakan kemampuan, pemahaman dan pengetahuan 

akuntansi serta penggunaan kebijakan akuntansi yang paling tepat untuk 

menghadapi kondisi tertentu di masa mendatang (Santi, 2019). 

 

2.2 Akuntansi 

2.2.1 Pengertian Akuntansi 

Akuntansi adalah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan 

kegiatan pencatatan, penggolongan, serta pengikhtisaran transaksi tersebut 
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sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk 

pengambilan keputusan (Wasilah, 2011: 2). Akuntansi menurut komite istilah 

American Institute Of Certified Public Accounting (AICPA) adalah sebuah 

seni pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dalam 

ukuran moneter, transaksi, dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat 

keuangan dan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya (Harahap, 2015: 5).  

Menurut Mulyadi (2014:2), Akuntansi adalah proses pencatatan, 

penggolongan, dan penyajian dengan cara-cara tertentu, transaksi keuangan 

yang terjadi dalam perusahaan atau organisasi lain serta penafsiran terhadap 

hasilnya.  

Akuntansi merupakan aktivitas jasa. Fungsinya adalah untuk 

menyediakan  informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, tentang 

entitas (kesatuan)  usaha yang dipandang akan bermanfaat dalam pengambilan 

keputusan ekonomi dalam menetapkan pilihan yang tepat di antara berbagai 

alternatif tindakan. Di  samping itu, kebutuhan para pemakai informasi 

akuntansi atas keakuratan data akuntansi menyebabkan perusahaan 

menyelenggarakan pembukuan dan catatan yang  akurat, yang secara wajar 

mencerminkan aktivitas usaha perusahaannya.   

Akuntansi dalam dunia bisnis sering disebut sebagai bahasa bisnis 

(Accounting is abusiness language). Sebagai suatu bahasa akuntansi 

digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antar manajer dalam perusahaan. 

Melalui informasi akuntansi top manajer menilai prestasi kerja manajer-

manajer yang ada di bawahnya. Akuntansi sering disebut juga sebagai 

“Bahasanya dunia usaha” karena informasi ekonomi yang dihasilkan 
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umumnya berbentuk angka-angka, sedangkan suatu usaha dalam suatu 

perusahaan outputnya berupa angka juga. 

2.2.2 Akuntansi Syariah 

Definisi dari akuntansi syariah adalah kegiatan pencatatan, 

penggolongan, serta pengikhtisaran transaksi yang menghasilkan laporan 

keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang 

sebelumnya diidentifikasi melalui transaki. Sedangkan definisi dari Syariah 

merupakan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk dipatuhi oleh 

manusia dalam menjalani segala aktivitas hidupnya didunia.  

Jadi, Akuntansi syariah dapat diarikan sebagai proses akuntansi atas 

transaksi-transaksi berdasarkan aturan yang telah ditetapkan Allah SWT 

(Wasilah, 2011: 2). Menurut wasilah (2011: 2), akuntansi syariah diperlukan 

untuk mendukung kegiatan yang harus dilakukan sesuai syariah, karena tidak 

mungkin dapat menerapkan akuntansi yang sesuai dengan syariah jika 

transaksi yang akan dicatat oleh proses akuntansi tersebut tidak sesuai dengan 

syariah.  

Para pemakai laporan keuangan, dalam mentafsirkan informasi yang 

disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standard 

akuntansi keuangan syariah. Tujuan penyusunan laporan keuangan 

berdasarkan akuntansi Syariah, salah satunya untuk meningkatkan kepatuhan 

terhadap prinsip syariah dalam semua kegiatan usaha dan transaksi yang 

dilakukan entitas syariah (Wiroso, 2018: 18). 
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2.2.3 Landasan Hukum  

Ayat Al-qur’an yang menjelaskan tentang Pencatatan akuntansi syariah 

yang sesuai dengan firman Allah SWT terdapat dalam surah Al Baqarah ayat 

282: 

            

              

            ....     

 
Artinya:   “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah 

tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 

menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu 

menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan 

menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka 

hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu 

mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia 

bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi 

sedikitpun daripada hutangnya.....”. (QS. Albaqarah:282). 

 

Berdasarkan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa Allah Swt 

memerintahkan kita sebagai umat islam wajib mencatat dengan adil dan benar 

setiap muamalah yang kita lakukan.  

2.2.4 Akuntabilitas dan Transparansi 

Didalam Rusdiyanto (2016), pengertian Akuntabilitas menurut Lawton 

dan  Rose dapat dikatakan sebagai sebuah  proses dimana seseorang atau 

kelompok orang yang diperlukan untuk membuat laporan aktivitas mereka 

dengan cara yang sudah mereka ketahui atau belum diketahui untuk 

melaksanakan pekerjaan mereka, akuntabilitas adalah pertanggung jawaban 

dari seseorang atau kelompok yang orang yang diberi amanat untuk 
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menjalankan tugas tertentu kepada pihak pemberi amanat baik secara vertical 

(atasan) maupun secara horizontal (masyarakat). Accountability 

(Akuntabilitas) bukan hanya mampu mempertanganggungjawabkan secara 

finansial, secara formal akan tetapi mencakup tanggungjawab kepada 

masyarakat, pemerintah dan kepatuhan kepada peraturan.  

Upaya untuk meningkatkan Accountability dapat diilakukan dengan 

mengintegrasikan data keuangan dan non keuangan, memperluas ruang 

lingkup tanggung jawab mencakup masyarakat (lingkungan). Dalam islam 

konsep Accountability sangat tertanam dalam masyarakat kaum muslimin 

sangat memegang teguh konsep manusia sebagai pemegang amanah, bukan 

sebagai pemegang kuasa penuh dalam hal mengatur alam semesta, manusia 

ditunjuk sebagai khalifah, yang harus mempertanggungjawabkan segala 

tindakan yang dilakukannya (Santi, 2019). 

Selain akuntabilitas dalam laporan keuangan, transparansi juga sangat 

penting untuk meningkatkan pengawasan. Transparansi keuangan adalah 

memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat 

berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui 

secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam 

pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada 

peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 

24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan).  

Transparansi adalah keterbukaan organisasi dalam memberikan 

informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik 

kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan.  Transparansi 
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sangat diutamakan dalam  pelaporan keuangan pondok pesantren, mengingat 

pondok pesantren adalah lembaga yang diberi amanah dan mendapatkan 

sumber dayanya dari para penyumbang yang tidak  mengharapkan imbalah 

dari lembaga tersebut. Transaparansi menciptakan timbal balik antara 

pemerintah, masyarakat orang tua dan warga pondok pesantren melalui 

penyediaan informasi dan  menjamin kemudahan dalam memperoleh 

informasi yang akurat dan memadai (Santi, 2019). 

 

2.3  Entitas Pondok Pesantren 

2.3.1 Definisi Pondok Pesantren 

Pesantren merupakan sebuah lembaga pendidikan islam yang 

menampung sejumlah santri maupun santriwati dalam rangka mempelajari 

ilmu-ilmu agama dibawah bimbingan seorang kyai (Herman, 2013). Pondok 

pesantren merupakan lembaga pendidikan keagaamaan yang menggunakan 

sistem asrama sebagai tempat tinggal untuk para santrinya. Pondok pesantren 

merupakan lembaga pendidikan Islam dengan sistem asrama atau pondok, 

yang mana kyai menjadi fgur sentral, masjid sebagai pusat kegiatan yang 

menjiwainya, dan pengajaran agama Islam dibawah bimbingan kyai yang 

diikuti santri sebagai kegiatan utamanya.  

Pondok pesantren juga dapat diartikan sebagai laboratorium 

kehidupan, tempat para santri belajar hidup dan bermasyarakat dalam berbagai 

segi dan aspekya (Pedoman Akuntansi Pesantren, 2018: 5). Pondok pesantren 

memiliki ciri khas masing-masing dalam pengajaran dan kegiatan lainnya 

yang berbeda dengan pesantren lainnya. Pesantren telah tumbuh dan 
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berkembang beberapa abad yang lalu yang dapat diartikan sebagai lembaga 

pendidikan islam tradisional di indonesia, kata pesantren berasal dari kata 

“santri” yang diberi awalan pe dan akhiran an menjadi pesantren (pesantren) 

yang memiliki arti tempat tinggal parasantri, sedangkan santri adalah orang 

yang menuntut ilmu agama islam (Santi, 2019). 

2.3.2 Klasifikasi Pondok Pesantren 

Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1979 mengklasifikasikan 

pondok pesantren menjadi: 

1) Pondok pesantren Tipe A, yaitu pondok pesantren dengan para santri 

belajar dan bertempat tinggal di asrama lingkungan pondok pesantren 

dengan pengajaran yang berlangsung secara tradisional (sistem wetonan 

atau sorogan). 

2) Pondok pesantren Tipe B, yaitu pondok pesantren yang menyelenggarakan 

pengajaran secara klasikal dan pengajaran oleh kyai bersifat aplikasi, 

diberikan pada waktu-waktu tertentu. Santri tinggal di asrama lingkungan 

pondok pesantren. 

3) Pondok pesantren Tipe c, yaitu pondok pesantren hanya merupakan 

asrama sedangkan para santrinya belajar diluar (di madrasah atau sekolah 

umum lainnya), kyai hanya mengawasi dan sebagai pembina para santri 

tersebut. 

4) Pondok pesantren Tipe D, yaitu pondok pesantren yang menyelenggarakan 

sistem pondok pesantren dan sekaligus sistem sekolah atau madrasah. 
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2.3.3 Unit Usaha Pondok Pesantren 

Beberapa pondok pesantren memiliki unit usaha yang dikelola secara 

mandiri yang masih merupakan bagian dari badan hukum yayasan pondok 

pesantren. Unit usaha strategis tersebut termasuk dalam entitas pelaporan 

pondok pesantren. 

Unit usaha dari pondok pesantren juga dapat berdiri sendiri sebagai 

badan hukum yang terpisah, seperti dalam bentuk koperasi, perseroan terbatas, 

dan bentuk badan hukum lainnya. Unit usaha pondok pesantren tersebut tidak 

termasuk dalam cakupan entitas pelaporan pondok pesantren. 

 

2.4 Laporan Keuangan Pondok Pesantren 

2.4.1 Pengertian Laporan keuangan 

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang 

buat untuk pertanggung jawaban oleh manajer atau pimpinan suatu entitas atas 

pengelolaan dana yang telah dipercayakan kepadanya oleh pihak pemilik dan 

pihak-pihak lain yang berkepentingan. Secara sederhana dapat didefinisikan 

bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang berisi gambaran situasi/ 

kondisi keuangan suatu perusahaan yang dibuat berdasarkan periode atau 

waktu yang telah ditentukan.  

Pada umumnya penyusunan laporan keuangan dibuat untuk 

memberikan informasi atas posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas 

yang jelas dan transparan kepada para pemangku kepentingan tentang kondisi 

keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat untuk mengambil keputusan bagi 

para pengguna laporan keuangan. Laporan keuangan adalah laporan yang 
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menggambarkan kondisi keuangan dengan pengklasifikasian yang 

dikelompokkan berdasarkan karakteristik ekonomisnya. Laporan keuangan 

perusahaan biasanya diterbitkan secara periodik (tahunan, semesteran, 

triwulan, bulanan, bahkan harian). 

2.4.2 Tujuan Laporan Keuangan 

Menurut APB (Accounting Principle Board) Statement no. 4 yang 

berjudul Basic Concepts and Accounting Principles Underlying Financial 

Statements Business Enterprises, terdapat beberapa tujuan umum dari 

penyusunan laporan keuangan, yaitu:  

1) Memberikan informasi yang terpercaya mengenai sumber-sumber 

ekonomi dan kewajiban perusahaan.  

2) Memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber kekayaan bersih 

dari kegiatan usaha dalam mencari laba.  

3) Memberikan informasi keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur 

potensi perusahaan dalam menghasilkan laba. 

4) Memberikan informasi mengenai perubahan harta dan kewajiban.  

5) Memberikan informasi relevan lainnya yang dibutuhkan oleh para 

pengguna laporan.  

Suwardjono (2014: 154), FASB mendasarkan penyusunan tujuan 

pelaporan pada tuga aspek landasan pikiran yaitu bahwa: 

a) Tujuan pelaporan keuangan ditentukan oleh lingkungan ekonomik, hukum, 

politis, dan sosial tempat akuntansi diterapkan. 
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b) Tujuan pelaporan dipengaruhi oleh karakteristik dan keterbatasan 

informasi yang dapat disampaikan melalui mekanisma pelaporan 

keuangan. 

c) Tujuan pelaporan memerlukan suatu focus untuk menghindari terlalu 

umumnya informasi akibat terlalu banyak pihak pemakai yang ingin 

dipenuhi kebutuhan informasionalnya.   

Pedoman Akuntansi Pesantren (2018: 7), tujuan laporan keuangan 

yang disusun oleh yayasan pondok 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, dan 

2) Bentuk pertanggungjawaban pengurus yayasan pondok pesantren atas 

penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya. 

2.4.3 Konsistensi Penyajian dan Komponen Laporan Keuangan 

Laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja 

keuangan dan arus kas dari yayasan pondok pesantren, disertai pengungkapan 

yang harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan keuangan yang 

lengkap dari yayasan pondok pesantren terdiri atas: 

1) Laporan posisi keuangan, memberikan informasi mengenai asset, liabilitas 

dan asset neto dari yayasan pondok pesantren, serta hubungan antar unsur-

unsur tersebut pada waktu tertentu. 

2) Laporan aktivitas, memberikan informasi mengenai kinerja keuangan 

yayasan pondok pesantren selama suatu periode laporan tertentu. Laporan 
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aktivitas menyediakan informasi mengenai pengaruh transaksi dan 

peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat asset neto, hubungan antar 

transaksi dan peristiwa lain, dan bagaimana penggunaan sumber daya 

dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa.  

3) Laporan arus kas, memberikan informasi mengenai penerimaan dan 

pengeluaran kas dari yayasan pondok pesantren selama periode tertentu.  

4) Catatan atas laporan keuangan, informasi dalam catatatan atas laporan 

keuangan berkaitan dengan pos-pos dalam laporan posisi keuangan, 

laporan aktivitas dan laporan arus kas yang sifatnya memberikan 

penjelasan, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif.  

 

2.5 Standar Akuntansi Keuangan Syariah dan Pedoman Akuntansi 

Pesantren 2018 

Laporan keuangan dibuat untuk memenuhi kebutuhan para pemangku 

kepentingan dalam pengambilan keputusan secara finansial. Oleh karena itu, 

untuk menyusun laporan keuangan ini diperlukan standar akuntansi. Standar 

berfungsi untuk memberikan acuan dan pedoman dalam penyusunan laporan 

keuangan antar-entitas menjadi lebih seragam. Standar akuntansi yang 

berisikan pedoman penyusunan laporan keuangan berfungsi salah satunya agar 

dalam penyajian laporan keuangan seragam sehingga dapat memudahkan 

pemakai dalam membaca dan menganalisis serta menyediakan laporan 

keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan adalah bentuk pertanggung 

jawaban sumber daya ekonomi dari suatu badan usaha. Laporan keuangan 

yang diterbitkan harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku 
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agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan 

periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lain. 

Standar akuntansi berisi konsep dan metode penyusunan laporan 

keuangan yang menjadi acuan atau pedoman umum dalam praktik akuntansi 

bagi suatu perusahaan. Akuntansi keuangan di Indonesia disusun oleh Dewan 

Standar Akuntansi Keuangan yaitu Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).   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.  

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.  
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Penguatan sistem akuntabilitas pondok pesantren menjadi perhatian 

seiring dengan disahkannya beberapa peraturan perundang-undangan yang 

berdampak terhadap pondok pesantren, seperti UU Nomor 41 Tahun 2004 

tentang Wakaf. Kondisi ini akan meningkatkan keterkaitan pondok pesantren 

dengan, dan menimbulkan akuntabilitas terhadap, publik.  Bank Indonesia dan 

Ikatan Akuntan Indonesia, sebagai organisasi profesi akuntan dan penyusun 

standar akuntansi keuangan di Indonesia, bekerja sama dalam penyusunan 

suatu panduan pelaporan keuangan bagi pondok pesantren yaitu Pedoman 

Akuntansi Pesantren. Pedoman akuntansi ini mengacu pada Standar Akuntansi 

Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).  

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. 

Dengan adanya pedoman akuntansi ini diharapkan dapat memudahkan 

pondok pesantren dalam penyusunan laporan keuangannya, serta dapat 

memberikan nilai tambah bagi kemajuan pondok pesantren. 

 

2.6 Akun-Akun Berdasarkan Pedoman Akuntansi Pesantren Tahun 2018 

2.6.1 Akuntansi Aset 

Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh yayasan pondok pesantren 

sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan manfaat ekonomi di masa depan 
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diperkirakan akan diperoleh yayasan pondok pesantren. Manfaat ekonomi 

masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi dari aset tersebut untuk 

memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, arus kas dan 

setara kas kepada yayasan pondok pesantren. Aset lancar adalah Aset yang 

diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan, dalam 

jangka waktu siklus operasi normal dari yayasan pondok pesantren yaitu satu 

tahun. Aset yang dimiliki untuk diperdagangkan.  

Aset yang diperkirakan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 bulan 

setelah akhir periode pelaporan.  Kas atau setara kas, kecuali jika dibatasi 

penggunaannya dari pertukaran atau digunakan untuk menyelesaikan 

kewajiban setidaknya 12 bulan setelah akhir periode pelaporan. Aset tidak 

lancar adalah aset-aset yang tidak termasuk kedalam golongan aset lancar.  

1) Kas dan Setara Kas 

a. Definisi 

Kas adalah mata uang kertas dan logam, baik rupiah maupun 

mata uang asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang 

sah. Sedangkan 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 

b. Penjelasan  

Kas dan setara kas terdiri atas: 

1) Kas rupiah dan mata uang asing; 

2) Giro pada bank; 

3) Tabungan; 
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4) Deposito on call (simpanan yang hanya dapat ditarik dengan syarat 

pemberitahuan sebelumnya); 

5) Deposito berjangka dengan jangka waktu kurang atau sama dengan 

tiga bulan. 

c. Pengakuan dan Pengukuran 

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 kerupiah menggunakan kurs transaksi. 

3) Pada akhir periode, kas dalam mata uang dijabarkan kerupiah 

menggunakan kurs Bank Indonesia pada akhir periode. Selilsihnya 

diakui keuntungan atau kerugian selisih kurs. 

4) Kas dan setara kas diberhentikan 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. 

d. Penyajian  

Kas dan setara kas disajikan dalam kelompok aset lancar. 

2) Piutang Usaha 

a. Definisi  

Piutang usaha adalah hak tagih untuk menerima kas dan setara 

kas dari yayasan pondok pesantren kepada pihak lain. 
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b. Penjelasan  

1) Piutang usaha muncul dari penjualan barang atau jasa kepada pihak 

lain yang dilakukan oleh unit usaha dari yayasan pondok pesantren. 

2) Yayasan pondok pesantren harus menetapkan kebijakan mengenai 

pembentukan penyisihan piutang usaha yang tidak tertagih, hapus 

buku atas piutang usaha, dan hapus tagih atas piutang usaha. 

c. 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. 

d. Penyajian  

1) Piutang usaha disajikan dalam kelompok aset lancar. 

2) Penyisihan piutang usaha disajikan sebagai pos lawan dari piutang 

usaha. 

3) Persediaan  

a. Definisi   

Persediaan adalah aset yang tersedia untuk dijual dalam 

kegiatan usaha biasa, dalam proses produksi untuk usaha tersebut, dan 

dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses 

produksi atau pemberian jasa.  
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b. Penjelasan  

Persediaan muncul dari kegiatan yang dilakukan oleh unit 

usaha dari yayasan pondok pesantren. 

1) Jenis persediaan yang ada di pondok pesantren adalah: 

a) Persediaan barang jadi. 

b) Persediaan barang setengah jadi. 

c) Persediaan bahan baku. 

2) Biaya persediaan terdiri atas biaya pembelian, biaya konversi, dan 

biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan 

lokasi saat ini. 

3) Biaya persediaan tersebut dapat diklasifikasi menjadi: 

a) Biaya bahan baku langsung; 

b) Biaya tenaga kerja langsung; 

c) Biaya overhead produksi. 

4) Biaya perolehan persediaan dihitung dengan menggunakan metode 

rata-rata tertimbang atau masuk pertama keluar pertama (first in 

first out) dan dihitung secara periodik. 

5) Persediaan diukur pada mana yang lebih rendah antara biaya 

perolehan atau nilai realisasi neto. Nilai realisasi neto adalah 

estimasi harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi 

biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk 

membuat penjualan. 
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c. Pengakuan dan Pengukuran  

1) Persediaan diakui pada saat perolehan sebesar biaya perolehannya. 

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.  

d. Penyajian  

Persediaan disajikan dalam kelompok aset lancar. 

4) Biaya Dibayar Dimuka 

a. Definisi  

Biaya dibayar dimuka adalah pembayaran biaya dimuka yang 

manfaatnya akan digunakan dalam periode yang akan datang. 

b. Penjelasan  

Biaya dibayar dimuka berfungsi antara lain untuk membiayai 

operasional yayasan pondok pesantren dan unit usaha nya. Misalnya: 

biaya sewa yang dibayar dimuka. 

c. Pengakuan dan Pengukuran  

1) Biaya dibayar dimuka diakui pada saat dilakukan pengeluaran uang 

namun jasa/manfaat belu diterima, sebesar jumlah yang 

dibayarkan.  
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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. 

d. Penyajian  

Biaya dibayar dimuka disajikan dalam kelompok aset lancar. 

5) Aset Lancar Lain 

a. Definisi 

Aset lancar lain adalah aset-aset lancar yang tidak dapat 

digolongkan kedalam salah satu pos-pos aset lancar yang ada dan tidak 

cukup material untuk disajikan dalam pos tersediri. 

b. Penjelasan  

1) Komponen aset lancar lain yang berjumlah material disajikan 

dalam pos tersendiri.  

2) Batasan materialitas penyajian adalah 5% dari total nilai aset. 

c. Pengakuan dan pengukuran 

1) Aset lancar lain diakui pada saat diperoleh sebesar biaya perolehan. 

2) Aset lancar lain dihentikan pengakuannya pada saat digunakan. 

d. Penyajian 

Aset lancar lain disajikan kelompok aset lancar.  
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6) Investasi Pada Entitas lain 

a. Definisi 

Investasi pada entitas lain adalah penanaman dana dalam 

bentuk kepemillikan saham pada entitas lain. 

b. Penjelasan  

1) Investasi pada entitas lain misalnya investasi pada saham 

perusahaan yang dimiliki oleh yayasan pondok pesantren. 

2) Pengertian investasi pada entitas lain tidak termasuk koperasi yang 

dimiliki oleh perorangan, bukan oleh yayasan pondok pesantren.  

3) Investasi pada entitas lain dapat dikelompokkan menjadi: 

a) Investasi pada entitas anak (subsidiary) jika yayasan pondok 

pesantren memiliki pengendalian atas perusahaan. Hal ini 

dibuktikan dengan adanya kepemilikan lebih dari 50% saham 

perusahaan tersebut. 

b) Investasi pada entitas yang dikendalikan bersama atau entitas 

ventura (jointly controlled entity) jika yayasan pondok 

pesantren memiliki pengendalian bersama-sama dengan pihak 

lain atas perusahaan. Hal ini dibuktikan dengan adanya 

perjanjian kontraktual antara yayasan pondok pesantren dan 

pihak lain tersebut.  

c) Investasi pada entitas asosiasi jika yayasan pondok pesantren 

memiliki pengaruh signifikan atas perusahaan. Hal ini 



40 

 

 

dibuktikan dengan adanya kepemilikan 20% sampai dengan 

50% saham perusahaan tersebut. 

d) Investasi pada aset keuangan (financial asset) jika yayasan 

pondok pesantren tidak memiliki pengendalian, pengendalian 

bersama, atau pengaruh signifikan atas perusahaan. Hal ini 

dibuktikan dengan adanya kepemilikan sampai dengan 20% 

saham perusahaan tersebut. 

c. Penyajian  

Investasi pada entitas lain disajikan dalam kelompok aset tidak lancar.    

7) Properti Investasi 

a. Definisi  

Properti investasi adalah tanah dan/atau bangunan yang dikuasai 

untuk menghasilkan pendapatan sewa, kenaikan nilai, atau keduanya, 

serta tidak untuk: 

1) Digunakan dalam penyediaa jasa atau tujuan administrative. 

2) Dijual dalam kegiatan sehari-hari. 

b. Penjelasan  

1) Suatu properti ditransfer dari pos aset tetap ke pos properti 

investasi pada saat properti tersebut ditetapkan untuk disewakan 

kepada pihak lain atau untuk kenaikan nilai.  

2) Suatu properti ditransfer dari pos properti investasi ke pos aset 

tetap pada saat properti tersebut telah ditetapkan untuk digunakan 

dalam kegiatan operasional yayasan pondok pesantren. 
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3) Ketentuan akuntansi untuk properti investasi mengacu pada 

penjelasan di dalam (Bagian I: Aset Tetap). 

c. 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 sebagai kerugian, dan 

pemulihan atas penurunan nilai tersebut diakui sebagai 

keuntungan. 

4) Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat ditransfer 

5) ke pos aset tetap, dijual atau cara pelepasan lain, atau dihapuskan. 

d. Penyajian  

Properti investasi disajikan dalam kelompok aset tidak lancar. 

8) Aset Tetap 

a. Definisi 

Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan 

dalam penyediaan jasa, disewakan kepada pihak lain dalam kegiatan 

usaha sehari-hari, atau tujuan administrative, dan digunakan selama 

lebih dari satu periode.  

b. Penjelasan  

Klasifikasi biaya perolehan: 

1) Aset tetap dapat dikelompokan antara lain menjadi: 

a) Tanah; 

b) Bangunan; 
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c) Kendaraan; 

d) Komputer; 

e) Furnitur; 

f) Lain-lain. 

2) Biaya perolehan aset tetap terdiri atas: 

a) Harga perolehannya, termasuk pajak pembelian yang tidak 

boleh dikreditkan setelah dikurangi diskon pembelian dan 

potongan lain; 

b) Biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk 

membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset 

siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud dari 

yayasan pondok pesantren; 

c) Estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap 

dan restorasi lokasi aset, jika yayasan pondok pesantren 

memiliki kewajiban untuk melaksanakan hal tersebut. 

3) Biaya perolehan aset tetap yang berasal dari sumbangan pihak lain 

adalah nilai wajarnya.  

4) Biaya perawatan atas aset tetap merupakan beban. 

Penyusutan 

5) Aset tetap selain tanah disusutkan secara garis lurus selama umur 

manfaatnya. 

6) Aset tetap tanah tidak disusutkan. 

Penurunan Nilai dan Pemulihannya 

7) Aset tetap mengalami penurunan nilai jika terdapat kondisi berikut: 
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a) Nilai pasar aset menurun secara signifikan lebih dari yang 

diperkirakan akibat berlalunya waktu atau penggunaan normal. 

b) Terjadi perubahan yang signifikan dengan pengaruh negatif 

dalam periode tertentu atau dalam waktu dekat dalam bidang 

lingkungan teknologi, pasar, ekonomi, atau hukum. 

c) Terjadi perubahan yang signifikan dengan pengaruh negatif 

dalam periode tertentu atau dalam waktu dekat atas cara dan 

bagaimana aset digunakan atau diperkirakan akan digunakan. 

d) Tersedia bukti dan pelaporan internal yang mengindikasikan 

bahwa kinerja ekonomis dari aset (atau akan) memburuk 

daripada yang diharapkan. 

8) Setelah aset tetap mengalami penurunan nilai, maka dapat terjadi 

pemulihan nilai atas aset tetap tersebut. Indikasi pemulihan nilai 

merupakan kebalikan atas indikasi penurunan nilai yang disebutkan 

diatas. 

c. Pengakuan dan Pengukuran 

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

2) Penyusutan aset tetap diakui sebagai beban. 

3) Penurunan 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.  

d. Penyajian  

Aset tetap disajikan dalam kelompok aset tidak lancar. 
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9) Aset Tidak Berwujud 

a. Definisi 

Aset tidak berwujud adalah aset nonmoneter yang dapat 

diidentifikasi tanpa wujud fisik. 

b. Penjelasan 

Aset tidak berwujud muncul melalui perolehan dari pihak luar 

yayasan pondok pesantren, misalnya aplikasi komputer yang dibeli 

dari pihak lain.  

c. 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. 

d. Penyajian 

Aset tidak berwujud disajikan dalam kelompok aset tidak lancar.  

10) Aset Tidak Lancar Lain 

a. Definisi 

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

dapat secara layak digolongkan dalam kelompok pos aset tidak lancar 

yang ada dan tidak material untuk disajikan dalam pos tersendiri. 
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b. Penjelasan  

Komponen aset tidak lancar lain yang berjumlah material 

disajikan dalam pos tersendiri. Batasan materialitas penyajian adalah 

5% dari total nilai aset. 

c. Pengakuan dan Pengukuran 

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

perolehan. 

2) Aset tidak lancar lain dihentikan pengakuannya pada saat 

digunakan. 

d. Penyajian  

Aset tidak lancar lain disajikan kelompok aset tidak lancar. 

2.6.2 Akuntansi Liabilitas 

Liabilitas adalah adalah kewajiban masa kini yang timbul dari 

peristiwa masa lalu dan penyelesaiannya diperkirakan mengakibatkan arus 

keluar dari sumber daya yayasan pondok pesantren yang mengandung manfaat 

ekonomi. Karakteristik dasar liabilitas adalah mempunyai kewajiban masa 

kini. Kewajiban merupakan suatu tugas dan tanggung jawab untuk bertindak 

atau untuk melaksanakan sesuatu dengan cara tertentu. Kewajiban dapat 

dipaksakan menurut hukum (legal obligation) sebagai konsekuensi dari 

kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Kewajiban juga 

dapat timbul dari praktik usaha yang lazim, kebiasaan, dan keinginan untuk 

memelihara hubungan yang baik atau bertindak dengan cara yang adil 

(constructive obligation). Liabilitas pondok pesantren diklasifikasikan menjadi 

liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. 
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1) Pendapatan Diterima Dimuka 

a. Definisi 

Pendapatan diterima di muka adalah penerimaan yang belum 

dapat diakui sebagai pendapatan. 

b. Penjelasan 

Pendapatan dterima di muka adalah penerimaan kas dan setara 

kas oleh unit usaha yayasan pondok pesantren atas penjualan barang 

dan penyediaan jasa yang belum dilakukan. misalnya sewa diterima 

dimuka. 

c. Pengakuan dan Pengukuran  

1. Pendapatan diterima di muka diakui pada saat penerimaan sebesar 

jumlah yang diterima. 

2. Pada akhir tahun buku, dilakukan penyesuaian pendapatan diterima 

di muka yang sudah dapat diakui sebagai pendapatan. 

d. Penyajian 

1. Pendapatan diterima di muka disajikan dalam liabilitas jangka 

pendek, jika penjualan barang dan jasa akan diberikan dalam 

jangka waktu dua belas bulan setelah akhir periode pelaporan. 

2. Pendapatan diterima di muka disajikan dalam jangka panjang  jika 

penjualan barang dan jasa akan diberikan dalam jangka waktu lebih 

dari dua belas bulan setelah akhir periode pelaporan.   

2) Utang Jangka Pendek/Panjang 

a. Definisi 

Utang jangka pendek adalah kewajiban untuk menyerahkan kas 

dan setara kepada pemberi pinjaman dalam periode sampai dengan dua 
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belas bulan setelah periode pelaporan. Dan Utang jangka panjang 

adalah kewajiban untuk menyerahkan kas dan setara kepada pemberi 

pinjaman dalam periode lebih dari dua belas bulan setelah periode 

pelaporan. 

b. Penjelasan  

1. Utang  jangka pendek/panjang dapat muncul dari  transaksi di 

yayasan pondok pesantren maupun unit  usahanya. 

2. Utang jangka pendek/panjang yang dimaksud adalah pinjaman 

tanpa bunga.  

c. 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. 

d. Penyajian 

Utang jangka pendek disajikan dalam kelompok liabilitas 

jangka pendek. Utang jangka panjang disajikan dalam kelompok 

liabilitas jangka panjang. 

3) Liabilitas Jangka Pendek Lain 

a. Definisi 

Liabilitas dapat digolongkan dalam kelompok pos liabilitas 

jangka pendek yang ada dan tidak material untuk disajikan dalam pos 

tersendiri. 
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b. Penjelasan  

Komponen liabilitas jangka pendek lain yang berjumlah 

material disajikan dalam pos tersendiri. Batas meterialitas penyajian 

adalah 5% dari total nilai liabilitas.  

c. Pengakuan dan Pengukuran 

1. Liabilitas jangka pendek lain diakui pada saat terjadi sebesar 

jumlah yang harus diselesaikan. 

2. Liabilitas jangka pendek antara lain dihentikan pengakuannya pada 

saat diselesaikan. 

d. Penyajian 

Liabilitas jangka pendek lain disajikan kelompok liabilitas 

jangka pendek. 

4) Liabilitas Imbalan Kerja  

a. Definisi 

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. 

b. Penjelasan  

1. Liabilitas imbalan kerja terdiri atas: liabilitas imbalan kerja jangka 

pendek, liabilitas imbalan pascakerja, Liabilitas imbalan kerja 

jangka panjang lain, dan Liabilitas pesangon pemutusan kerja. 
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2. Liabilitas imbalan kerja jangka pendek adalah liabilitas imbalan 

kerja (selain pesangon pemutusan karja) yang jatuh tempo 

seluruhnya dalam waktu 12 bulan setelah akhir periode pegawai 

memberikan jasanya. contoh imbalan kerja jangka pendek adalah 

upah, gaji, tunjangan cuti,dan imbalan nonmoneter (natura). 

3. Liabilitas imbalan pascakerja adalah kewajiban imbalan kerja 

(selain pesangon pemutusan kerja) yang terutang setelah pegawai 

menyelesaikan masa kerjanya. contoh imbalan pascakerja adalah 

imbalan pensiun. Program imbalan pasca kerja diklarifikasi 

menjadi: 

a. Program iuran pasti, yaitu kewajiban yayasan pondok pesantren 

terbatas pada jumlah yang disepakati sebagai  iuran pada entitas 

(dana) terpisah. 

b. Program manfaat pasti, yaitu kewajiban yayasan pondok 

pesantren menyediakan imbalan yang dijanjikan kepada 

pegawai maupun mantan pegawai. 

4. Liabilitas imbalan kerja jangka jangka panjang lain adalah liabilitas 

imbalan kerja (selain imbalan pascakerja dan pesangon pemutusan 

kerja) yang tidak seluruh nya jatuh tempo dalam waktu 12 (dua 

belas) bulan setelah pekerja memberikan jasanya. contohnya cuti 

besar dan imbalan penghargaan. 

5. Liabilitas pesangon pemutusan kerja adalah liabilitas imbalan kerja 

yang terutang akibat keputusan yayasan pondok pesantren untuk 

memberhentikan pegawai sebelum usia pensiun normal, atau 
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keputusan pegawai menerima tawaran untuk mengundurkan diri 

secara sukarela dengan imbalan tertentu (pensiun dini). 

c. 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 pasca kerja dan imbalan kerja jangka panjang 

lain diakui sebesar jumlah yang telah didiskontrol. 

d. Penyajian  

Liabilitas imbalan kerja jangka pendek dan imbalan pesangon 

pemutusan kerja disajikan dalam kelompok liabilitas jangka pendek. 

Liabilitas imbalan pascakerja dan imbalan kerja jangka panjang lain 

disajikan dalam kelompok liabilitas jangka panjang. 

5) Liabilitas Jangka Panjang Lain 

a. Definisi 

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. 

b. Penjelasan  

Komponen liabilitas jangka panjang lain yang berjumlah 

material disajikan dalam pos tersendiri. Batasan materialitas penyajian 

adalah 5% dari total nilai aset. 
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c. 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. 

d. Penyajian  

Liabilitas jangka panjang lain disajikan kelompok liabilitas 

jangka panjang.  

2.6.3  Akuntansi Aset Neto 

Aset neto adalah hak residual atas aset yayasan pondok pesantren 

setelah dikurangi semua liabilitas. Aset neto dikelompokkan berdasarkan ada 

atau tidaknya pembatasan oleh pihak yang memberikan sumber daya terhadap 

penggunaan sumber daya tersebut, atau adanya pembatasan penggunaan yang 

diatur dalam ketentuan syariah maupun peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Pihak yang memberi sumber daya kepada yayasan pondok pesantren 

dapat memberikan pembatasan penggunaan sumber daya tersebut.  

Misalnya, pihak yang memberi sumber daya (pemberi dana) 

memberikan pembatasan bahwa dana yang diberikan tersebut hanya untuk 

pembangunan gedung sekolah, maka dana tersebut hanya dapat digunakan 

untuk pembangunan gedung sekolah. Dana yang diterima tersebut menjadi 

bersifat terikat penggunaannya.  

1. Dana yang diterima yayasan pondok pesantren dapat bersifat terikat 

sebagaimana yang diatur dalam ketentuan syariah. Misalnya, yayasan 
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pondok pesantren menerima tanah wakaf dari pemberi wakaf (wakif) 

untuk pembangunan masjid, maka tanah wakaf tersebut merupakan bagian 

dari aset neto yang bersifat terikat.  

2. Pembatasan aset neto dapat bersifat temporer ketika pembatasan bersifat 

sementara sampai dengan jangka waktu tertentu atau tercapainya tujuan, 

atau pembatasan yang bersifat permanen ketika tidak ada batasan waktu 

atau pencapaian tujuan. 

1) Aset Neto Tidak Terikat 

b. Definisi 

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. 

c. Penjelasan  

1) Aset neto tidak terikat merupakan akumulasi pendapatan dan beban 

tidak terikat dari yayasan pondok pesantren. 

2) Pendapatan tidak terikat antara lain: 

a) Kontribusi dari santri, 

b) Hibah dari pendiri dan pengurus yayasan pondok pesantren, 

c) Bantuan dari pemerintah, korporasi, dan masyarakat yang tidak 

ada pembatasan penggunaannya. 

d) Aset neto tidak terikat yang berakhir pembatasannya, 

e) Pendapatan tidak terikat yang lain.  

3) Beban tidak terikat antara lain digunakan untuk: 

a) Beban pendidikan, 
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b) Beban akomodasi dan konsumsi, 

c) Beban umum dan administrasi. 

d. Pengakuan dan Pengukuran 

Pada akhir tahun buku, pendapatan tidak terikat dan beban 

tidak terikat ditutup ke aset neto tidak terikat.  

e. Penyajian  

Aset neto tidak terikat disajikan dalam kelompok aset neto. 

2) Aset Neto Terikat 

a. Definisi 

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. 

b. Penjelasan  

1. Aset neto terikat merupakan akumulasi pendapatan dan beban 

terikat dari yayasan pondok pesantren. 

2. Aset neto terikat terdiri atas aset neto terikat permanen dan aset 

neto terikat temporer. 

3. Pembatasan permanen merupakan pembatasan penggunaan sumber 

daya yang ditetapkan oleh pemberi dana, ketentuan syariah, dan 

peraturan perundang-undangan, agar sumber daya tersebut 

dipertahankan secara permanen. Yayasan pondok pesantren 

diizinkan untuk menggunakan sebagian atas semua penghasilan  

atau manfaat ekonomi lainnya yang berasal dari sumber daya 

tersebut.  
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4. Pembatasan temporer adalah pembatasan penggunaan sumber daya 

oleh pemberi dana yang menetapkan agar sumber daya tersebut 

dipertahankan sampai dengan periode tertentu atau sampai dengan 

terpenuhinya keadaan tertentu.  

5. Pembatasan temporer dapat ditunjukkan melalui pembatasan 

waktu, pembatasan penggunaan, atau pembatasan keduanya, atas 

aset atau dana yang diterima oleh yayasan pondok pesantren.   

c. Pengakuan dan Pengukuran 

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

ke aset neto terikat. 

2. Aset neto terikat direklarifikasi ke aset neto tidak terikat pada saat 

dipenuhinya program atau berakhirnya waktu pembatasan. 

d. Penyajian  

Aset neto terikat disajikan dalam aset neto. Diklasifikasi 

menjadi aset neto terikat temporer dan aset neto terikat permanen.  

2.6.4 Akuntansi Penghasilan Dan Beban  

Penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama peride 

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. Penghasilan dan beban dari yayasan pondok pesantren 

diklasifikasikan menjadi: 
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a. Penghasilan dan beban tidak terikat; 

b. Penghasilan dan beban terikat. 

Pengklasifikasian tersebut berdasarkan pada ada tidaknya pembatasan 

dari pemberi sumber daya, ketentuan syariah, dan peraturan perundang-

undangan atas dana yang diterima oleh yayasan pondok pesantren.  

1) Penghasilan Dan Beban Tidak Terikat 

a. Definisi  

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. 

b. Penjelasan  

1. Penghasilan tidak terikat antara lain: 

a) Kontribusi dari santri, 

b) Hibah dari pendiri dan pengurus yayasan pondok pesantren, 

c) Bantuan dari pemerintah, korporasi, dan masyarakat yang tidak 

ada pembatasan penggunaannya. 

d) Aset neto tidak terikat yang berakhir pembatasannya, 

e) Pendapatan tidak terikat yang lain.  

2. Penghasilan tidak terikat dalam bentuk aset nonkas diukur pada 

nilai wajar. 

3. Beban tidak terikat antara lain digunakan untuk: 

a) Beban pendidikan, 

b) Beban akomodasi dan konsumsi, 

c) Beban umum dan administrasi. 
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c. 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. 

d. Penyajian  

Penghasilan dan beban tidak terikat disajikan dalam kelompok 

aktivitas tidak terikat.  

2. Penghasilan Dan Beban Terikat 

a. Definisi 

Penghasilan terikat adalah penghasilan yang ada pembatasan 

tujuan dan/atau waktu. Beban terikat adalah beban yang aktivitas yang 

ada pembatasan tujuan dan/atau waktu. 

b. Penjelasan 

1. Penghasilan terikat antara lain: 

a) Penerimaan wakaf 

b) Bantuan dari pemerintah, korporassi, dan masyarakat yang ada 

pembatasan penggunaannya.  

c) Pendapatan terikat lainnya. 

2. Penghasilan tidak terikat dalam bentuk aset nonkas diukur pada 

nilai wajar. 

3. Beban terikat antara lain digunakan untuk aktivitas yang telah 

ditetapkan oleh pemberi dana, ketentuan syariah, atau peraturan 

perundang-undangan. 
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4. Penghasilan dan beban terikat diklasifikasikan menjadi dua yaitu: 

temporer dan permanen. 

5. Khusus untuk aset neto yang terikat temporer, ketika pembatasan 

telah berakhir, maka saldo aset neto terikat temporer yang terkait 

direklarifikasi ke aset neto tidak terikat.  

c. Pengakuan dan pengukuran serta penyajiannya sama dengan 

penghasilan dan beban tidak terikat. 
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2.7 Ilustrasi Laporan Keuangan Berdasarkan Pedoman Akuntansi Pesantren 

2.7.1 Laporan Posisi Keuangan  

Tabel 2.1 

Ilustrasi Laporan Posisi Keuangan 

YAYASAN PONDOK PESANTREN ABC 

Laporan Posisi Keuangan 

Pada tanggal 29 Dzulhijjah 1401 dan 1400 

 1401 1400 

ASET 

Aset Lancar  

Kas dan setara kas 

Piutang usaha 

Persediaan  

Biaya dibayar dimuka 

Aset lancar lain 

Jumlah 

Aset Tidak Lancar 

Investasi pada entitas lain 

Properti investasi 

Aset tetap 

Aset tidak berwujud 

Aset tidak lancar lain 

Jumlah 

Total Aset 

 

LIABILITAS 

Liabilitas Jangka Pendek 

Pendapatan diterima dimuka 

Utang jangka pendek 

Liabilitas jangka pendek lain 

jumlah 

Liabilitas Jangka Panjang 

Utang jangka panjang 

Liabilitas imbalan kerja 

Liabilitas jangka panjang lain 

Jumlah  

Total liabilitas 
 

ASET NETO 

Aset neto tidak terikat 

Aset neto tidak temporer 

Aset neto terikat permanen 

Total Aset Neto 
 

Total Liabilitas dan Aset Neto 

 

 

x 

x 

x 

x 

x 

xxx 

 

x 

x 

x 

x 

x 

xxx 

xxx 

 

 

 

x 

x 

x 

xxx 

 

x 

x 

x 

xxx 

xxx 
 

 

x 

x 

x 

xxx 
 

xxx 

 

 

x 

x 

x 

x 

x 

xxx 

 

x 

x 

x 

x 

x 

xxx 

xxx 

 

 

 

x 

x 

x 

xxx 

 

x 

x 

x 

xxx 

xxx 
 

 

x 

x 

x 

xxx 
 

xxx 

Sumber: IAI dan BI. 2018. Pedoman Akuntansi Pesantren. Jakarta 
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2.7.2 Laporan Aktivitas 

Tabel 2.2 

Ilustrasi Laporan Aktivitas 

YAYASAN PONDOK PESANTREN ABC 
Laporan Aktivitas 

Untuk tahun yang berakhir pada 29 Dzulhijjah 1401 dan 1400 
 1401 1400 
PERUBAHAN ASET NETO TIDAK TERIKAT  
Penghasilan Tidak Terikat 
Kontribusi santri 
Hibah pendiri dan pengurus 
Aset neto terikat yang berakhir pembatasannya 
Pendapatan lain 
Jumlah 
Beban Tidak Terikat 
Beban pendidikan 
Beban konsumsi 
Beban umum dan administrasi 
Jumlah 
Kenaikan (Penurunan) 
Saldo Awal 
Saldo Akhir 
PERUBAHAN ASET NETO TERIKAT 
TEMPORER 
Program A 
Pendapatan 
Beban 
Surplus 
Aset neto terikat temporer yang berakhir pembatasannya 
Program B 
Pendapatan 
Beban  
Surplus 
Aset neto terikat temporer yang berakhir pembatasannya 
Kenaikan (penurunan) 
Saldo Awal  
Saldo Akhir 
PERUBAHAN ASET NETO TERIKAT 
PERMANEN 
Wakaf uang 
Wakaf harta bergerak selain uang 
Hasil bersih pengelolaan dan pengembangan wakaf 
Alokasi hasil pengelolaan dan pengembangan wakaf 
Kenaikan (penurunan) 
Saldo Awal  
Saldo Akhir 
ASET NETO PADA AWAL TAHUN  
ASET NETO PADA AKHIR TAHUN 

 
 
x 
x 
x 
x 

xxx 
 
x 
x 
x 

xxx 
xxx 
xxx 
xxx 

 
 
x 

(x) 
X 
(x) 

 
x 

(x) 
x 
x 

xxx 
xxx 
xxx 

 
x 
x 
x 
x 

xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx  

 
 
x 
x 
x 
x 

xxx 
 
x 
x 
x 

xxx 
xxx 
xxx 
xxx 

 
 
x 

(x) 
X 
(x) 

 
x 

(x) 
x 
x 

xxx 
xxx 
xxx 

 
x 
x 
x 
x 

xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 

Sumber: IAI dan BI. 2018. Pedoman Akuntansi Pesantren. Jakarta 
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2.7.3 Laporan Arus Kas 

Tabel 2.3 

Ilustrasi Laporan Arus Kas 

YAYASAN PONDOK PESANTREN ABC 

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 

Penyesuaian:  

    Penyusutan 

    Kenaikan piutang usaha 

    Kenaikan persediaan 

    Penurunan biaya dibayar dimuka 

    Kenaikan pendapatan diterima dimuka  

Jumlah kas neto diterima dari aktivitas operasi 

 

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 diterima dari aktivitas pendanaan 

 

Kenaikan (penurunan) 

Saldo Awal  

 

 

x 

 

x 

x 

x 

x 

x 

xxx 

 

 

x 

x 

xxx 

 

 

x 

xxx 

 

xxx 

xxx 

 

 

x 

 

x 

x 

x 

x 

x 

xxx 

 

 

x 

x 

xxx 

 

 

x 

xxx 

 

xxx 

xxx 

Sumber: IAI dan BI. 2018. Pedoman Akuntansi Pesantren. Jakarta 

 

2.8 Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Sebagai bahan referensi perbandingan dalam penelitian ini, peneliti 

akan mengemukakan bahan penelitian terdahulu yang pembahasannya atau 

topiknya sesuai dengan permasalahan dalam penelitian yang akan 

dilaksanakan. Adapun referensi yang ditulis adalah sebagai berikut: 
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Tabel 2.4  

Penelitian Terdahulu 

No  

Penelitian 

dan 

Tahun 

Penelitian 

Judul 

Peneliltian 

Metodologi Penelitian 
Hasil 

Penelitian 
Persamaan Perbedaan 

1 

Wahyuning

sih, 

Herman 

Karamoy, 

Dhullo 

Afandy. 

(2018) 

Analisis 

Pelaporan 

Keuangan Di 

Yayasan As-

Salam Manado 

(Berdasarkan 

Psak 45 Dan 

Psak 101) 

Sama- sama 

menggunakan 

metode analisis 

kualitatif 

Terletak pada 

tempat, waktu, 

dan 

pedoman/acuan 

penyusunan 

laporan 

keuangan yang 

digunakan. 

Penelitian 

sebelumnya 

mengacu pada 

PSAK 45 dan  

PSAK 101 

sedangkan 

penelitian 

mengacu pada  

Pedoman  

Akuntansi 

Pesantren 

Tahun  2018 

Yayasan As-

Salam Manado 

sama sekali 

tidak mengacu 

pada pedoman 

manapun dalam 

membuat 

laporan 

keuangannya 

2 

Irsa Azizah 

Afkarina. 

(2019) 

Rekonstruksi 

Penyusunan 

Laporan 

Keuangan 

Di Pondok 

Pesantren Al-

Anwari 

Banyuwangi 

(Dalam 

Perspektif 

Pedoman 

Akuntansi 

Pesantren) 

Sama- sama 

menggunakan 

Pedoman 

Akuntansi  

Pesantren 2018 

sebagai acuan 

dalam 

penelitian dan 

juga 

menggunakan 

metode analisis 

dengan  

pendekatan 

kualitatif 

Terletak pada 

objek   dan  

waktu  

penelitian 

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 
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yaitu merekap 

penerimaan kas 

yang berasal 

dari bendahara 

harian putra 

dan putri 

dengan model 

pencatatan yang 

mencantumkan 

saldo dari bulan 

sebelumnya, 

kemudian 

mencatat 

rincian 

penerimaan 

kas, dan 

pengeluaran kas 

3 

Puspaning 

Rahmani 

Rahmat. 

(2019) 

Implementasi 

Penyusunan 

Laporan 

Keuangan 

Pondok 

Pesantren Pada 

Pesantren 

Tahfidz Al 

Qur’an Al-

Hasanah 

Bondowoso 

Menggunakan 

Pedoman 

Akuntansi 

Pesantren 2018 

dan metode 

analisis 

kualitatif 

Terdapat pada 

tempat dan 

waktu 

penelitian. 

Penelitian ini 

menggunakan 

data laporan 

keuangan tahun 

2019  

sedangkan 

penelitian 

sebelumnya 

dengan data  

laporan 

keuangan 2018 

Pesantren 

Tahfidz Al 

Quran Al-

Hasanah 

Kabupaten 

Bondowoso 

melakukan 

pencatatan 

keuangan 

secara 

sederhana dan 

dilakukan 

secara manual, 

sehingga 

Pesantren 

Tahfidz Al 

Quran Al-

Hasanah 

Bondowoso 

belum 

melakukan 

pelaporan 

keuangan 

berdasarkan 

Pedoman 

Akuntansi 

Pesantren yang 

diterbitkan BI 

dan IAI tahun 
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2018. 

Pencatatan 

dilakukan 

dengan 

mencatat setiap 

transaksi yang 

terjadi pada 

buku yang 

dibagi menjadi 

tiga bagian 

sesuai dengan 

sumber 

pendapatan 

utama 

pesantren, yaitu 

iuran santri, 

infaq, dan 

donatur 

4 

Ivan Ade 

Firmansya

h. (2019) 

Analisis 

Penerapan 

Laporan 

Keuangan 

Berdasarkan 

Pedoman 

Akuntansi 

Pesantren pada 

Pondok 

Pesantren Al 

Qur’an 

Zaenuddin 

Tegal 

Sama-sama 

menggunakan 

Pedoman 

Akuntansi 

Pesantren 2018 

Berbeda 

metode, 

penelitian 

sebelumnya 

menggunakan 

metode 

kombinasi 

(mixed 

methods) yaitu 

mengkombinasi

kan antara 

penelitian 

kualitatif 

dengan 

penelitian 

kuantitatif, 

sedangkan 

penelitian ini 

hanya 

menggunakan 

kualitatif 

 

Penyusunan 

laporan 

keuangan yang 

dilakukan 

Pondok 

Pesantren Al 

Qur’an 

Zaenuddin 

Tegal adalah 

mencatat 

penerimaan dan 

pengeluaran kas 

selama sebulan 

dengan 

menggunakan 

sistem 

pencatatan 

single entry 

atau 

pembukuan. 

Catatan kas 

tersebut yang 

kemudian oleh 

pihak pondok 

pesantren 

disajikan 

sebagai laporan 
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keuangan 

5 

Dev 

Anand. 

(2018) 

Penerapan 

Penyusunan 

Laporan 

Keuangan 

Yayasan 

Berdasarkan 

Psak 45 

Sama- sama 

menggunakan 

metode analisis 

kualitatif 

Terletak pada 

tempat, waktu, 

dan 

pedoman/acuan 

penyusunan 

laporan 

keuangan yang 

digunakan. 

Penelitian 

sebelumnya 

mengacu pada 

PSAK 45 

sedangkan 

penelitian 

mengacu pada  

Pedoman  

Akuntansi 

Pesantren 

Tahun  2018 

Dalam 

pengelolaan 

keuangan 

Yayasan Hajjar 

Roestilah 

belum 

menerapkan 

pengelolaan 

keuangan yang 

standar yaitu 

PSAK No. 45.  

Pelaporan yang 

dilakukan 

sebatas jumlah 

penerimaan dan 

pengeluarnya 

serta nilai saldo 

dari masing-

masing jenis 

penerimaan dan 

beban serta 

saldo keuangan 

berupa kas dan 

bank. Tidak ada 

menginformasi

kan aset atau 

liabilitas 

yayasan sebagai 

satu kesatuan 

dengan laporan 

keuangan. 

Ketiga, 

Yayasan Hajjah 

Roestilah sudah 

memenuhi 

peraturan 

perundang-

undangan untuk 

membuat 

laporan 

keuangan 

sesuai standar 

PSAK 45 

6 
Yunika 

Murdayanti

Transparency 

and 

Sama-sama 

meneliti 

Menggunakan 

distribusi 

Aplikasinya 

dari prinsip 
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, Dita 

Puruwita. 

(2017) 

Accountability 

of 

Financial 

Management in 

Pesantren 

(Islamic 

Education 

Institution) 

laporan  

keuangan 

dipesantren  

dan 

menggunakan 

analisis 

deskriptif 

kuesioner transparansi 

dalam kinerja 

keuangan di 

pesantren telah 

diimplementasi

kan dengan 

dokumentasi 

tentang   

penggunaan 

anggaran. 

Pesantren 

secara umum 

telah membuat 

sistem 

penganggaran 

yang baik, 

tetapi telah 

tidak  membuat 

standar 

akuntansi 

keuangan yang 

berlaku untuk 

organisasi 

nirlaba. 

Laporan 

pertanggungjaw

aban keuangan 

juga dibuat 

secara berkala 

sebagai bentuk  

transparansi 

dan 

akuntabilitas 

kepada pemilik 

asrama dan 

pemangku 

kepentingan 

7 

Salsabila 

Nurul 

Azmi. 

(2019) 

Analisis 

Implementasi 

Pencatatan 

Keuangan 

Berbasis 

Pedoman 

Akuntansi 

Pesantren 

(Studi Kasus 

Sama- sama 

menggunakan 

Pedoman 

Akuntansi  

Pesantren 2018 

sebagai acuan 

dalam 

penelitian 

Objek   dan  

waktu  

penelitian 

Dalam 

mencatat 

aktivitas 

keuangan, 

pondok 

pesantren hanya 

mencatat 

seluruh 

transaksi yang 
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Pada Pondok 

Pesantren Al-

Urwatul 

Wutsqo 

Indramayu 

dilakukan 

pondok 

pesantren yaitu 

pemasukan dan 

pengeluaran. 

Pencatatan 

keuangan tiap 

unit dipusatkan 

diyayasan yang 

pada akhir 

periodenya 

dilaporkan pada 

dewan 

Pembina.Pesant

ren tersebut 

belum 

menerapkan 

laporan 

keuangan 

sesuai dengan 

pedoman 

akuntansi 

pesantren 

Sumber: Penelitian Terdahulu 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

3.1 Sejarah Singkat Pondok Pesantren Khalid Bin Walid 

Pondok Pesantren Khalid Bin Walid berdiri atas dasar historis 

masyarakat Pasir Pengaraian saat itu. Tidaklah berlebihan sekiranya kita 

berpendapat bahwa ditahun tujuh puluhan dan delapan puluhan daerah Pasir 

Pengaraian yang terdiri dari 6 kecamatan, nyaris kosong dari lembaga-

lembaga pendidikan Islam. 

Masyarakat dan pemuka agama lebih cendrung membina menausah 

tempat mereka beribadah, mendalami ilmu tharikat. Sementara generasi muda 

tidak tersentuh dengan kegiatan keagamaan. Para orang tua yang sadar akan 

kelangsungan pendidikan agama anaknya, dengan terpaksa menyekolahkan 

anak ke sekolah umum dan bekal agama mereka timba diluar jam sekolah. 

Bagi orang tua yang berkemampuan secara ekonomi, harus rela berpisah 

dengan anak untuk dikirim menuntut ilmu keluar daerah atau luar propinsi. 

Fenomena diatas menjadi lahan empuk pendangkalan aqidah dan Pasir 

Pengaraian berpotensi menuju kearah tersebut. Dengan kosongnya daerah dari 

lembaga-lembaga pendidikan Islam jelas berdampak negatif terhadap sumber 

daya manusia (SDM). Kalaupun ada putra daerah yang berkualitas dan sempat 

mengenyam pendidikan diluar daerah, namun jumlahnya minim dan terkesan 

enggan kembali membina kampung halaman. Untuk menanggulangi hal 

tersebut, perlu disiapkan generasi penerus yang istiqomah, penuh tanggung 

jawab dengan menyiapkan sebuah lembaga pendidikan, tempat menimba ilmu 

pengetahuan. Guna merealisasi cita-cita, pendiri Pondok Pesantren Khalid Bin 
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Walid memulai langkah awal dengan keyakinan penuh akan pertolongan Allah 

SWT. Beliau memulai mencari lahan pertanahan, dan baru berhasil pada tahun 

1984. Kerja keras ini membuahkan harapan dengan resminya Pondok 

Pesantren Khalid Bin Walid menerima santri perdana tanggal 1 Juli 1990. 

Pondok Pesantren Khalid Bin Walid terletak di Desa Pematang 

Berangan, Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Propinsi Riau, KM. 

184 dari Kota Pekanbaru. Lokasi ini didapat dengan cara membeli tanah 

keluarga dan famili serta kaum muslimin. 

Pondok Pesantren ini bernama “Khalid Bin Walid“  refleksi dari 

sahabat mulia, panglima Islam Khalid Bin Walid yang bergelar Saifullah al 

Maslul (Pedang Allah yang terhunus). Maksud memberi nama Khalid Bin 

Walid pada pesantren ini sesuai dengan hadits Rasulullah SAW, “Sahabat-

sahabatku bagaikan bintang-bintang di langit. Dengan siapa saja kalian 

mengambil suri tauladan, niscaya kalian beruntung” Al-Hadits. Dengan 

tauladan Khalid Bin Walid diharapkan keikhlasan kepada Allah benar-benar 

tertanam pada setiap individu yang berkompeten didalamnya. 

 

3.2  Visi dan Misi Pondok Pesantren Khalid Bin Walid  

Adapun yang menjadi visi, misi Pondok Pesantren Khalid Bin Walid, 

yaitu:  “Visi Pondok Pesantren Khalid Bin Walid adalah Membentuk Generasi 

Muslim Bertaqwa Dan Berilmu”. 

Misi Pondok Pesantren Khalid Bin Walid adalah: 

1) Menyelenggarakan kegiatan keagamaan secara optimal. 

2) Menanamkan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT serta 

memberikan pemahaman Syumuliyatul Islam dan mengimplementasikan 

dalam kehidupan sehari-hari. 
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3) Menyelenggarakan PBM yang dilandasi semangat ke-Islaman. 

4) Menyelenggarakan intensifikasi pembelajaran. 

5) Meningkatkan prestasi akademik. 

6) Meningkatkan prestasi ekstra kulikuler. 

7) Membina kerja sama dengan instansi pendidikan lain yang formal atau non 

formal dalam rangka turut serta mencerdaskan anak bangsa. 

 

3.3 Struktur Organisasi Pondok Pesantren Khalid Bin Walid 

Adapun struktur organisasi Pondok Pesantren Khalid Bin Walid adalah 

sebagai berikut: 

a. Ketua Yayasan   : H. Roudhatul Firdaus, Lc 

b. Sekretaris    : H. Nofrizal, Lc, MH 

c. Bendahara    : H. Fathur Rahman Bin Arab, Lc 

d. Pengembangan dan Pebangunan : H. Baihaqi Addhuha, Lc 

e. Logistik    : Hj. Rabiah Al Adawiyah 

f. Pengasuh Pesantren  : H. Sakinul Muttaqin, Lc, M.Pd 

g. Direktur Pendidikan  : Armadi, M.Pd.I 

h. Direktur Pengasuhan  : Ahmad Syaifullah, S.Pd 

i. Direktur Bidang MA  : Mukhlas Azhari Lubis, S.Pd.I 

j. Direktur Bidang SMP  : Rispan Effendi Lubis, S.Pd, M.Ag 

k. Kepala SDIT Rabbani  : Satri, S.Si 

l. Kepala Paud/TK Pelangi  : Maetra Armi, S.IP 
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Gambar 3.1 

Struksur Organisasi PP. Khalid Bin Walid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Website Resmi Ppkhw.id 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada Pondok Pesantren 

Khalid Bin Walid Rokan Hulu, Riau, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Pencatatan laporan keuangan di pondok pesantren Khalid Bin Walid masih 

berupa pencatatan yang sederhana dan belum sesuai dengan Pedoman 

Akuntansi Pesantren.  

2. Implementasi Pedoman Akuntansi Pesantren pada laporan keuangan 

dipondok pesantren Khalid Bin Walid sangat memungkinkan untuk 

diterapkan karena hasil wawancara menunjukkan bahwa bendahara sudah 

paham mengenai pengakuan, pengukuran dan pelaporan keuangan yang 

berdasarkan Pedoman Akuntansi Pesantren. Bendahara hanya kurang 

paham cara pencatatannya, jadi Pedoman Akuntansi Pesantren ini bisa 

menjadi acuan/panduan bagi bendahara dalam menyusun laporan 

keuangan yang baik dan berkualitas. 

3. Pertanggungjawaban atas penggunaan dana yang dipercayakan dengan 

semestinya dan melaporkan laporan keuangan tepat waktu adalah bukti 

akuntabilitas yang dilakukan oleh bendahara. Transparansi laporan 

keuangan Khalid Bin Walid hanya sebatas kepada pihak internal saja, jika 

pihak eksternal memiliki kepentingan maka akan diberikan sesuai yang 

dibutuhkan.  
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5.2 Keterbatasan Penelitian 

Pada penelitian ini, peneliti mendapatkan beberapa kendala selama 

mengerjakan penelitian. Salah satunya yaitu data laporan keuangan yang 

didapat kurang lengkap sehingga sulit untuk menyusun laporan keuangan 

yang sesuai dengan Pedoman Akuntansi Pesantren.  

 

5.3 Saran 

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan maka peneliti memberikan 

saran dalam upaya penyusunan laporan keuangan berdasarkan Pedoman 

Akuntansi Pesantren: 

1. Setelah disediakan rekomendasi pencatatan laporan keuangan yang sesuai 

Pedoman Akuntansi Pesantren, maka disarankan agar rekomendasi dapat 

dijadikan panduan dalam menyusun laporan keuangan pondok Pesantren 

Khalid Bin Walid. 

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

laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, hingga catatan 

atas laporan keuangan. Hal ini agar para pengguna laporan keuangan dapat 

mengetahui langkah yang harus diambil dalam pengambilan keputusan 

maupun dalam penilaian kinerja. 
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LAPORAN POSISI KEUANGAN KOREKSI 

 

PONDOK PESANTREN KHALID BIN WALID 

Laporan Posisi Keuangan 

Per 31 Desember 2019 

 2019 

ASET 

Aset Lancar  

Kas dan setara kas 

Biaya dibayar dimuka 

Aset lancar lain 

Jumlah 

Aset Tidak Lancar 

Aset tetap 

Aset tidak lancar lain 

Jumlah 

Total Aset 

 

LIABILITAS 

Liabilitas Jangka Pendek 

Liabilitas imbalan kerja 

Total liabilitas 

 

ASET NETO 

Aset neto tidak terikat 

Total Aset Neto 

Total Liabilitas dan Aset Neto 

 

 

Rp. 390.855.000 

Rp. 130.767.000 

Rp. 35.422.500 

Rp. 557.044.500 

 

Rp. 87.651.400 

Rp. 5.500.000 

Rp. 93.151.400 

Rp. 650.195.900 

 

 

 

Rp. 201.098.450 

Rp. 201.098.450 

 

 

Rp. 449.097.450 

Rp. 449.097.450 

Rp. 650.195.900 

 

  



 

 

LAPORAN AKTIVITAS KOREKSI 

 

PONDOK PESANTREN KHALID BIN WALID 

Laporan Aktivitas 

Per 31 Desember 2019 

 2019 

PERUBAHAN ASET NETO TIDAK TERIKAT  

Penghasilan Tidak Terikat 

Kontribusi santri 

Jumlah 

Beban Tidak Terikat 

Beban pendidikan 

Beban konsumsi dan akomodasi 

Beban umum dan administrasi 

Beban lain-lain 

Jumlah 

Kenaikan (Penurunan) 

Saldo Akhir 

ASET NETO PADA AKHIR TAHUN 

 

 

Rp. 4.915.142.000 

Rp. 4.915.142.000 

 

Rp. 1.683.561.500 

Rp. 2.585.750.800 

Rp. 254.174.700 

Rp. 15.244.000 

Rp. 4.538.731.000 

Rp. 376.411.000 

Rp. 72. 686.450 

Rp. 449.097.450 

 

  



 

 

LAPORAN ARUS KAS KOREKSI 

 

PONDOK PESANTREN KHALID BIN WALID 

Laporan Arus Kas 

Per 31 Desember 2019 

 2019 

ARUS KAS OPERASI 

Rekonsiliasi perubahan aset neto menjadi kas neto 

Perubahan Aset Neto 

Penyesuaian: 

        Biaya dibayar dimuka 

        Pembelian Aset Lancar 

Jumlah kas neto diterima dari aktivitas operasi 

ARUS KAS INVESTASI 
 Pembelian Aset tidak lancar 

Jumlah kas neto diterima dari aktivitas pendanaan 

ARUS KAS PENDANAAN 
Pembayaran utang jangka panjang 

Jumlah kas neto diterima dari aktivitas pendanaan 

Kenaikan (penurunan) 

Saldo Awal  

 

 

Rp. 449.097.450 

 

(Rp. 130.767.000) 

(Rp. 35.422.500) 

 Rp. 332.907.950 

 

Rp. 87.651.400 

Rp. 87.651.400  

 

Rp. 0 

Rp. 0 

 

Rp. 420.559.350 

 

  



 

 

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KOREKSI 

 

PONDOK PESANTREN KHALID BIN WALID 

Catatan Atas Laporan Keuangan 

Per 31 Desember 2019 

6. Umum 

Pondok Pesantren Khalid BinWalid adalah lembaga Pendidikan yang memiliki 

jenjang pendidikan SMP dan MA di bawah naungan Yayasan Rabbani Bina 

Insani. Pondok Pesantren Khalid BinWalid ini didirikan oleh Buya H. Arab 

Munduh dan istri Hj. Darussamin. Pondok Pesantren Khalid BinWalid 

menerima santri perdana tanggal 1 Juli 1990. Pondok Pesantren Khalid Bin 

Walid terletak di Desa Pematang Berangan, Kecamatan Rambah Kabupaten 

Rokan Hulu Propinsi Riau, KM. 184 dari Kota Pekanbaru. Lokasi ini didapat 

dengan cara membeli tanah keluarga dan famili serta kaum muslimin. 

7. Ikhtisar kebijakan akuntansi 

Berikut ini  adalah kebijakan akuntansi penting yang diterapkan oleh Pondok 

Pesantren Khalid BinWalid: 

f. Penyajian laporan keuangan 

Laporan keuangan Pondok Pesantren Khalid BinWalid disusun sesuai 

dengan Pedoman Akuntansi Pesantren. Laporan keuangan menyajikan 

secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas dari yayasan 

pondok pesantren, disertai pengungkapan yang diharuskan seseuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

g. Periode Pelaporan 

Pencatatan laporan keuangan pondok pesantren disajikan secara tahunan 

berdasarkan tahun hijrih atau masehi. 

h. Kas dan setara kas 

Kas dan setara kas pondok pesantren berupa kas kecil. 

i. Penghasilan dan beban  

Penghasilan dan beban dari yayasan pondok pesantren diklasifikasi 

menjadi: 1) Penghasilan dan beban tidak terikat; 2) Penghasilan dan beban 

terikat. 

j. Aset tetap 

Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan setelah dikurangi dengan 

akumulasi penyusutan. Asset tetap disajikan dalam kelompok asset tidak 

lancer. 

8. Pos laporan posisi keuangan 

e. Aset lancar 

Aset lancar per 31 Desember 2019 adalah Rp. 557.044.500 

f. Aset tidak lancar 

Aset tidak lancar per 31 Desember 2018 adalah Rp. 93.151.400 

g. Liabilitas jangka pendek  

Liabilitas jangka pendek per 31 Desember 2018 adalah  

Rp. 201.098.450 

h. Aset neto tidak terikat 

Aset neto tidak terikat per 31 Desember 2018 adalah  



 

 

Rp. 449.097.450 

9. Pos laporan aktivitas 

c. Penghasilan Tidak Terikat 

Penghasilan Tidak Terikat adalah kontribusi santri Rp. 4.915.142.000 

d. Beban tidak terikat 

Merupakan beban pendidikan Rp. 1.683.561.500. Beban konsumsi dan 

akomodasi Rp. 2.585.750.800. Beban umum dan administrasi Rp. 

254.174.700 

 

10. Pos laporan arus kas  

a. Arus kas operasi  

Kas neto yang diterima dari aktivitas operasi Rp. 332.907.950 

b. Arus kas investasi 

Kas  neto yang diterima dari aktivitas investasi Rp. 87.651.400 

c. Arus kas Pendanaan 

 

  



 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN  

Format Wawancara 

 
  



 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

Informan I  : H. Fathur Rahman Bin Arab, Lc 

Jabatan  : Bendahara pondok pesantren Khalid bin walid, Rokan       

Hulu, Riau 

Tempat  : Kantor Bendahara 

Hari/ Tanggal/ Jam : Selasa/20 Oktober 2020/pukul 11:00 wib 

1. Apa acuan yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan yayasan 

pondok pesantren Khalid bin walid? 

Jawaban:  

 

2. Apakah sebelumnya pihak pondok mengetahui bahwa adanya pedoman 

akuntansi pesantren? 

Jawaban:  

 

3. Bagaimana pemahaman ustad tentang pencatatan transaksi keuangan? 

Jawaban:  

 

4. Berapa jenis laporan keuangan yang dibuat oleh pondok pesantren Khalid Bin 

Walid? 

Jawaban:  

 

5. Apakah ustadz pernah mengikuti pelatihan akuntansi? 

Jawaban:  

 

6. Berasal dari mana saja pemasukan kas pondok pesantren Khalid Bin Walid? 

Jawaban:  

 

7. Apakah kontribusi santri, bantuan pemerintah, infaq wali santri/masyarakat 

itu dicatat dan diakui sebagai pendapatan pesantren? 

Jawaban:  

 



 

 

8. Kapan kontribusi santri, bantuan pemerintah, infaq wali santri/masyarakat itu 

dicatat dan diakui sebagai pendapatan pesantren? 

Jawaban:  

 

9. Apakah santri membayar spp tepat pada waktunya? Jika tidak, apakah 

tunggakan spp santri diakui sebagai piutang? 

Jawaban:  

 

10. Apakah ada pencatatan atas aset tetap yang dimiliki oleh pesantren contohnya 

bangunan, tanah, kendaraan, furnitur, dan lainnya? Jika ada, bagaimana 

pengakuannya? 

Jawaban:  

 

11. Apakah aset tetap diakui pada saat perolehan? 

Jawaban:  

 

12. Apakah penurunan nilai aset tetap diakui sebagai beban? 

Jawaban:  

 

13. Kapan aset tetap dihentikan pengakuannya atau tidak lagi diakui sebagai 

milik  pesantren? 

Jawaban:  

  

14. Bagaimana pencatatan atas beban pendidikan, beban konsumsi dan 

akomodasi, beban umum dan administrasi?  

Jawaban:  

 

15. Apakah diakui sebagai beban?  

Jawaban:  

 

16. Kapan pengeluaran terkait bisa diakui beban oleh pihak pesantren? 

Jawaban:  

 

 



 

 

17. Apakah periode pelaporan keuangannya triwulan, semesteran, atau tahunan? 

Jawaban:  

 

18. Kepada siapa laporan keuangan dilaporkan? 

Jawaban: 

   

19. Bagaimana ustadz melaporkan pertanggungjawaban atas penggunaan dana 

yang diteriman? 

Jawaban: 

 

20. Bagaimana pandangan ustad tentang tranparansi laporan keuangan? 

Jawaban:  

 

21. Bagaimana pemahaman ustadz tentang pencatatan dan penyusunan laporan 

keuangan yang sesuai  standar? 

Jawaban:  

 

 

 

     Pasir Pengaraian, 22 Oktober 2020 

Bendahara PP. Khalid Bin Walid Mahasiswa 

 

 

 

 

 

 

H. Fathur Rahman Bin Arab, Lc   Irzalifah Darmi 

     NIM: 11673200177 
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