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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi penyusunan laporan keuangan 

Yayasan Al-Huda Tembilahan berdasarkan ISAK 35. Penelitian ini dilatarbelakangi 

oleh fenomena dimana Yayasan Al-Huda Tembilahan dalam penyusunan laporan 

keuangannya masih sangat sederhana yaitu hanya mengurangkan uang masuk dan 

uang keluar saja. Sehingga posisi keuangan yang tercermin dalam catatan keuangan 

yayasan hanya berupa kas saja. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk 

merekonstruksi penyusunan laporan keuangan Yayasan Al-Huda Tembilahan sesuai 

dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku yaitu ISAK 35. 

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan 

mengangkat suatu fenomena yang terjadi dalam lingkup Yayasan. Sumber data 

dalam penelitian ini berasal dari data primer dan sekunder. Adapun teknik 

pengumpulan data yang penulis gunakan berupa teknik observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekonstruksi penyusunan laporan 

keuangan Yayasan Al-Huda Tembilahan berdasarkan ISAK 35 memiliki 5 Komponen 

yaitu laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan 

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

Kata kunci: Akuntansi Masjid, Laporan Keuangan, ISAK 35 
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RECONSTRUCTION OF FINANCIAL STATEMENTS 

AL HUDA FOUNDATION TEMBILAHAN  
BASED ON ISAK 35 

By: Ayu Nurbaiti 

NIM: 11870324313 

Accounting Department Faculty of Economics and Social Sciences Uin Suska Riau 

ABSTRACT 

This study aims to reconstruct the preparation of the financial statements of the 

Al-Huda Foundation Tembilahan based on ISAK 35. This research is motivated by 

the phenomenon where the of Al-Huda Foundation Tembilahan in preparing its 

financial statements is still very simple, namely only subtracting money in and money 

out. So that the financial position reflected in the mosque's financial records is only 

in the form of cash. Therefore, researchers are interested in reconstructing the 

preparation of the financial statements of the Al-Huda Foundation Tembilahan in 

accordance with the applicable Financial Accounting Standards, namely ISAK 35. 

The type of research that the author uses is a type of qualitative research by 

raising a phenomenon that occurs within the scope of the mosque. Sources of data in 

this study came from primary and secondary data. The data collection techniques 

that the author uses are in the form of observation, interview and documentation 

techniques. The results showed that the reconstruction of the preparation of the 

financial statements of the Al-Huda Foundation Tembilahan based on ISAK 35 has 5 

components, namely a statement of financial position, a comprehensive income 

statement, a report on changes in net assets, a cash flow statement and notes to the 

financial statements. 

Keywords: Mosque Accounting, Financial Statements, ISAK 35 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Masjid adalah salah satu organisasi sektor publik yang termasuk ke dalam 

organisasi nirlaba yang melakukan kegiatan dengan mengelola sumber dayanya 

dan sumber daya yang diperoleh dari masyarakat secara sukarela dan tanpa 

mengharapkan imbalan. Menurut Dewan Masjid Indonesia (DMI), masjid 

memiliki tiga fungsi. Pertama, masjid sebagai sebuah lembaga keagamaan juga 

merupakan tempat ibadah yang mana dilakukan dalam batas-batas Syariah. 

Kedua, masjid sebagai wadah pengembangan masyarakat melalui berbagai 

sarana dan prasarana milik masjid yang bersangkutan. Ketiga, masjid sebagai 

pusat komunikasi dan solidaritas masyarakat (Desy et al., 2014). 

Masjid merupakan tempat ibadah dan kegiatan masyarakat yang 

membutuhkan sistem informasi keuangan yang efektif. Masjid juga 

membutuhkan informasi yang dapat menunjang kegiatan ibadah, kegiatan 

keagamaan, termasuk pemeliharaan masjid. Selain itu, pengelola masjid juga 

perlu memiliki sistem pelaporan keuangan masjid yang akurat, terutama yang 

terkait dengan; 1) kondisi jamaah, 2) kondisi harta dan keuangan masjid, dan, 

3) informasi lain yang diperlukan mengenai kepentingan masjid. Hal ini 

bertujuan untuk mempertanggungjawabkan kepada pengurus dan jamaah 

masjid. 
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Akuntabilitas yang baik dapat dicapai dengan menyajikan laporan 

keuangan masjid sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Standar 

pelaporan keuangan menjadi hal penting diperhatikan bagi organisasi, sehingga 

organisasi dapat dinamis, efisien dan berkembang dengan baik, termasuk dalam 

organisasi keagamaan masjid. Ikatan Akuntan Indonesia menerbitkan standar 

akuntansi keuangan yaitu ISAK 35 Tentang Penyajian Laporan Keuangan 

Entitas Berorientasi Nonlaba sebagai pedoman organisasi nonlaba, termasuk 

masjid. ISAK 35 mulai diberlakukan per 1 Januari 2020 sebagai pengganti 

PSAK 45 melalui PPSK Nomor 13 yang dimulai dengan adanya penerbitan DE 

(Draft Eksplosur) pada 26 September 2018.  

ISAK 35 diterapkan dengan tujuan untuk menunjukkan 

pertanggungjawaban atau informasi yang memiliki relevansi tinggi dan lengkap 

sesuai standar akuntansi keuangan atas dana yang didapat, sehingga laporan 

keuangan dapat dipahami dan dimengerti semua pengguna laporan keuangan 

tersebut (stakeholders).  

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, penerapan pedoman 

pelaporan keuangan organisasi nonlaba belum terealisasikan dengan baik, 

dengan kata lain kesadaran organisasi nonlaba masih kurang terkait hal 

tersebut. 

Karakteristik entitas nirlaba berbeda dari entitas bisnis lainnya. Dapat 

dilihat dari cara memperoleh sumber dayanya. Sumber daya yang diperoleh dari 

organisasi nirlaba berasal dari penyedia sumber daya yang tidak mengharapkan 
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imbalan. Sumber daya tersebut digunakan untuk melakukan berbagai kegiatan 

operasional yang dilakukan di dalam organisasi nirlaba (Aji, 2017). 

Pelaporan keuangan masjid merupakan bentuk penerapan prinsip 

keterbukaan dan tanggung jawab kepada masyarakat, manajemen suatu entitas 

dalam hal ini ruang publik masjid harus melaksanakan pembenahan 

administrasi, termasuk pengungkapan pertanggungjawaban pelaporan keuangan 

(Mandasari, 2015).  

Dengan kata lain, laporan keuangan atau bentuk pelaporan lain yang 

berkaitan dengan posisi keuangan harus diutamakan dan dilaporkan secara 

terbuka agar tidak menimbulkan keresahan dan menimbulkan kecurigaan antara 

pengurus masjid dan masyarakat sekitar atau jamaah. 

Sebagai suatu entitas, masjid menggunakan laporan akuntansi sebagai 

sumber keuangan yang dananya berasal dari iuran masyarakat, seperti: 

sumbangan dari donatur, sedekah dan infak atau bentuk bantuan sosial lainnya. 

Oleh karena itu, penting untuk mempertanggungjawabkan semua laporan 

keuangan ini kepada publik. Sehingga, pengurus masjid (takmir) diharuskan 

mencatat, menyusun, dan mengelola keuangan tersebut dengan baik. 

Kemampuan pengelolaan keuangan yang baik merupakan salah satu bukti 

bahwa pengelola masjid (takmir) sebagai orang yang amanah dan bertanggung 

jawab. 

Faktanya, masih sedikit masjid yang membuat laporan keuangannya 

sesuai standar yang ditetapkan oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia). Sebagian 
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besar masjid melaporkan keadaan keuangan mereka yang ada dengan cara yang 

sederhana untuk membuat laporan lebih mudah dipahami. Termasuk Yayasan 

Al-Huda Tembilahan, Yayasan Al-Huda Tembilahan tidak menyajikan laporan 

keuangannya sesuai standar yang berlaku yaitu ISAK 35. Laporan keuangan 

yang disusun oleh pengurus Yayasan Al-Huda Tembilahan masih sangat 

sederhana dan mengacu pada laporan keuangan masjid pada umumnya, yaitu 

hanya mengurangkan uang masuk dengan uang keluar saja. Tidak ada laporan 

lain yang dibuat oleh Masjid ini, padahal Masjid ini tergolong Masjid yang 

besar di Kabupaten Indragiri Hilir. Berikut bentuk laporan keuangan Yayasan 

Al-Huda Tembilahan tersebut: 

Tabel 1. 1 Laporan Posisi Kas 

YAYASAN AL-HUDA TEMBILAHAN 

LAPORAN POSISI KAS 

HARI : JUM‟AT 

TANGGAL : 07-01-2022 

PERIODE : JANUARI 2022  

No 
Transaksi 

Uraian Penerimaan  Pengeluaran 
Kwitansi 

1 2 
Infak zhuhur dan ashar + peti 

infak 1 minggu 
 7.348.000  

2  Infak dari hamba Allah  100.000  

3  Infak dari H. Rajudin 100.000  

4  Infak dari hamba Allah 200.000  

5  Infak dari hamba Allah 100.000  

6  Infak dari Neli Hasna 200.000  

7  Infak dari H.B.B 1.000.000  

8  Infak dari hamba Allah 100.000  

9  Infak jum‟at 4.312.000  

10  Biaya rutin jum‟at pertama  4.555.000 

11  
Dibayar tagihan material tempat 

wudhu wanita  
 5.000.000 

12  Dibayar angsuran plasteran atap  3.000.000 
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Masjid Agung Al-Huda 

13  
Diterima setoran dana parkir di 

halaman ruko Yayasan Al-Huda 
2.000.000  

  Jumlah hari ini 15.460.000 12.555.000 

  Perubahan posisi kas hari ini 2.905.000  

Sumber: (Laporan Keuangan Yayasan Al-Huda Tembilahan)  

Masjid perlu berdiri sebagai sebuah organisasi. Bentuk organisasi yang 

selama ini familiar dikenal dalam masyarakat Indonesia adalah Yayasan. 

Sebagai sebuah Yayasan, masjid bergerak dalam sektor non profit atau nirlaba 

dan pada umumnya dikelola secara bersama-sama oleh masyarakat dengan 

pendanaan yang sifatnya swadaya. Dalam pasal 52 ayat (5) disebutkan bahwa 

pelaporan keuangan yayasan wajib disusun sesuai dengan standar akuntansi 

keuangan yang berlaku (Undang-undang R.I No.28 Tahun 2004) (Andriani et 

al., 2019). 

Yayasan Al-Huda Tembilahan sendiri memperoleh pendapatan dari 

sumbangan atau infak dari masyarakat Tembilahan, sumbangan dari pemerintah 

daerah, dan usaha yayasan secara mandiri. Usaha yayasan terdiri dari 20 ruko di 

pasar Tembilahan. Laporan pengelolaan dana nantinya termasuk dalam laporan 

akhir pengelolaan yang dilakukan setiap satu tahun sekali. 

Peneliti memilih Yayasan Al-Huda Tembilahan sebagai objek penelitian 

dikarenakan Yayasan Al-Huda Tembilahan merupakan salah satu organisasi 

keagamaan masjid yang mempunyai pengaruh cukup besar juga sebagai Masjid 

Agung pemerintah kabupaten Indragiri Hilir. Masjid Agung Al-Huda 

Tembilahan tidak hanya sebagai tempat ibadah bagi umat Islam tetapi juga 
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dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendidikan non formal berupa program 

TPA, Tahsin dan Tahfiz Al Quran, Majlis Ta'lim dan juga menyediakan 

perpustakaan mini bagi masyarakat Tembilahan. 

Peneliti tertarik untuk meneliti Yayasan Al-Huda Tembilahan ini karena 

Yayasan ini di dalam mengelola laporan keuangannya masih sangat sederhana 

hanya sebatas mengurangkan uang masuk dengan uang keluar saja. Tidak ada 

laporan lain yang dibuat oleh Yayasan ini. Pencatatan terhadap inventarisasi 

aset belum tergambar dengan baik. Yayasan belum pernah membuat daftar aset 

tetap dan belum pernah menghitung nilai aset tetap beserta penyusutannya, 

sehingga posisi keuangan yang tercermin dalam catatan keuangan Yayasan 

hanya berupa kas saja. Selain itu Yayasan Al-Huda Tembilahan ini juga belum 

menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku. Sehingga 

peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam tentang rekonstruksi 

penyusunan laporan keuangan Yayasan yang sesuai dengan standar yang ada, 

yakni ISAK 35.  

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “REKONSTRUKSI PENYUSUNAN LAPORAN 

KEUANGAN YAYASAN AL-HUDA TEMBILAHAN BERDASARKAN 

ISAK 35”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana bentuk laporan keuangan pada Yayasan Al-Huda 

Tembilahan? 

2. Apakah laporan keuangan Yayasan Al-Huda Tembilahan sudah sesuai 

ISAK 35? 

3. Bagaimana rekonstruksi penyusunan laporan keuangan Yayasan Al-Huda 

Tembilahan berdasarkan ISAK 35? 

1.3 Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mengkaji serta menganalisis penyusunan laporan keuangan yang 

ada pada Yayasan Al-Huda Tembilahan. 

2. Untuk mengetahui apakah laporan keuangan Yayasan sudah sesuai 

standar. 

3. Untuk merekonstruksi laporan keuangan Yayasan sesuai dengan ISAK 

35. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik dari segi 

teoritis maupun praktis. 



8 
 

 
 

1. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang 

akuntansi, khususnya akuntansi masjid tentang rekonstruksi dalam 

penyusunan laporan keuangan Yayasan yang sesuai dengan standar 

yang berlaku umum. 

b. Bagi Yayasan 

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap nantinya 

metode pencatatan laporan keuangan Yayasan sudah sesuai dengan 

standar akuntansi yaitu ISAK 35.  Penelitian ini hendaknya dapat 

digunakan oleh semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan 

yayasan sebagai dasar peningkatan kualitas dalam penyusunan 

laporan keuangan kedepannya. Sehingga dapat menghasilkan 

laporan keuangan yang lebih releven dan mudah dipahami oleh para 

pembaca laporan keuangan tersebut. 

c. Bagi lembaga pendidikan 

Sebagai masukan yang membangun guna meningkatkan 

kualitas lembaga pendidikan yang ada, termasuk para pendidik dan 

para penentu kebijakan dalam lembaga pendidikan serta pemerintah 

pada umumnya. 

2. Manfaat Teoritis 
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Penelitian ini diharapkan dapat memberikan hal yang positif 

terhadap ilmu pengetahuan, khususnya tentang akuntansi masjid yang 

membahas tentang rekonstruksi penyusunan laporan keuangan Yayasan 

masjid berdasarkan ISAK 35 serta dapat memperkaya dan 

mengembangkan pengetahuan dengan informasi yang disajikan sebagai 

tambahan wawasan dan dapat dipertimbangkan sebagai acuan untuk 

perbandingan atau perbaikan bagi penelitian terkait lainnya. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk mendapatkan gambaran umum dari bagian-bagian yang dibahas 

dalam penulisan proposal ini, penulis menguraikan secara singkat isi setiap bab 

secara sistematis: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan pendahuluan yang menjelaskan secara garis besar tentang 

judul penelitian, latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas tentang teori-teori yang mendukung pemecahan masalah 

penelitian yang meliputi laporan keuangan, masjid, pernyataan standar 

akuntansi keuangan no. 1 dan interpretasi standar akuntansi keuangan no. 35, 

laporan keuangan entitas nonlaba berdasarkan ISAK 35, pencatatan dan 
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pelaporan keuangan dalam perpektif Islam, kerangka berfikir dan penelitian 

terdahulu. 

BAB III : METODE PENELITIAN  

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, 

sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini merupakan bagian yang menguraikan hasil dari penelitian dan 

menjawab rumusan masalah penelitian berupa rekonstruksi penyusunan laporan 

keuangan Yayasan Al-Huda Tembilahan berdasarkan ISAK 35. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini merupakan bagian yang menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian 

disertai dengan saran dari peneliti sehingga tujuan penelitian bisa diselesaikan. 



 
 

11 
 

BAB II  

LANDASAN TEORI 

2.1 Laporan Keuangan 

2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan 

Menurut PSAK 1 (2015: 1) Laporan keuangan adalah penyajian 

terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. 

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam kerangka dasar 

pelaporan dan penyajian laporan keuangan syariah, ditetapkan bahwa laporan 

keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan 

keuangan umumnya meliputi laporan keuangan tentang kegiatan bisnis dan 

kegiatan sosial. Laporan keuangan kegiatan bisnis termasuk neraca, laporan 

laba rugi, laporan posisi keuangan dapat disajikan dengan banyak cara seperti 

laporan arus kas atau laporan perubahan ekuitas. 

Lubis (2017:13) mendefinisikan laporan keuangan sebagai hasil akhir 

dari suatu catatan transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang 

bersangkutan. 

Pelaporan keuangan masjid merupakan salah satu bentuk penerapan 

prinsip keterbukaan dan akuntabilitas kepada masyarakat, pengelolaan suatu 

unit organisasi dalam hal ini ruang publik masjid perlu melakukan 

pembenahan administrasi, termasuk pengungkapan tanggung jawab pelaporan 

keuangan (Mandasari, 2015). 
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Dengan kata lain, laporan keuangan adalah alat yang berisi banyak 

informasi keuangan untuk melihat bagaimana kinerja suatu bisnis atau 

organisasi tertentu, terutama pada entitas nirlaba laporan keuangan digunakan 

sebagai alat untuk mengukur tingkat manajemen organisasi dalam 

melaksanakan tanggung jawabnya atas pendanaan dari para donatur. 

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan juga dapat digunakan 

sebagai acuan dalam pengambilan keputusan ekonomi. 

Laporan keuangan berperan penting dalam menyajikan informasi yang 

dihasilkan dari operasional atau kegiatan masjid. Laporan keuangan dibuat 

oleh pengurus masjid sebagai dasar pengambilan keputusan. Untuk itu masjid 

memerlukan sistem pelaporan keuangan yang efektif dan berkualitas serta 

segala bentuk informasi yang mendukung tempat ibadah, kegiatan 

keagamaannya, termasuk aktivitas perbaikan dan pemeliharaan masjid. 

2.1.2 Tujuan Laporan Keuangan 

Tujuan dibuatnya laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi 

mengenai sumber daya yang dimiliki organisasi, sekaligus semua kegiatan 

yang dilakukan atas sumber daya tersebut kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil 

pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang 

dipercayakan kepada mereka. 
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2.1.3 Unsur-unsur Laporan Keuangan 

Laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang 

meliputi aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan beban termasuk keuntungan dan 

kerugian, kontribusi dari dana kontribusi kepada pemilik dan arus kas yang 

disertakan dengan informasi lainnya yang terdapat dalam catatan atas laporan 

keuangan. Berdasarkan ISAK 35, laporan keuangan yang dihasilkan dari 

siklus akuntansi entitas berorientasi nonlaba antara lain: laporan posisi 

keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, 

laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. 

2.2 Masjid 

2.2.1 Pengertian Masjid Sebagai Entitas Nonlaba 

Masjid adalah organisasi nirlaba (non profit) di bidang keagamaan, yang 

menjalankan kegiatannya, mengelola sumber dayanya dan sumber daya yang 

diperoleh dari masyarakat secara sukarela dan ikhlas sesuai dengan 

Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35 tentang organisasi 

nirlaba, dimana organisasi nirlaba harus dan memiliki hak untuk menyiapkan 

laporan keuangan dan untuk kemudian melaporkannya kepada para pengguna 

laporan keuangan. 

Masjid sebagai organisasi nirlaba yang bertujuan untuk mensejahterakan 

umat Islam, bukan untuk mengumpulkan pendapatan demi keuntungan. 

Masjid yang berperan sebagai pengelola dana dalam masyarakat Islam 
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membutuhkan standar akuntansi yang jelas untuk memastikan 

akuntabilitasnya. 

Masjid harus menyusun laporan keuangan yang akurat dan memberikan 

informasi kepada pengguna laporan keuangan tersebut yaitu pihak penyedia 

dana masjid. Untuk dapat menyusun laporan keuangan masjid yang akurat, 

diperlukan penerapan akuntansi. Dengan menerapkan pembukuan yang baik 

dapat membantu penyusunan laporan keuangan masjid yang baik. (Andarsari, 

2016). 

Menurut Dewan Masjid Indonesia (DMI), masjid memiliki tiga fungsi. 

Pertama, masjid sebagai sebuah lembaga keagamaan juga merupakan tempat 

ibadah yang mana dilakukan dalam batas-batas Syariah. Kedua, masjid 

sebagai wadah pengembangan masyarakat melalui berbagai sarana dan 

prasarana milik masjid yang bersangkutan. Ketiga, masjid sebagai pusat 

komunikasi dan solidaritas masyarakat (Desy et al., 2014). 

2.2.2 Peran dan Tujuan Masjid 

Bastian (2007: 216) menegaskan bahwa tujuan utama dari organisasi 

keagamaan adalah untuk memberikan pelayanan dan melakukan segala 

aktivitas yang diperlukan atau sudah menjadi ritual peribadatan yang biasa 

dilakukan di lembaga-lembaga keagamaan. 

Meski tujuan utamanya adalah untuk melayani umat, bukan berarti 

organisasi keagamaan tidak memiliki tujuan keuangan. Tujuan keuangan 
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dimaksudkan untuk mendukung tercapainya tujuan pelayanan peribadatan 

secara utuh yang memenuhi standar yang sesuai dengan ajaran agama, serta 

mendukung tujuan lain seperti tujuan sosial dan pendidikan. 

Menurut Halim (2010:452), selama ini tempat ibadah hanya digunakan 

sebagai tempat untuk melakukan atau melayani kegiatan ibadah ritual, seperti 

sholat, berdoa, berdzikir, dan lain sebagainya. Namun pada kenyataannya 

tempat ibadah merupakan organisasi yang memiliki peran strategis dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya sebagai tempat 

penegakan dan pengawasan masyarakat. Tempat untuk mengumpulkan, 

menyimpan dan mengelola dana. 

Berdasarkan tujuan dan fungsi organisasi masjid, masjid setidaknya 

memiliki dua peran utama, yaitu sebagai pusat peribadatan dan pusat 

pembinaan umat manusia. 

2.2.3 Sumber Keuangan Masjid 

Menurut Halim (2010:448), sumber pendanaan organisasi keagamaan 

berasal dari masyarakat dan sumbangan dari beberapa pihak. Sumbangan dari 

masyarakat ini dilakukan secara sukarela untuk memenuhi kewajiban sebagai 

pemeluk agama. Sumber pemasukan dari masyarakat bisa dalam berbagai 

bentuk seperti infaq, sedekah, zakat, fidyah dan lain-lain sesuai dengan ajaran 

Islam. 

Sumber keuangan masjid tersebut dapat berasal dari:  
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1. Donatur Tetap 

Donatur tetap adalah donatur yang memberikan sumbangan secara 

rutin. Donatur bisa berasal dari jamaah sendiri maupun berasal dari 

pihak lain yang bersimpati. Para donatur secara sukarela menyimpan 

sebagian dari kekayaannya setiap bulan untuk infaq diikuti dengan 

shadaqah atau zakat. 

2. Donatur Tidak Tetap 

Donatur tidak tetap dapat diperoleh dengan mengirimkan surat 

penggalangan dana dengan proposal aktivitas yang dapat diajukan 

kepada: 

a. Instansi pemerintah. 

b. Instansi swasta. 

c. Lembaga pendanaan. 

d. Penyidik. 

3. Donator Bebas 

Donatur bebas adalah donatur yang bisa datang dari mana saja. 

Upaya yang dilakukan untuk menarik dana bebas ini yaitu: 

a. Menyediakan kotak amal permanen di pintu masjid. 

b. Menghimbau untuk melaksanakan zakat, infaq, shadaqah dan 

wakaf. 
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c. Menyediakan kotak amal pada hari jum‟at, diedarkan pada saat 

pelaksanaan kegiatan ibadah. 

d. Menggalang dana pada kegiatan tertentu, misalnya: Idul Fitri, Idul 

Adha, kegiatan Ramadhan, dll. 

2.2.4 Pengelolaan Keuangan Masjid 

Pengelolaan keuangan bertujuan untuk memberikan standar acuan bagi 

pengurus masjid dalam pengelolaan dana suatu organisasi. Menurut Halim 

(2010:464), secara umum untuk mengelola keuangan masjid, terlebih dahulu 

perlu dibuat perencanaan keuangan masjid yang sehat. Perencanaan ini 

termasuk pengeluaran dan penerimaan dana secara rinci, sehingga kebutuhan 

biaya operasional dapat diperkirakan. 

1. Mekanisme Penyusunan Anggaran 

Mekanisme penyusunan anggaran meliputi: 

a. Setiap bidang pekerjaan menjelaskan program kerja hasil dari 

musyawarah jamaah yang sudah dipertimbangkan untuk kegiatan 

tahunan. 

b. Menentukan kegiatan dan jadwalnya. 

c. Melakukan perhitungan biaya dan anggaran untuk setiap kegiatan. 

d. Mengajukan anggaran yang telah disiapkan untuk masing-masing 

bidang kepada rapat kerja pengurus. 
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e. Mengintegrasikan semua pendanaan dan pendapatan dengan 

mempertimbangkan skala prioritas. 

 

2. Penganggaran 

Melalui rapat kerja, pengurus menyusun anggaran pengeluaran 

dan pemasukan berdasarkan kegiatan yang akan dilaksanakan. 

Diusahakan dalam penyusunan anggaran pengurus memiliki sumber 

dana yang jelas sehingga tidak terjadi defisit. Berikut adalah beberapa 

hal yang perlu dipertimbangkan: 

a. Prioritaskan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan penggalangan 

dana. 

b. Pos-pos pengeluaran dan pemasukan ditunjukkan dengan jelas. 

c. Jumlah pengeluaran untuk setiap bidang ditunjukkan angka-

angkanya. 

d. Mengintegrasikan seluruh bidang penyusunan anggaran dengan 

menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Pengelolaan (RKAP). 

3. Pemasukan dan Pengeluaran 

Semua pemasukan dan pengeluaran harus selalu dicatat dengan 

cermat dan teratur dalam buku kas harian dan kemudian diakumulasikan 

setiap bulan. Pencatatan keuangan kas biasanya dilakukan oleh seorang 

bendahara yang ditunjuk dalam penyusunan kepengurusan pengelolaan 

keuangan masjid. 
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2.3 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 1 dan Interpretasi Standar 

Akuntansi Keuangan No. 35 

2.3.1 Pentingnya Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba 

Organisasi nirlaba juga memiliki kewajiban untuk 

mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya yang dikelolanya kepada 

penyedia sumber daya dan publik. Tentu saja, laporan keuangan merupakan 

salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam suatu entitas nirlaba. 

Pengguna laporan keuangan entitas nirlaba umumnya berkepentingan 

untuk mengevaluasi: 

1. Seberapa bertanggung jawab manajemen atas penggunaan sumber daya 

yang dipercayakan; dan 

2. Informasi tentang posisi keuangan entitas, kinerja keuangan dan arus 

kas yang berguna dalam membuat keputusan ekonomi. Kemampuan 

entitas nirlaba untuk menggunakan sumber daya ini disajikan dalam 

laporan keuangan. 

Penyajian laporan keuangan entitas nonprofit disusun dengan 

memperhatikan persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan 

keuangan, dan persyaratan isi minimal laporan keuangan sebagaimana 

ditentukan dalam PSAK 1: Penyajian laporan keuangan. 

Entitas nirlaba dapat membuat penyesuaian terhadap deskripsi yang 

digunakan untuk pos-pos tertentu dalam laporan keuangan. Misalnya, jika 
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sumber daya yang diterima oleh organisasi nirlaba mengharuskan organisasi 

memenuhi kondisi yang terkait dengan sumber daya, organisasi dapat 

menyajikan kuantitas sumber daya berdasarkan sifatnya, yaitu dengan atau 

tanpa pembatasan penyedia sumber daya.  

Entitas nirlaba juga dapat mengatur sendiri deskripsi yang digunakan 

untuk laporan keuangan. Misalnya, penyesuaian penggunaan judul "Laporan 

Perubahan Aset Neto" daripada "Laporan Perubahan Ekuitas". Penyesuaian 

terhadap laporan keuangan tidak dibatasi sepanjang penggunaan judul 

mencerminkan fungsi yang lebih relevan dengan isi laporan keuangan. 

Entitas nirlaba harus selalu memperhitungkan semua fakta dan keadaan 

yang relevan dalam penyajian laporan keuangan mereka, termasuk catatan 

atas laporan keuangan, agar tidak mengurangi kualitas informasi yang 

disajikan dalam laporan keuangan. 

2.3.2 Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan No. 35 

1. Pengertian ISAK 35  

ISAK 35 yang diterbitkan oleh DSAK IAI merupakan interpretasi 

dari PSAK 1; penyajian laporan keuangan paragraf 05 yang memberikan 

contoh bagaimana entitas berorientasi nonlaba membuat penyesuaian, 

baik penyesuaian deskripsi yang digunakan untuk pos-pos tertentu 

dalam laporan keuangan ataupun penyesuaian deskripsi yang digunakan 

untuk laporan keuangan itu sendiri.  
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Pada September 2018, DSAK IAI telah mengesahkan ISAK 35 

dan berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada tanggal 

1 Januari 2020. ISAK 35 membahas tentang penyajian laporan 

keuangan entitas nonlaba. ISAK 35 merupakan pengganti dari PSAK 45 

yanag membahas mengenai pelaporan keuangan entitas nonlaba. 

2. Ruang Lingkup Objek ISAK 35  

Ruang Lingkup Objek ISAK 35 yaitu: 

a. Entitas Berorientasi nonlaba terlepas dari apapun bentuk 

hukumnya 

b. Diterapkan juga oleh entitas yang menerapkan SAK ETAP 

c. ISAK 35 hanya mengatur mengenai penyajian laporan keuangan, 

sehingga ketentuan akuntansi lain yang dilakukan oleh entitas 

nonlaba tersebut mengacu kepada SAK atau SAK ETAP masing- 

masing yang relevan. 

Interpretasi ini dapat diterapkan juga oleh entitas berorientasi 

nonlaba yang menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa 

Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) (DSAK IAI, 2020: 35.1) 

3. Permasalahan ISAK 35 

a. Interpretasi ini membahas bagaimana entitas berorientasi nonlaba 

membuat penyesuaian: 
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1) Deskripsi yang digunakan untuk beberapa pos dalam laporan 

keuangan, dan  

2) Deskripsi yang digunakan dalam laporan keuangan itu 

sendiri 

b. Penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba disusun 

dengan memperhatikan persyaratan, struktur laporan dan 

persyaratan minimal yang diatur dalam PSAK 1. (par 09)  

c. Entitas berorientasi nonlaba dapat membuat penyesuaian deskripsi 

yang digunakan untuk beberapa pos dalam laporan keuangan. 

Misal: pembatasan sumber daya (par 10) 

d. Entitas berorientasi nonlaba dapat membuat penyesuaian deskripsi 

yang digunakan atas laporan keuangan. Misal Judul laporan 

perubahan aset neto untuk mencerminkan fungsi yang lebih sesuai 

dengan isi laporan keuangan. (par 11) 

e. Entitas berorientasi nonlaba tetap mempertimbangkan seluruh 

fakta dan keadaan dalam menyajikan laporan keuangan termasuk 

catatan atas LK, sehingga tidak mempengaruhi kualitas informasi 

yang disajikan dalam LK. (DSAK IAI, 2020: 35.2). 

4. Interpretasi  

a. IAS 1 par 5 mengizinkan EBNL menyesuaian deskripsi yang 

digunakan untuk beberapa pos yang terdapat dalam LK dan LK 
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sendiri. PSAK 1 tidak memberikan penjelasan dan contoh lebih 

penyesuaian tersebut. 

b. Interpretasi dilengkapi contoh ilustrasi Laporan Posisi Keuangan, 

Laporang Penghasilan Komprehensif, Laporan Perubahan Aset 

Neto, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. 

c. Contoh dalam interpretasi tidak ditujukan untuk mengilustrasikan 

seluruh aspek dari SAK atau mencakup bentuk yang sesuai untuk 

EBNL. Contoh dapat berbeda dari kondisi yang terdapat pada 

EBNL (DSAK IAI, 2020: 35.4).  

5. Ilustrasi Laporan Keuangan ISAK 35 

a. Laporan Posisi Keuangan 

1) Menyajikan pos penghasilan komprehensif pada bagian aset 

neto tanpa pembatasan 

2) Menyajikan pos penghasilan komprehensif lain secara 

tersendiri 

b. Laporan Penghasilan Komprehensif 

1) Kolom tunggal  

2) Menyajikan informasi sesuai dengan klasifikasi aset neto 

c. Laporan Perubahan Aset Neto  

d. Laporan Arus kas  

e. Catatan atas Laporan Keuangan (DSAK IAI, 2020: 35.5). 
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2.4 Laporan Keuangan Entitas Nonlaba Berdasarkan ISAK No. 35 

2.4.1 Laporan Posisi Keuangan 

Laporan posisi keuangan merupakan laporan yang menggambarkan aset, 

liabilitas dan aset neto pada titik waktu tertentu. Tujuan laporan posisi 

keuangan adalah untuk memberikan informasi tentang aset, liabilitas dan aset 

neto serta hubungan antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Laporan 

keuangan entitas mencakup secara keseluruhan meliputi total aset, liabilitas, 

dan aset neto. Laporan keuangan entitas dapat digambarkan sebagai berikut: 

1. Aset 

Aset adalah sumber daya yang dikuasai entitas karena peristiwa 

masa lalu dan dari mana kemungkinan entitas akan menerima manfaat 

ekonomi di masa depan (IAI, 2011). Secara umum, entitas menyajikan 

dan mengumpulkan aset dari kelompok yang homogen. yaitu: 

a. Kas dan setara kas 

b. Piutang 

c. Persediaan 

d. Sewa dibayar dimuka, asuransi, dan jasa lainnya 

e. Surat berharga dan investasi jangka panjang lainnya 

f. Tanah, gedung, peralatan, dan aset tetap lainnya yang digunakan 

untuk memproduksi barang dan jasa 
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2. Liabilitas 

Liabilitas merupakan klaim dari pihak ketiga terhadap aset entitas. 

Liabilitas disusun berdasarkan urutan jatuh tempo atau pada saat 

kewajiban jatuh tempo. Liabilitas yang jatuh temponya kurang dari satu 

tahun diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek, adapun liabilitas 

yang jatuh temponya lebih dari satu tahun, maka diklasifikasikan 

sebagai liabilitas jangka panjang. Contoh urutan dan penyajian liabilitas 

adalah: 

a. Utang dagang 

b. Pendapatan diterima dimuka 

c. Utang Lainnya 

d. Utang Jangka  

e. Panjang 

3. Aset Neto 

Dalam laporan keuangan komersial, aset neto disebut sebagai 

modal. Laporan posisi keuangan menyajikan jumlah setiap kelompok 

aset neto berdasarkan ada tidaknya batasan oleh pemberi sumber daya 

yang tidak mengharapkan pembayaran kembali. Aset neto ditinjau dari 

sumber daya dibagi menjadi dua jenis aset neto, yaitu: 

a. Aset Neto Tanpa Pembatasan  
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Aset neto tanpa pembatasan adalah aset neto yang tidak 

memiliki batasan terhadap aset tersebut, misalnya sumbangan dari 

donatur, dimana donatur tidak menentukan jangka waktu dari 

donasinya, hanya untuk memberikan donasi kepada entitas 

tersebut sehingga pemasukan dan pengeluaran yang terkait dengan 

entitas dapat mempergunakannya untuk kebutuhan tujuan entitas. 

b. Aset Neto Dengan Pembatasan  

Aset neto dengan pembatasan, menggabungkan klasifikasi 

aset neto terikat permanen dan aset neto terikat temporer menjadi 

aset neto dengan pembatasan akan mengurangi kompleksitas. Aset 

neto dengan pembatasan merupakan aset neto yang terkait dengan 

sumber daya berupa aktivitas operasi tertentu, investasi untuk 

jangka waktu tertentu, dan aset neto yang digunakan untuk 

selamanya, seperti tanah atau bangunan yang diberikan untuk 

tujuan kegiatan bisnis tertentu. Sehingga pemasukan dan 

pengeluarannya di luar entitas, seperti kas anak yatim, kas untuk 

fakir miskin dan lain sebagainya.  

Laporan keuangan memiliki dua bentuk: 

a. Format A menyajikan informasi tentang pos penghasilan 

komprehensif lainnya secara individual sebagai bagian dari aset 

neto tanpa pembatasan dari penyedia sumber daya. Namun, jika 

penghasilan komprehensif lain berasal dari aset neto dengan 
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pembatasan, entitas harus menyajikan informasi tentang 

penghasilan komprehensif lain tersebut sesuai dengan kelas aset 

netonya. 

b. Format B tidak menyajikan informasi tentang pos penghasilan 

komprehensif lain secara individual. 

Tabel 2. 1 Laporan Posisi Keuangan (Format A) 
ENTITAS XYZ 

Laporan Posisi Keuangan per 31 Desember 20X2 

(dalam jutaan rupiah) 

 20X2 20X1 

ASET   

Aset Lancar   

Kas dan setara kas xxxx xxxx 

Piutang bunga xxxx xxxx 

Investasi jangka pendek xxxx xxxx 

Aset lancar lain xxxx xxxx 

Total Aset Lancar xxxx xxxx 

Aset Tidak Lancar   

Properti investasi xxxx xxxx 

Investasi jangka panjang xxxx xxxx 

Aset tetap xxxx xxxx 

Total Aset Tidak Lancar xxxx xxxx 

TOTAL ASET xxxx xxxx 

   

LIABILITAS   

Liabilitas jangka pendek   

Pendapatan diterima dimuka xxxx xxxx 

Utang jangka pendek xxxx xxxx 

Total liabilitas jangka pendek xxxx xxxx 

Liabilitas jangka panjang   

Utang jangka panjang xxxx xxxx 

Liabilitas imbalan kerja xxxx xxxx 

Total liabilitas jangka panjang xxxx xxxx 

Total Liabilitas xxxx xxxx 

   

ASET NETO   

Tanpa pembatasan (without restrictions) dari pemberi 

sumber daya   

Surplus akumulasian xxxx xxxx 

Penghasilan komprehensif lain xxxx xxxx 

Dengan pembatasan (with restrictions) dari pemberi 

sumber daya xxxx xxxx 

Total Aset Neto xxxx xxxx 
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TOTAL LIABILITAS DAN ASET NETO xxxx xxxx 

   

Sumber: (DE ISAK 35) 

 

Tabel 2. 2 Laporan Posisi Keuangan (Format B) 
ENTITAS XYZ 

Laporan Posisi Keuangan per 31 Desember 20X2 

(dalam jutaan rupiah) 

 20X2 20X1 

ASET   

Aset Lancar   

Kas dan setara kas xxxx xxxx 

Piutang bunga xxxx xxxx 

Investasi jangka pendek xxxx xxxx 

Aset lancar lain xxxx xxxx 

Total Aset Lancar xxxx xxxx 

Aset Tidak Lancar   

Properti investasi xxxx xxxx 

Investasi jangka panjang xxxx xxxx 

Aset tetap xxxx xxxx 

Total Aset Tidak Lancar xxxx xxxx 

TOTAL ASET xxxx xxxx 

   

LIABILITAS   

Liabilitas jangka pendek   

Pendapatan diterima dimuka xxxx xxxx 

Utang jangka pendek xxxx xxxx 

Total liabilitas jangka pendek xxxx xxxx 

Liabilitas jangka panjang   

Utang jangka panjang xxxx xxxx 

Liabilitas imbalan kerja xxxx xxxx 

Total liabilitas jangka panjang xxxx xxxx 

Total Liabilitas xxxx xxxx 

   

ASET NETO   

Tanpa pembatasan (without restrictions) dari 

pemberi sumber daya xxxx xxxx 

Dengan pembatasan (with restrictions) dari 

pemberi sumber daya xxxx xxxx 

Total Aset Neto xxxx xxxx 
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TOTAL LIABILITAS DAN ASET NETO xxxx xxxx 

   

   

Sumber: (DE ISAK 35)  

 

 

2.4.2 Laporan Penghasilan Komprehensif 

Laporan penghasilan komprehensif adalah laporan yang menyajikan 

laporan laba rugi untuk suatu periode sebagai hasil kinerja keuangan selama 

periode tersebut. Laporan ini juga mengatur informasi yang disajikan dalam 

laporan laba rugi seperti pendapatan dan beban entitas untuk suatu periode. 

Tabel 2. 3 Laporan Penghasilan Komprehensif 
ENTITAS XYZ 

Laporan Penghasilan Komprehensif 

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20X2 

(dalam jutaan rupiah) 
 20X2 20X1 

TANPA PEMBATASAN DARI PEMBERI SUMBER 

DAYA 

  

Pendapatan   

Sumbangan xxxx xxxx 

Jasa layanan xxxx xxxx 

Penghasilan investasi jangka pendek xxxx xxxx 
Penghasilan investasi jangka panjang xxxx xxxx 

Lain-lain xxxx xxxx 

Total pendapatan xxxx xxxx 

Beban   
Gaji dan upah (xxxx) (xxxx) 

Jasa dan profesional (xxxx) (xxxx) 

Administratif (xxxx) (xxxx) 

Depresiasi (xxxx) (xxxx) 
Bunga (xxxx) (xxxx) 

Lain-lain (xxxx) (xxxx) 

Total Beban (xxxx) (xxxx) 

Surplus (Defisit) xxxx xxxx 
   

DENGAN PEMBATASAN DARI PEMBERI SUMBER 

DAYA   

Pendapatan   
Sumbangan  xxxx xxxx 

Penghasilan investasi jangka panjang xxxx xxxx 

Total pendapatan xxxx xxxx 

Surplus (Defisit) xxxx xxxx 
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PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN xxxx xxxx 

   

TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF xxxx xxxx 

   

Sumber: (DE ISAK 35)  

 

2.4.3 Laporan Perubahan Aset Neto 

Dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan interpretasi standar 

akuntansi keuangan (ISAK 35), laporan perubahan aset neto menyajikan 

informasi tentang aset neto tanpa pembatasan dari penyedia sumber daya dan 

aset neto dengan pembatasan dari pemberi sumber daya. 

Tabel 2. 4 Laporan Perubahan Aset Neto 
ENTITAS XYZ 

Laporan Perubahan Aset Neto 

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20X2 

(dalam jutaan rupiah) 

 20X2 20X1 

ASET NETO TANPA PEMBATASAN DARI 

PEMBERI SUMBER DAYA 

  

Saldo awal xxxx xxxx 

Surplus tahun berjalan xxxx xxxx 

Aset neto yang dibebaskan dari pembatasan xxxx xxxx 

Saldo akhir xxxx xxxx 

   

Penghasilan Komprehensif Lain   

Saldo awal xxxx xxxx 

Penghasilan komprehensif tahun berjalan xxxx xxxx 

Saldo Akhir xxxx xxxx 

Total xxxx xxxx 

   

ASET NETO DENGAN PEMBATASAN DARI 

PEMBERI SUMBER DAYA   

Saldo awal xxxx xxxx 

Surplus tahun berjalan xxxx xxxx 

Aset neto yang dibebaskan dari pembatasan (xxxx) (xxxx) 

Saldo Akhir xxxx xxxx 

   

TOTAL ASET NETO xxxx xxxx 

   

Sumber: (DE ISAK 35)  
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2.4.4 Laporan Arus Kas 

Laporan arus kas adalah laporan yang menunjukkan arus kas masuk dan 

arus kas keluar dan setara kas untuk suatu periode tertentu, yang 

dikelompokan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Informasi 

arus kas berguna bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai kemampuan 

masjid dalam menghasilkan kas dan setara kas dan untuk menilai kebutuhan 

pengguna arus kas tersebut. Laporan arus kas disusun sesuai dengan ketentuan 

dasar SAK ETAP Bab 7 dengan tambahan sebagai berikut: 

1. Aktivitas Operasi 

Aktivitas yang menghasilkan pendapatan utama dan aktivitas lain 

selain aktivitas investasi dan pendanaan. Dalam aktivitas ini, 

penambahan dan pengurangan arus kas yang terjadi dalam perkiraan 

terkait dengan operasional lembaga. 

2. Aktivitas Investasi 

Aktivitas pembelian dan penjualan aset jangka panjang dan 

investasi lainnya yang tidak termasuk setara kas. Aktivitas investasi 

mencakup semua transaksi yang terkait dengan investasi lembaga dalam 

bentuk pembelian aktiva tetap atau aktiva lainnya. 

3. Aktivitas Pendanaan 

Aktivitas pendanaan mencakup penerimaan kas dari penyedia 

sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali yang 

penggunaannya dibatasi dalam jangka panjang; penerimaan kas dari 
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penyedia sumber daya dan pendapatan investasi, yang penggunaannya 

terbatas pada pembangunan dan pemeliharaan aset tetap atau 

peningkatan aset dan keuntungan dan dividen yang penggunaannya 

dibatasi dalam jangka panjang; pengungkapan informasi mengenai 

aktivitas investasi dan pendanaan non kas: sumbangan dalam bentuk 

bangunan atau aktivitas investasi. 

Tabel 2. 5 Laporan Arus kas 
ENTITAS XYZ 

Laporan Arus Kas 

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20X2 

(dalam jutaan rupiah) 
 20X2 20X1 

AKTIVITAS OPERASI   

Kas dari sumbangan xxxx xxxx 

Kas dari pendapatan jasa xxxx xxxx 
Bunga yang diterima xxxx xxxx 

Penerimaan lain-lain xxxx xxxx 

Bunga yang dibayarkan xxxx xxxx 

Kas yang dibayarkan kepada karyawan xxxx xxxx 
Kas neto dari aktivitas operasi xxxx xxxx 

   

AKTIVITAS INVESTASI   

Ganti rugi dari asuransi kebakaran xxxx xxxx 
Pembelian peralatan (xxxx) (xxxx) 

Penerimaan dari penjualan investasi xxxx xxxx 

Pembelian investasi (xxxx) (xxxx) 

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi (xxxx) (xxxx) 
   

AKTIVITAS PENDANAAN   

Penerimaan dari sumbangan dibatasi u0ntuk:   

Investasi dalam dana abadi (endowment) xxxx xxxx 
Investasi dalam bangunan xxxx xxxx 

 xxxx xxxx 

Aktivitas pendanaan lain:   

Bunga dibatasi untuk reinvestasi xxxx xxxx 
Pembayaran liabilitas jangka panjang (xxxx)  (xxxx)  

   (xxxx) (xxxx)  

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas 

pendanaan   (xxxx) (xxxx)  
   

KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS 

DAN SETARA KAS xxxx xxxx 

   

KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL 

PERIODE xxxx xxxx 
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KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR 

PERIODE xxxx xxxx 

Sumber: (DE ISAK 35)  

2.4.5 Catatan Atas Laporan Keuangan 

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari laporan-laporan di atas yang bertujuan memberikan informasi tambahan 

tentang perkiraan-perkiraan yang muncul dalam laporan keuangan. Catatan 

atas laporan keuangan ini disajikan sebagai rincian dari suatu perkiraan yang 

disajikan seperti aset tetap. Catatan atas laporan keuangan akan memberikan 

rincian tentang jumlah total aset tetap yang disajikan. Perincian ini disajikan 

dalam bentuk klasifikasi aset tetap berdasarkan nilai atau berdasarkan jenis 

aset tetap. Selain itu, catatan atas laporan keuangan juga digunakan untuk 

memberikan informasi tentang kebijakan akuntansi lain yang digunakan oleh 

suatu entitas. 

2.5 Pencatatan dan Pelaporan Keuangan Dalam Perspektif Islam  

Pencatatan dan pelaporan keuangan dalam Islam telah diperintahkan oleh 

Allah SWT di dalam Al-Qur‟an surah Al-Baqarah ayat 282: 

َُُْٛكىْ  ْنَْٛكتُْة تَّ َٔ  ُُِۗ ْٕ ٗ فَاْكتُثُ ًًّّ َس ٗ اََجٍم يُّ
ٰٓ
ٍٍ اِٰن ْٚ ُْتُْى تَِذ ا اَِرا تََذاَٚ ْٰٕٓ ٍَ ٰاَيُُ ْٚ َا انَِّز ٰٓاَُّٚٓ ٰٚ 

هِِم َكاتِة ٌۢ تِاْنَعذْ  ًْ ْنُٛ َٔ ُ فَْهَْٛكتُْةْۚ 
ُّ ّللّاٰ ًَ ا َعهَّ ًَ ٌْ َّْٚكتَُة َك ََل َٚأَْب َكاتِة  اَ َٔ ِلِۖ 

 ِّ ْٛ ْ٘ َعهَ ٌَ انَِّز ٌْ َكا ِ ـ ًّاُۗ فَا ْٛ ُُّْ َش ََل َٚثَْخْس ِي َٔ  ّٗ َ َستَّ
ْنَٛتَِّك ّللّاٰ َٔ ِّ اْنَحكُّ  ْٛ ْ٘ َعهَ انَِّز

ْٔ ََل َٚسْ  ْٛفًّا اَ ْٔ َضِع ًّْٛٓا اَ ّٗ تِاْنَعْذِلُۗ اْنَحكُّ َسفِ نُِّٛ َٔ هِْم  ًْ َٕ فَْهُٛ مَّ ُْ ًِ ُّٚ ٌْ تَِطُْٛع اَ

 ٍِ اْيَشاَٰت َّٔ ٍِ فََشُجم   ْٛ ََا َسُجهَ ْٕ ٌْ نَّْى َُٚك ِ َجانُِكْىْۚ فَا ٍْ سِّ ٍِ ِي ْٚ َْٛذ ِٓ ا َش ْٔ ُِٓذ اْستَْش َٔ
َش اِْحٰذىُٓ  ا فَتَُزكِّ ًَ ٌْ تَِضمَّ اِْحٰذىُٓ اِء اَ ََٓذَۤ ٍَ انشُّ ٌَ ِي ْٕ ٍْ تَْشَض ًَّ ُٖۗ ِي ا اَْلُْخٰش ًَ

ا  ْٛشًّ ْٔ َكثِ ا اَ ْٛشًّ ُِ َصِغ ْٕ ٌْ تَْكتُثُ ا اَ ْٰٕٓ ًُ ََل تَْسـ َ َٔ ا ُۗ  ْٕ اُء اَِرا َيا ُدُع
ََٓذَۤ ََل َٚأَْب انشُّ َٔ
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 ٌْ ٰٓ اَ ا اَِلَّ ْٰٕٓ ٰٓٗ اََلَّ تَْشتَاتُ َٰ اَْد َٔ ُو نِهشََّٓاَدِج  َٕ اَْل َٔ  ِ
َُْذ ّللّاٰ ُۗ ٰرنُِكْى اَْلَسطُ ِع  ّ ٗ اََجهِ

ٰٓ
اِٰن

 ٌَ ْٕ َْاُۗ تَُك ْٕ ُْٛكْى ُجَُاح  اََلَّ تَْكتُثُ َْٛس َعهَ َُُْٛكْى فَهَ َََٓا تَ ْٔ ُْٚش تَِجاَسجًّ َحاِضَشجًّ تُِذ

 ّٗ َّ ا فَاَِ ْٕ ٌْ تَْفَعهُ اِ َٔ ْٛذ  ەُۗ  ِٓ ََل َش َّٔ سَّ َكاتِة   ََل َُٚضاَۤ َٔ ا اَِرا تَثَاَْٚعتُْى ِۖ  ْٰٓٔ ُذ ِٓ اَْش َٔ
 ًُ َُٚعهِّ َٔ  ُۗ َ

اتَّمُٕا ّللّاٰ َٔ  تُِكْى ُۗ 
ق ٌۢ ْٕ ٍء َعهِْٛى  فُُس ْٙ ُ تُِكمِّ َش

ّللّاٰ َٔ  ُۗ ُ
 ُكُى ّللّاٰ

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, maka 

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 dari pada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang 

lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak 

mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan 

dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari 

orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, 

maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-

saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang 

seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu 

enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil, dan 

janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar 

sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di 

sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada 

tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), 

kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di 

antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak 

menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli dan 

janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu 

lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu 

kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah. Allah 

mengajarmu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu” (QS. Al-

Baqarah: 282). 

Ayat di atas menjelaskan kewajiban orang beriman untuk mencatat setiap 

transaksi yang dilakukan. Perintah dalam ayat ini adalah untuk menegakkan 
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kebenaran dan keadilan, yang berarti perintah ini menekankan pada 

kemaslahatan kewajiban agar para pihak yang bertransaksi tidak dirugikan, 

sehingga tidak menimbulkan konflik. Ayat ini merupakan ayat yang terpanjang 

dalam Al-Qur'an tentang hak manusia, yaitu tentang memelihara hak keuangan 

masyarakat. 

2.6 Kerangka Berfikir 

Agar dapat terlihat lebih jelas dari perolehan data terhadap masalah yang 

ada dan yang akan dikumpulkan, maka peneliti membuat kerangka berfikir 

yang disusun di bawah ini: 

Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir 

Rekonstruksi Penyusunan Laporan 

Keuangan Yayasan Al-Huda 

Tembilahan  

Pengumpulan Data 

Data Sekunder: 

Laporan Bulanan 

Data Primer: 

Data Subjek 

Data Fisik 

 

Rekonstruksi Penyusunan 

Laporan Keuangan 

Hasil Penelitian 

Kesimpulan dan Saran 
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2.7 Penelitian Terdahulu 

Sebelum melakukan penelitian perlu kiranya mengamati penelitian 

terdahulu, hal ini dilakukan untuk menjaga keberhasilan sebuah penelitian yang 

akan diteliti serta sebagai landasan awal dalam melakukan penelitian. Beberapa 

peneliti telah melakukan penelitian dengan topik yang hampir sama, 

diantaranya: 

Penelitian yang dilakukan oleh Arif Hidayatullah, Agung Budi Sulistiyo, 

Nur Hisamuddin (2019) dengan judul Analisis Rekonstruksi Penyusunan 

Laporan Keuangan Masjid (Studi Kasus pada Masjid Agung Baiturrahman 

Banyuwangi) dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis penerapan laporan keuangan yang ada pada 

Masjid Agung Baiturrahman Banyuwangi serta merekonstruksi laporan 

keuangan Masjid sesuai dengan PSAK 109 dan PSAK 45. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa Masjid Agung Baiturrahman telah melakukan pelaporan 

keuangan yang lumayan baik, namun masih kurang ideal karena laporan 

keuangannya hanya sebatas laporan keuangan sederhana meskipun sudah 

menerapkan nomer rekening untuk setiap transaksi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Yunus Dwikasmanto (2020) dengan judul 

Penyusunan Laporan Keuangan Masjid Nurul Iman Al-Hidayah Desa 

Barumanis Berdasarkan ISAK 35 dengan menggunakan jenis penelitian 
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deskriptif kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis laporan 

keuangan Masjid Nurul Iman Al-Hidayah Desa Barumanis sesuai dengan 

standar laporan keuangan organisasi nirlaba yang sudah diatur dalam ISAK 35. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan laporan keuangan Masjid 

Nurul Iman Al-Hidayah Desa Barumanis belum membuat laporan keuangan 

berdasarkan ISAK 35 tentang penyajian laporan keuangan entitas berorientasi 

nonlaba. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ismi Darojatul Ula, Moh Halim, Ari Sita 

Nastiti (2021) dengan judul Penerapan ISAK 35 pada Masjid Baitul Hidayah 

Puger Jember dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian laporan keuangan 

menurut ISAK No. 35 serta bagaimana pencatatan akuntansi pada laporan 

keuangan Masjid Baitul Hidayah Puger dengan prinsip akuntansi berterima 

umum. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa dasar pencatatan yang 

diterapkan di Masjid Baitul Hidayah Puger adalah menggunakan basis kas. 

Siklus akuntansi pada Masjid Baitul Hidayah Puger belum lengkap dan belum 

berurutan sesuai dengan standar yang berlaku. Laporan keuangan yang dibuat 

adalah Laporan Posisi Keuangan saja namun belum membuat laporan 

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

catatan atas laporan keuangan. Penerapan ISAK No. 35 Masjid Baitul Hidayah 

Puger belum sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Iqbal Subhan Maulana, Mujibur Rahmat 

(2021) dengan judul Penerapan ISAK No. 35 tentang Penyajian Laporan 

Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba pada Masjid Besar Al-Atqiyah 

Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa dengan menggunakan jenis 

penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

bentuk dari pelaporan keuangan yang ada dan juga untuk mengetahui 

implementasi dari pelaporan keuangan di Masjid Besar Al-Atqiyah Kec. Moyo 

Utara Kab. Sumbawa berdasarkan ISAK No. 35. Hasil penelitian menunjukan 

bahwa pencatatan keuangan Masjid Besar Al-Atqiyah masih menggunakan 

metode yang sederhana. Pencatatan keuangan hanya dilakukan jika terjadi kas 

masuk dan kas keluar (basis kas). Kemudian jumlah kas masuk, kas keluar, dan 

total kas dilaporkan setiap hari Jum‟at dengan cara disampaikan menggunakan 

microphone Masjid. Kemudian penyusunan laporan keuangan Masjid Besar Al-

Atqiyah yang disusun berdasarkan ISAK No. 35 menghasilkan laporan 

keuangan yang lebih terstruktur dan lebih terperinci bukan hanya terkait kas 

masuk dan kas keluar semata. 

Penelitian yang dilakukan oleh Sully Kemala Octisari, Tjahjani 

Murdijaningsih, Haina Idam Suworo (2021) dengan judul Akuntabilitas Masjid 

Berdasarkan ISAK 35 di Wilayah Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten 

Banyumas dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas dan kesesuaian pelaporan 

keuangan lembaga masjid di wilayah kecamatan Kedungbanteng dengan ISAK 
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35. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa takmir (pengurus) masjid di 

wilayah kecamatan Kedungbanteng telah mengelola keuangan masjid secara 

akuntabel sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Pencatatan dilakukan 

dengan baik walaupun masih sederhana. Mengenai Interpretasi Standar 

Akuntansi Keuangan (ISAK) 35 pengurus masjid belum melakukan pencatatan 

berdasarkan standar yang telah dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia 

(IAI) tersebut. Belum diterapkannya standar tersebut dikarenakan standar 

tersebut diakui belum pernah terdengar dan diperkenalkan pada pengurus 

Masjid. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ayu Rahmawati, Alfiana Fitri (2021) 

dengan judul Akuntabilitas pada Pengelolaan Keuangan Masjid Nurul Islam 

menurut ISAK 35 tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi 

Non Laba dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian 

ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana pengelolaan 

keuangan yang ada di Masjid Nurul Islam dan bagaimana mengenai 

kesesuaiannya dengan ISAK 35 mengenai penyajian laporan keuangan entitas 

berorientasi non laba, serta bagaimana bentuk akuntabilitas masjid dalam 

mengelola keuangannya tersebut. Hasil dari penelitian yang diperoleh 

bahwasanya para pengurus mengelola keuangan Masjid Nurul Islam dengan 

sangat hati-hati dan dibukukan dengan cara sederhana yakni sebatas 

pengeluaran dan pemasukan kas, setelah itu para pengurus Masjid Nurul Islam 

memaparkan hasil pengolahan tersebut kepada masyarakat. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Mustakin, Agus Wahyudi, (2021) dengan 

judul Analisis Faktor-faktor Penghambat Penerapan Interpretasi Standar 

Akuntansi Keuangan Nomor 35 pada Masjid Al-Ihsan dengan menggunakan 

jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan Untuk menganalisis apa saja 

faktor-faktor penghambat penerapan ISAK 35 pada laporan keuangan yang ada 

di Masjid AL-IHSAN. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa di masjid AL-

IHSAN belum menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku 

yaitu Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan Nomor 35. Karena laporan 

keuangan yang dibuat masih sederhana yakni penerimaan dan pengeluaran kas. 

Pengurus Masjid AL-IHSAN memiliki beberapa hambatan dalam penyusunan 

laporan keuangan ISAK 35 yaitu Lemahnya Sumber Daya Manusia dalam ilmu 

akuntansi, Kendala pemahaman ISAK 35, serta keterbatasan waktu dalam 

penyusunan laporan keuangan. 

Secara singkat riwayat hasil penelitian dari peneliti-peneliti terdahulu 

diuraikan dalam bentuk tabel di bawah ini: 

Tabel 2. 6 Penelitian Terdahulu 

Peneliti Judul Penelitian 
Jenis 

Penelitian 
Hasil penelitian 

Arif 

Hidayatullah, 

Agung Budi 

Sulistiyo, Nur 

Hisamuddin 

(2019) 

Analisis 

Rekonstruksi 

Penyusunan 

Laporan Keuangan 

Masjid (Studi 

Kasus pada Masjid 

Agung 

Baiturrahman 

Banyuwangi) 

Kualitatif Masjid Agung 

Baiturrahman telah 

melakukan pelaporan 

keuangan yang lumayan 

baik, namun masih kurang 

ideal karena laporan 

keuangannya hanya sebatas 

laporan keuangan 

sederhana meskipun sudah 

menerapkan nomer 
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rekening untuk setiap 

transaksi. 

 

Yunus 

Dwikasmanto 

(2020) 

Penyusunan 

Laporan Keuangan 

Masjid Nurul Iman 

Al-Hidayah Desa 

Barumanis 

Berdasarkan ISAK 

35 

Deskriptif 

Kuantitatif 

Penyusunan laporan 

keuangan Masjid Nurul 

Iman Al-Hidayah Desa 

Barumanis belum membuat 

laporan keuangan 

berdasarkan ISAK 35 

tentang penyajian laporan 

keuangan entitas 

berorientasi nonlaba. 

Ismi Darojatul 

Ula, Moh 

Halim, Ari Sita 

Nastiti (2021) 

Penerapan ISAK 35 

pada Masjid Baitul 

Hidayah Puger 

Jember 

Kualitatif 

Deskriptif 

Siklus akuntansi pada 

Masjid Baitul Hidayah 

Puger belum lengkap dan 

belum berurutan sesuai 

dengan standar yang 

berlaku. Laporan keuangan 

yang dibuat adalah Laporan 

Posisi Keuangan saja 

namun belum membuat 

laporan penghasilan 

komprehensif, laporan 

perubahan aset neto, 

laporan arus kas dan catatan 

atas laporan keuangan. 

Penerapan ISAK No. 35 

Masjid Baitul Hidayah 

Puger belum sesuai dengan 

prinsip akuntansi yang 

berterima umum. 

Iqbal Subhan 

Maulana, 

Mujibur Rahmat 

(2021) 

Penerapan ISAK 

No. 35 tentang 

Penyajian Laporan 

Keuangan Entitas 

Berorientasi 

Nonlaba pada 

Masjid Besar Al-

Atqiyah Kecamatan 

Moyo Utara 

Kabupaten 

Sumbawa 

Kualitatif 

Deskriptif 

Pencatatan keuangan 

Masjid Besar Al-Atqiyah 

masih menggunakan 

metode yang sederhana. 

Pencatatan keuangan hanya 

dilakukan jika terjadi kas 

masuk dan kas keluar (basis 

kas). Kemudian jumlah kas 

masuk, kas keluar, dan total 

kas dilaporkan setiap hari 

Jum‟at dengan cara 

disampaikan menggunakan 

microphone Masjid. 

Sully Kemala 

Octisari, 

Akuntabilitas 

Masjid Berdasarkan 

Kualitatif 

Deskriptif 

Takmir (pengurus) masjid 

di wilayah kecamatan 
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Tjahjani 

Murdijaningsih, 

Haina Idam 

Suworo (2021) 

ISAK 35 di 

Wilayah 

Kecamatan 

Kedungbanteng, 

Kabupaten 

Banyumas 

Kedungbanteng telah 

mengelola keuangan masjid 

secara akuntabel sesuai 

dengan kriteria yang telah 

ditentukan. Pencatatan 

dilakukan dengan baik 

walaupun masih sederhana. 

Mengenai (ISAK) 35 

pengurus masjid belum 

melakukan pencatatan 

berdasarkan standar yang 

telah dikeluarkan oleh 

Ikatan Akuntan Indonesia 

(IAI) tersebut. Belum 

diterapkannya standar 

tersebut dikarenakan 

standar tersebut diakui 

belum pernah terdengar dan 

diperkenalkan pada 

pengurus Masjid. 

Ayu 

Rahmawati, 

Alfiana Fitri 

(2021) 

Akuntabilitas pada 

Pengelolaan 

Keuangan Masjid 

Nurul Islam 

menurut ISAK 35 

tentang Penyajian 

Laporan Keuangan 

Entitas 

Berorientasi Non 

Laba 

Kualitatif 

Deskriptif 

Para pengurus mengelola 

keuangan Masjid Nurul 

Islam dengan sangat hati-

hati dan dibukukan dengan 

cara sederhana yakni 

sebatas pengeluaran dan 

pemasukan kas, setelah itu 

para pengurus Masjid Nurul 

Islam memaparkan hasil 

pengolahan tersebut kepada 

masyarakat. 

Mustakin, Agus 

Wahyudi, 

(2021) 

Analisis Faktor-

faktor Penghambat 

Penerapan 

Interpretasi Standar 

Akuntansi 

Keuangan Nomor 

35 pada Masjid Al-

Ihsan 

Kualitatif Masjid Al-Ihsan belum 

menyusun laporan 

keuangan sesuai dengan 

standar yang berlaku yaitu 

ISAK 35. Karena laporan 

keuangan yang dibuat 

masih sederhana yakni 

penerimaan dan 

pengeluaran kas. Pengurus 

Masjid Al-Ihsan memiliki 

beberapa hambatan dalam 

penyusunan laporan 

keuangan ISAK 35 yaitu 

Lemahnya Sumber Daya 

Manusia dalam ilmu 
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akuntansi, Kendala 

pemahaman ISAK 35, serta 

keterbatasan waktu dalam 

penyusunan laporan 

keuangan. 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif dengan 

mengangkat suatu fenomena yang terjadi dalam lingkup Masjid. Penelitian 

kualitatif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk memahami 

fenomena yang dialami subjek, menekankan pada pemahaman masalah 

kehidupan sosial berdasarkan kondisi nyata, akurat dan rinci (Nur Indriantoro, 

2014:12). 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada Yayasan Al-Huda Tembilahan, yang 

beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Tembilahan Kota, Tembilahan, 

Kabupaten Indragiri Hilir, Riau 29214. Masjid ini dikelilingi oleh bangunan-

bangunan perekonomian kota Tembilahan, di sebelah utara dan selatan 

merupakan bangunan Pasar Rakyat Dayang Suri, sebelah barat bangunan ruko 

dan kawasan pemukiman warga Tembilahan, sedangkan di sebelah timur 

merupakan sungai Indragiri yang menjadi jalur utama transportasi masyarakat 

Indragiri Hilir. 

Adapun waktu penulis melakukan penelitian dapat dilihat dari tabel 

dibawah ini: 
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Tabel 3. 1 Waktu Penelitian 

Kegiatan  
Jadwal  

2021 2022 

 Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun 

Pengajuan Judul 

Proposal 

         

Bimbingan 

Proposal 

         

Seminar Proposal          

Revisi Pasca 

Seminar 

         

Penelitian          

Bimbingan 

penelitian 

         

Munaqasah          

 

3.3 Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan data kualitatif dengan sumber data sebagai 

berikut: 

4.1.1 Data primer 

Data Primer merupakan data pertama yang dikumpulkan peneliti 

dalam upaya pengambilan data di lapangan secara langsung. Atau data 

diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara terstruktur 

maupun tidak terstruktur dan observasi lapangan secara langsung. 

Wawancara merupakan sumber bukti yang penting dalam penelitian 

kualitatif Yin (2013:108). Wawancara dilakukan peneliti kepada Wakil 
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ketua dan bendahara Masjid selaku penanggung jawab terhadap 

pengelolaan keuangan atau dana Masjid. 

 

4.1.2 Data sekunder 

Ini adalah data yang diperoleh tidak secara langsung dari objek atau 

subjek penelitian. Data sekunder yang penulis ambil berupa laporan 

keuangan Yayasan Al-Huda Tembilahan pada bulan Januari-Maret 2022 

yang disajikan dalam bentuk bulanan sehingga berjumlah 3 bulan. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data  

Pengumpulan data dalam suatu penelitian sangat penting, karena 

ketersediaan data yang sangat relevan dengan masalah penelitian dapat 

digunakan untuk mengkaji setiap masalah. Dalam penelitian ini, teknik 

pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut: 

1. Pengamatan (Observasi), dilakukan dengan cara mengamati secara 

langsung objek yang diteliti yaitu Yayasan Al-Huda Tembilahan.  

2. Wawancara (Interview), dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab 

secara langsung kepada pengurus masjid, terutama bendahara masjid 

untuk mengumpulkan data bagi keperluan penelitian dengan 

menggunakan pedoman wawancara sebagai instrumen penelitian.  

3. Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara mengambil data-data 

yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Metode dokumentasi 



48 
 

 
 

dalam penelitian ini digunakan untuk melengkapi data wawancara dan 

observasi.  

3.5 Analisis Data 

Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian yaitu dengan 

menggunakan ketentuan dalam laporan keuangan organisasi nonlaba yang telah 

diatur dalam Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35. 

Adapun tahap-tahap analisis data yang penulis lakukan dalam penelitian 

ini, yaitu: 

1. Mengumpulkan bukti transaksi Yayasan Al-Huda Tembilahan, yaitu 

berupa laporan keuangan.  

2. Menganalisa penyusunan laporan keuangan yang ada pada Yayasan Al-

Huda Tembilahan. 

3. Menyusun laporan keuangan Yayasan Al-Huda Tembilahan dengan 

siklus akuntansi seperti jurnal umum, buku besar, neraca saldo sebelum 

penyesuaian, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian.  

4. Merekonstruksi penyusunan laporan keuangan Yayasan Al-Huda 

Tembilahan dengan siklus organisasi nonlaba yang terdapat pada 

Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35 yaitu membuat 

laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan 

perubahan aset neto, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.  
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5. Menyimpulkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada laporan 

keuangan Yayasan Al-Huda Tembilahan. 
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BAB V  

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai rekonstruksi 

penyusunan laporan keuangan Yayasan Al-Huda Tembilahan berdasarkan 

ISAK 35, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pengelolaan dan pencatatan laporan keuangan Yayasan Al-Huda 

Tembilahan masih sangat sederhana yaitu hanya mengurangkan uang 

masuk dan uang keluar saja. Sehingga posisi keuangan yang tercermin 

dalam catatan keuangan masjid hanya berupa kas saja. 

2. Yayasan Al-Huda Tembilahan belum menyajikan laporan keuangannya 

sesuai standar yang berlaku yaitu ISAK 35. Hal ini dikarenakan dalam 

pembuatan laporan keuangannya Yayasan Al-Huda Tembilahan hanya 

mengacu pada laporan keuangan masjid pada umumnya. 

3. Pendapatan Yayasan Al-Huda Tembilahan sebagian besar berasal dari 

sumbangan atau infaq dari masyarakat Tembilahan dan usaha mandiri 

Yayasan. 

5.2 Saran  

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran kepada 

pengurus Yayasan, dengan adanya ISAK 35 sebaiknya pengurus Yayasan Al-

Huda Tembilahan menyusun laporan keuangannya dengan mengacu pada ISAK 
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35 yaitu tentang penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba agar 

mendapatkan laporan keuangan yang lebih releven dan mudah di pahami oleh 

para pembaca laporan keuangan tersebut. 

Selain itu penulis juga memberikan saran kepada peneliti selanjutnya, 

dimana penelitian ini hanya menyajikan penyusunan Laporan keuangan 

berdasarkan ISAK 35 pada masjid. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat 

membuat penerapan laporan keuangan berdasarkan ISAK 35 dengan 

mengambil objek pada organisasi nonlaba lainnya.



 
 

 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Al-Qur’an: 

Al-Qur‟an dan Terjemahnya. 2005. Bandung: CV Penerbit Diponegoro. 

Q.S Al-Baqarah 2: 282 

Buku: 

Bastian, Indra. 2007. Akuntansi Lembaga Swadaya Masyarakat dan Partai Politik. 

Jakarta: Salemba Empat. 

DSAK, 2018. Draf Eksposur ISAK 35 Penyajian Laporan Keuangan Entitas 

Berorientasi Nonlaba. IAI: Jakarta 

Halim, Abdul. 2010. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat. 

Hidayat, N. 2020. Akuntansi Keuangan Masjid. Grha Akuntan. Jawa Barat 

Indriantoro, Nur dan Bambang Soepomo. 2014. Metodologi Penelitian Bisnis: Untuk 

Akuntansi Dan Manajemen. Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPFE UGM 

Ikatan Akuntan Indonesia. 2011. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa 

Akuntabilitas Publik. Jakarta. 

Ikatan Akuntansi Indonesia. 2015. PSAK No. 45, No. 109. Ikatan Akuntansi 

Indonesia, Jakarta. 

Ikatan Akuntan Indonesia. 2018. Pedoman Akuntansi Keuangan. Jakarta.  

Putra, R. 2013. Pengantar Akuntansi 1. Erlangga: Jakarta 

Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung: 

Alfabeta. 

Yin, Robert K, Studi Kasus Desain & Metode, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 

2013. 

Artikel Jurnal: 

Aji, Ida Bagus Made Cahya Restu. 2017. Analisis Penerapan PSAK No.45 Tentang 

Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba pada Rumah Sakit Berstatus Badan 

Layanan Umum (Studi Kasus RSUD Kota Yogyakarta). Jurnal Akuntansi dan 

Keuangan Vol.5 No.2 (2017). 



 
 

 
 

Andarsari, P. R. (2016). Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba (Lembaga Masjid). 

Ekonika: Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri, 1(2), 143–152. 

Dwikasmanto, Yunus. (2020). Penyusunan Laporan Keuangan Masjid Nurul Iman 

Al-Hidayah Desa Barumanis Berdasarkan ISAK 35. Jurnal Ilmiah Raflesia 

Akuntansi, Vol 6, Nomor 2. 

Hidayatullah, Arif, dkk. (2019). Analisis Rekonstruksi Penyusunan Laporan 

Keuangan Masjid (Studi Kasus pada Masjid Agung Baiturrahman 

Banyuwangi). E-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, Volume VI (1): 69-

75. 

Mandasari, Mujayanti, Nyoman Ari Surya Darmawan, dan Anantawikrama Tungga 

Atmadja. 2015. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Bansos Pada 

Majelis Ta „lim Muslimat Nu Ukhuwah Islamiyah Kampung Anyar, 

Singaraja, Bali. E-Journal S1 Akuntansi. 3(1): 1-10. 

Maulana, Iqbal Subhan, Mujibur Rahmat. (2021). Penyajian Laporan Keuangan 

Entitas Berorientasi Nonlaba pada Masjid Besar Al-Atqiyah Kecamatan Moyo 

Utara Kabupaten Sumbawa. Journal of Accounting, Finance and Auditing 

Vol. 3 No. 2(2021). 

Mustakin, Agus Wahyudi. (2021). Analisis Faktor-faktor Penghambat Penerapan 

Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan Nomor 35 pada Masjid Al-Ihsan. 

Journal of Accounting, Finance and Auditing Vol. 3 No. 2(2021). 

Octisari, Sully Kemala, dkk. (2021). Akuntabilitas Masjid Berdasarkan ISAK 35 di 

Wilayah Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas. Jurnal Ilmiah 

Universitas Batanghari Jambi, 21(3). 

Rahmawati, Ayu, Alfiana Fitri. (2021). Akuntabilitas pada Pengelolaan Keuangan 

Masjid Nurul Islam menurut ISAK 35. Uisi Jurnal Vol. 1, No. 1. 

Ula, Ismi Darojatul dkk. (2021). Penerapan ISAK 35 pada Masjid Baitul Hidayah 

Puger Jember. Diakses 26 Oktober 2021, dari Universitas Muhammadiyah 

Jember. 

Skripsi: 

Yolanda, Ayu, 2021. “Penerapan ISAK 35 Tentang Pelaporan Keuangan Organisasi 

Nonlaba Pada Mesjid Nur Iman Kenagarian Kumango”. Skiripsi Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar 
 

 

 



 
 

 
 

LAMPIRAN 

Lampiran 1: Tabel Perhitungan Peralatan Dan Penyusutan Peralatan 

No Nama Barang 
Tahun 

Perolehan 
Jumlah 

Umur 

Ekonomis 
Harga/Unit Jumlah Depresiasi 

Penyusutan 

Tahun 2022 

1 AC 2018 13 8 3.400.000 44.200.000 5.525.000 22.100.000 

2 Al- Qur‟an 2018 200 4 60.000 12.000.000 3.000.000 12.000.000 

3 CCTV 2019 26 4 800.000 20.800.000 5.200.000 15.600.000 

4 Computer 2019 3 4 5.500.000 16.500.000 4.125.000 12.375.000 

5 Dispenser 2020 2 4 300.000 600.000 150.000 300.000 

6 Jadwal Sholat 2019 4 4 4.800.000 19.200.000 4.800.000 14.400.000 

7 Jam Manual 2018 1 4 450.000 450.000 112.500 450.000 

8 Karpet 2018 60 4 4.250.000 255.000.000 63.750.000 255.000.000 

9 Kipas Angin 2017 40 8 300.000 12.000.000 1.500.000 7.500.000 

10 Kotak Infaq 2018 20 4 200.000 4.000.000 1.000.000 4.000.000 

11 Lampu Hias Kecil 2019 10 4 9.500.000 95.000.000 23.750.000 71.250.000 

12 Lemari Kitab 2017 1 8 3.000.000 3.000.000 375.000 1.875.000 

13 Lemari Mukena 2018 1 8 1.800.000 1.800.000 225.000 900.000 

14 Mesin Genset 2021 1 8 205.000.000 205.000.000 25.625.000 25.625.000 

15 Mimbar Besar 2019 1 8 14.000.000 14.000.000 1.750.000 5.250.000 

16 Mimbar Kecil 2017 1 8 3.500.000 3.500.000 437.500 2.187.500 

17 Mukena  2019 50 4 120.000 6.000.000 1.500.000 4.500.000 

18 
Papan 

Pengumuman 
2019 2 4 250.000 500.000 125.000 375.000 

19 Pembatas Shaf 2017 10 8 3.000.000 30.000.000 3.750.000 18.750.000 

20 Printer  2019 1 4 1.500.000 1.500.000 375.000 1.125.000 

21 Rak Al-Qur‟an 2018 5 4 1.300.000 6.500.000 1.625.000 6.500.000 

22 Sound Sistem 2019 20 4 3.500.000 70.000.000 17.500.000 52.500.000 

23 
Tempat Cuci 

Tangan 
2019 6 4 500.000 3.000.000 750.000 2.250.000 

24 Tenda 2019 3 4 500.000 1.500.000 375.000 1.125.000 

25 Vacum 2018 2 4 1.500.000 3.000.000 750.000 3.000.000 

   Total 829.050.000 168.075.000 465.687.500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 2: Daftar Pertanyaan Wawancara 

1. Bagaimana gambaran umum Yayasan Al-Huda Tembilahan? 

2. Apakah visi dan misi Yayasan Al-Huda Tembilahan? 

3. Bagaimana bentuk dan struktur pengurus yang ada pada Yayasan Al-Huda 

Tembilahan? 

4. Apa tugas dan tanggungjawab masing-masing pengurus Yayasan Al-Huda 

Tembilahan? 

5. Siapa yang bertanggung jawab atas pencatatan laporan keuangan pada Yayasan 

Al-Huda Tembilahan? 

6. Bagaimana bentuk pencatatan laporan keuangan masjid yang dilakukan oleh 

pengurus Yayasan Al-Huda Tembilahan? 

7. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban yang dibuat oleh Yayasan Al-Huda 

Tembilahan? 

8. Apakah dalam penyusunan laporan keuangan pengurus Yayasan Al-Huda 

Tembilahan memiliki pedoman akuntansi? 

9. Apakah Yayasan Al-Huda Tembilahan telah menyusun laporan keuangan 

berdasarkan ISAK No. 35? 

10. Berasal darimanakah pemasukan atau pendapatan pada Yayasan Al-Huda 

Tembilahan dan pengeluaran apa sajakah yang dikeluarkan oleh Yayasan Al-

Huda Tembilahan? 

11. Aset apa saja yang dimiliki oleh Yayasan Al-Huda Tembilahan? 

12. Apa saja kegiatan yang dimiliki oleh Yayasan Al-Huda Tembilahan? 



 
 

 
 

Lampiran 3: Wawancara 1 

Informan : H. M. Baihaki 

Jabatan informan : Wakil Ketua I 

Jenis kelamin informan : Laki-laki 

Wawancara : 

1. Bagaimana gambaran umum Yayasan Al-Huda Tembilahan? 

Yayasan Al-Huda Tembilahan di bentuk tahun 1994. Pendiri yayasan berjumlah 

sembilan orang yakni H. Yusuf Anwar, H. Abdul Sattar GR, H. Said Umar, H. 

Yusuf Fitri, H. Jarkani Samad, H. Abdul Rasyid Al Hafidz, H. Syarkawi Hasan 

dan H. Mukrin Z. Dalam kepengurusan, Yayasan Al Huda Tembilahan telah 

mengalami 5 kali pergantian pengurus. Tahun 1980 sampai tahun 1989 dipimpin 

oleh H. Arsyad Noor, tahun 1989 sampai 2001 dipimpin oleh H. Abdul Sattar. 

GR, tahun 2001 sampai tahun 2012 dipimpin oleh H. Kursanie. Tahun 2013 

sampai tahun 2018 H. Rusli Kurnain dan pada tahun 2018 sampai sekarang di 

pimpin oleh H. Nawawi Mahmud. 

2. Apakah visi dan misi Yayasan Al-Huda Tembilahan? 

Adapun visi dan misi yang dimiliki Yayasan Al-Huda Tembilahan adalah visi 

membangun mental umat yang berlandaskan konsep Islam Rohmatan Lil 

„alamin, sebagai upaya menegakkan ajaran Islam sesuai dengan ahlusunnah wal 

jama‟ah sebagaimana yang dibawa Rasulullah SAW. Sedangkan misi yang 

dimiliki Yayasan Al-Huda Tembilahan adalah memfungsikan Masjid Agung Al-

Huda Tembilahan sebagai pusat amaliyah pembinaan ibadah ritual (mahdhoh) 



 
 

 
 

dan sosial (ghairu mahdhoh), memberikan alternatif pilihan dalam mengkaji 

syariat Islam ala Ahlussunnah wal Jama‟ah melalui program kegiatan 

keagamaan, sebagai wadah komunikasi dan informasi jama‟ah Masjid Agung Al-

Huda Tembilahan, khususnya ummat Islam yang berada di Kabupaten Indragiri 

Hilir, sebagai media dakwah, serta menjadi filter terhadap munculnya aliran 

ataupun pemikiran tentang ajaran Islam yang mengarah pada paham sekularime 

serta terjadinya pendangkalan agama, menggali dan mengembangkan potensi 

jama‟ah masjid sebagai upaya meningkatkan kualitas kehidupan ummat Islam 

serta sebagai upaya memakmurkan masjid seperti yang terjadi pada masa 

Rasulullah SAW. 

3. Bagaimana bentuk dan struktur pengurus yang ada pada Yayasan Al-Huda 

Tembilahan? 

Bentuk dan struktur pengurus yang ada pada Yayasan Al-Huda Tembilahan 

dibuat secara struktur mulai dari jabatan Ketua umum, Wakil Ketua 1, Wakil 

Ketua 2, Wakil Ketua 3, Sekertaris Umum, Sekretaris, Bendahara Umum, 

Bendahara, Koordinator Bidang Peribadatan, Koordinator Bidang Kebersihan, 

Koordinator Bidang Perlengkapan, Koordinator Bidang Keamanan dan Parkir, 

Koordinator Bidang Pendidikan dan Pengajaran, Koordinator Bidang Sosial dan 

Humas, Koordinator Pendanaan, Koordinator Bidang Kesekretariatan. 

4. Apa tugas dan tanggungjawab masing-masing pengurus Yayasan Al-Huda 

Tembilahan? 



 
 

 
 

Setiap pengurus memiliki tugas dan tanggungjawabnya masing-masing. Ketua 

Umum Pengurus Yayasan Al-Huda Tembilahan bertanggung jawab atas seluruh 

pengorganisasian. Namun terdapat tugas khusus yaitu bidang peribadatan dan 

sub-sub bidang peribadatan (Imarah) Ketua Umum dibantu oleh wakil ketua 1 

yang bertugas khusus dalam bidang kebersihan, perlengkapan, keamanan dan 

parkir (Riayah), ketua II yang bertugas khusus di bidang pendidikan dan 

pengajaran dan ketua III yang betugas khusus di bidang sosia dan humas 

(Idarah). Selain itu terdapat sekretaris umum dengan dua wakil sekretaris yang 

bertugas khusus dalam bidang kesekretariatan dan bendahara umum dengan dua 

wakil bendahara yang membawahi bidang pendanaan. Selanjutnya yaitu 

Koordinator Bidang Peribadatan tugasnya bertanggung jawab atas jalannya 

semua kegiatan ibadah, Koordinator Bidang Kebersihan tugasnya bertanggung 

jawab atas kebersihan, kesucian dan keindahan fasilitas yang ada di Masjid, 

Koordinator Bidang Perlengkapan tugasnya merencanakan, mengatur dan 

menyelenggarakan pengadaan perlengkapan Masjid baik yang bersifat 

operasional maupun insidensial, Koordinator Bidang Keamanan dan Parkir 

melakukan tugas keamanan dan ketertiban di sekitar dan internal Masjid, 

Koordinator Bidang Pendidikan dan Pengajaran tugasnya merencanakan program 

pendidikan jangka pendek, menengah dan jangka panjang, Koordinator Bidang 

Sosial dan Humas tugasnya merencanakan program kegiatan yang bersifat sosial 

dan kemasyarakatan, Koordinator Pendanaan tugasnya merencanakan dan 

mengusahakan pemasukan sumber-sumber dana yang sifatnya tidak mengikat, 



 
 

 
 

dan terakhir Koordinator Bidang Kesekretariatan tugasnya bertanggung jawab 

terhadap kegiatan administrasi dan kesekretariatan. 

5. Apa saja kegiatan yang dimiliki oleh Yayasan Al-Huda Tembilahan? 

Sebagai tempat ibadah untuk mendukung berbagai aktivitas, Yayasan Al-Huda 

Tembilahan memiliki beberapa kegiatan pendidikan Non formal yang 

diselenggarakan oleh Pengurus Yayasan Masjid Agung Al Huda, diantaranya 

Majlis ta‟lim, Program Tahsin dan Tahfiz Al Qur‟an, Taman Pendidikan Al 

Qur‟an (TPA), dan Perpustakaan Mini. 

6. Berasal darimanakah pemasukan atau pendapatan pada Yayasan Al-Huda 

Tembilahan dan pengeluaran apa sajakah yang dikeluarkan oleh Yayasan Al-

Huda Tembilahan? 

Pendapatan Yayasan Al-Huda Tembilahan sebagian besar berasal dari 

sumbangan atau infaq dari masyarakat Tembilahan dan usaha mandiri Yayasan. 

Usaha yayasan terdiri dari 20 ruko di pasar Tembilahan. Pengeluaran Yayasan 

Al-Huda Tembilahan terdiri dari beban peribadatan dan dakwah, beban listrik, 

beban rumah tangga, dan beban operasional. 

7. Aset apa saja yang dimiliki oleh Yayasan Al-Huda Tembilahan? 

Yayasan Al-Huda Tembilahan memiliki dua aset yaitu aset lancar dan aset tetap. 

Aset lancar yang dimiliki Yayasan Al-Huda Tembilahan adalah kas dan 

perlengkapan. Sedangkan aset tetap yang dimiliki Yayasan Al-Huda Tembilahan 

terdiri dari tanah, bangunan masjid, bangunan ruko, dan peralatan. 



 
 

 
 

 

 

Lampiran 4: Wawancara 2 

Informan : Yudi Ardiyanto 

Jabatan informan : Bendahara 2 

Jenis kelamin informan : Laki-laki 

Wawancara : 

1. Siapa yang bertanggung jawab atas pencatatan laporan keuangan pada Yayasan 

Al-Huda Tembilahan? 

Yang bertanggung jawab dalam proses pencatatan laporan keuangan adalah 

bendahara umum. Yayasan Al-Huda Tembilahan memiliki beberapa bendahara 

yang menaungi masing-masing bidang pada masjid. Bendahara bidang memiliki 

kewajiban untuk mencatat kebutuhan yang diperlukan oleh masing-masing 

bidang, jikalau Bendahara Bidang membutuhkan dana maka akan langsung 

berkoordinasi kepada Bendahara Umum yang nantinya Bendahara Bidang 

melaporkan rincian pengeluaran yang terjadi. Setelah rincian diterima oleh 

bendahara umum langkah selanjutnya adalah membuat laporan keuangan. 

Laporan keuangan ini dibuat setelah kegiatan dilaksanakan dan diberikan kepada 

koordinator bidang yang bertanggungjawab dalam kegiatan yang telah dilakukan. 

Laporan tersebut kemudian dilaporkan secara transparan yaitu melalui laporan 



 
 

 
 

keuangan yang dilakukan setiap hari jum‟at dan di papan informasi masjid, lalu 

kemudian dimasukkan ke dalam laporan akhir kepengurusan. 

 

2. Bagaimana bentuk pencatatan laporan keuangan masjid yang dilakukan oleh 

pengurus Yayasan Al-Huda Tembilahan? 

Bentuk pencatatan laporan keuangan Yayasan Al-Huda Tembilahan adalah 

pencatatan yang dilakukan secara sederhana yaitu mencatat uang masuk dan 

uang keluar dengan format hari/tanggal, uraian, penerimaan, pengeluaran dan 

saldo. Sehingga posisi keuangan yang tercermin dalam laporan keuangan masjid 

hanya berupa kas saja. 

3. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban yang dibuat oleh Yayasan Al-Huda 

Tembilahan? 

Bentuk pertanggungjawaban yang dibuat oleh Yayasan Al-Huda Tembilahan 

kepada para donatur atau masyarakat yaitu membuat catatan penerimaan dan 

pengeluaran kas yang ditempelkan pada papan pengumuman masjid. Selain itu 

juga membuat laporan keuangan yang dilaporkan setiap hari jum‟at, lalu 

kemudian dimasukkan ke dalam laporan akhir kepengurusan. 

4. Apakah dalam penyusunan laporan keuangan pengurus Yayasan Al-Huda 

Tembilahan memiliki pedoman akuntansi? 

Untuk pedoman penyusunan laporan keuangan, pengurus Yayasan Al-Huda 

Tembilahan belum memiliki pedoman khusus, akan tetapi dalam proses 

pertangungjawaban pengurus Yayasan Al-Huda Tembilahan berusaha membuat 



 
 

 
 

catatan atas penerimaan dan pengeluaran kas semaksimal mungkin untuk 

dilaporkan kepada masyarakat atau para donatur. 

5. Apakah Yayasan Al-Huda Tembilahan telah menyusun laporan keuangan 

berdasarkan ISAK No. 35? 

Untuk saat ini Yayasan Al-Huda Tembilahan belum menyusun laporan 

keuangannya berdasarkan ISAK No 35. Hal ini dikarenakan pengurus masih 

belum mengenal standar dalam penyusunan laporan keuangan organisasi nirlaba 

atau masjid. Adapun dalam pembuatan laporan keuangannya Yayasan Al-Huda 

Tembilahan hanya mengacu pada laporan keuangan masjid pada umumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 5: Dokumentasi

 
(Foto wawancara dengan Wakil Ketua I Yayasan Al-Huda 

Tembilahan Bapak H. M. Baihaki) 



 
 

 
 

 
(Foto wawancara dengan Bendahara 2 Yayasan Al-Huda Tembilahan Bapak 

Yudi Ardiyanto) 

 
(Foto Masjid Agung Al-Huda Tampak Depan) 



 
 

 
 

 
(Foto Masjid Agung Al-Huda Tampak Atas) 

 
(Foto Masjid Agung Al-Huda Tampak Belakang) 



 
 

 
 

Lampiran 6: SK Dosen Pembimbing 

 



 
 

 
 

Lampiran 7: Surat Izin Penelitian

 
 



 
 

 
 

Lampiran 8: Surat Selesai Penelitian 

 



 
 

 
 

Lampiran 9: Laporan Keuangan Yayasan Al- Huda Tembilahan 
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