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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Organisasi nirlaba merupakan organisasi yang bergerak dalam pelayanan 

sosial yang dikelola oleh masyarakat dan tidak bertujuan mencari keuntungan. 

Suatu organisasi nirlaba memperoleh sumber dayanya dari penyumbang yang tidak 

mengharapkan imbalan, menghasilkan barang atau jasa tanpa memupuk laba, dan 

tidak memiliki kepemilikan. Organisasi nirlaba meliputi organisasi keagamaan, 

sekolah, rumah sakit, klinik publik, organisasi politik, organisasi masyarakat, atau 

serikat buruh. Dalam organisasi keagamaan mengacu pada organisasi dalam sebuah 

tempat peribadatan misalnya masjid, pura, gereja dan sebagainya (Endang, 2017). 

Organisasi nirlaba semenjak tahun 1997 diatur dengan Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK) 45. Namun mulai tahun 2019 PSAK 45 diganti 

dengan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35. Dengan keluarnya 

peraturan baru ini maka organisasi nirlaba menyusun laporan keuangannya sesuai 

dengan ISAK 35. Tapi munculnya peraturan baru ini, terasa sulit untuk diterapkan 

oleh organisasi nirlaba karena banyak organisasi nirlaba yang tidak memiliki latar 

belakang ilmu akuntansi sehingga sulit untuk melaksanakannya. 

Masjid merupakan salah satu organisasi sektor publik yang tergolong 

dalam organisasi nirlaba (non profit oriented) yang dalam menjalankan 

aktivitasnya, dengan mengelola sumber daya yang dimilikinya dan sumber daya 

yang diperoleh dari masyarakat secara sukarela dan ikhlas. Pengelolaan keuangan 

masjid yang baik, merupakan salah satu faktor utama dalam upaya menjaga 

kelangsungan hidup dan memakmurkan masjid.  

Setiap masjid memiliki cara pengolahannya sendiri-sendiri, mulai dari 

program-program yang ada sampai dengan pengelolaan keuangannya juga. 

Pentingnya pengelolaan yang benar merupakan suatu amanah yang dipercayakan 

oleh masyarakat kepada pengurus masjid dalam meningkatkan kualitas program 

masjid untuk memakmurkan masyarakat, hal tersebut menjadi sangat penting 

dikarenakan pengurus harus memenuhi tanggung jawabnya kepada masyarakat. 
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Semakin banyak program-program yang terealisasi dari program yang ada maka 

akan semakin baik pengelolaan masjid tersebut dalam memenuhi hak-hak 

masyarakat.  

Pada realita di lapangan masih sedikit masjid yang menerapkan pelaporan 

keuangannya yang sesuai dengan standar yang ditentukan oleh IAI (Ikatan Akuntan 

Indonesia). Kebanyakan masjid melaporkan keuangan yang ada secara sederhana 

agar lebih mudah dimengerti mengenai pelaporan-pelaporan tersebut. Termasuk 

dengan Masjid Nurul Islam, Masjid Nurul Islam belum menyajikan laporan 

keuangan sesuai dengan standar yang ada, yakni ISAK 35 yang mengatur tentang 

penyajian laporan keuangan entitas berorientasi non laba. ISAK 35 menyatakan 

laporan keuangan yang dihasilkan dari siklus akuntansi entitas berorientasi non 

laba antara lain: laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan 

catatan laporan keuangan. 

Berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan no. 45 terdiri dari 

paragraf 01 sampai dengan 36 yang telah diganti dengan ISAK no. 35, isi dari 

pernyataan ini merupakan standar khusus untuk organisasi nirlaba. Karakteristik 

entitas nirlaba berbeda dengan entitas bisnis pada umumnya. Dilihat dari cara 

memperoleh sumber dayanya. Sumber daya yang diperoleh dari entitas nirlaba, 

berasal dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan imbalan. Sumber daya 

tersebut digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas operasional yang dilakukan 

di dalam entitas nirlaba (Aji, 2017). 

Masjid merupakan salah satu tempat yang dikategorikan organisasi 

nirlaba. Karena karakteristik masjid memenuhi standar dari organisasi nirlaba. 

Yang dimaksud organisasi nirlaba yakni tidak mencari laba melainkan mereka 

memberikan pelayanan kepada masyarakat, dana tersebut juga diperoleh dari 

masyarakat. Maka dari itu sangatlah penting transparansi mengenai laporan 

keuangan tersebut agar dana yang di sumbangkan oleh masyarakat kepada masjid 

bisa diketahui oleh penyumbang sebagaimana semestinya. 

Masjid dikategorikan organisasi nirlaba karena memperoleh sumber daya 

dari sumbangan para anggota dan para penyumbang lain yang tidak mengharapkan 

imbalan apapun dari organisasi nirlaba tersebut. Akan tetapi hal tersebut belum 

diketahui secara menyeluruh oleh masyarakat bahwa organisasi nirlaba memiliki 
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pedoman dalam penyajian laporan keuangan maka dari itu hal tersebut harus 

diperbaiki. Dengan demikian pentingnya pertanggung jawaban dari masjid tersebut 

dalam mengelola sumber dana yang diperoleh dengan membuat laporan keuangan 

yang sesuai. 

Dengan adanya pencatatan laporan keuangan yang sesuai dengan 

ketentuan yang ada maka masyarakat akan bisa melihat posisi keuangan secara 

menyeluruh dan diharapkan akan lebih mudah dipahami, dan setiap detail transaksi 

haruslah diperhatikan secara hati-hati dan rinci dalam Pencatatannya. 

Dalam peristiwa yang ditemui, pelaporan keuangan yang disajikan oleh 

Masjid Nurul Islam dengan format No, Tanggal pembuatan, Keterangan atau 

Uraian, Debit serta Kredit. 

 

 

Tabel 1. 1 Laporan Keuangan Masjid Nurul Islam 

Masjid Nurul Islam 

Laporan Keuangan 

Bulan Februari 2020 

No. Tanggal Uraian Debit Kredit 

  Penerimaan :   

1 07/02/2020 Hasil Kontak Infaq I 5.290.000  

2 14/02/2020 Hasil Kontak Infaq II 2.700.000  

3 21/02/2020 Hasil Kontak Infaq III 2.400.000  

4 28/02/2020 Hasil Kontak Infaq IV 3.745.000  

  Jariyah dari Dermawan / Agniya 31.534.000  

  Hasil Donatur Tetap 22.950.000  

  Pengeluaran :   

  Inventaris dan Kebersihan  11.955.000 

  Renovasi dan Pembangunan  205.639.000 

  HR Petugas  23.150.000 

  Gaji Karyawan  20.750.000 

  Sholawat  2.000.000 

Jumlah 68.619.000 263.494.000 

Kenaikan / penurunan kas  194.875.000 

Saldo awal kas  431.858.968 

Saldo akhir kas  236.983.968 
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Pada tabel diatas menjelaskan pencatatan laporan keuangan Masjid Nurul 

Islam pada bulan februari tahun 2021, selain peristiwa ini peneliti menemukan 

fenomena pada bulan november tahun 2019 pencatatan laporan keuangan Masjid 

Nurul Islam mengalami kelalaian. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Bapak 

Zainal selaku Bendahara 1 yang menerangkan: 

“Iya betul, pada bulan november tahun lalu pengeluarannya banyak, beda 

dengan bulan sebelumnya. Karena dari saya sendiri serta bendahara 

lainnya kurang teliti mencatat pemasukkannya dan ada yang hilang bukti 

transaksi”. 

 

 

Tabel 1. 2 Laporan Keuangan Masjid Nurul Islam Tahun 2019 

Masjid Nurul Islam 

Laporan Keuangan 

Bulan November 2019 

No. Tanggal Uraian Debit Kredit 

  Penerimaan :   

1 01/11/2019 Hasil Kontak Infaq I 5.000.000  

2 08/11/2019 Hasil Kontak Infaq II 2.245.000  

3 15/11/2019 Hasil Kontak Infaq III 1.870.000  

4 22/11/2019 Hasil Kontak Infaq IV 3.476.000  

5 29/11/2019 Hasil Kontak Infaq V 1.230.000  

  
Jariyah dari Dermawan / 

Agniya 
31.534.000  

  Hasil Donatur Tetap 22.950.000  

     

  Pengeluaran :   

  Inventaris dan Kebersihan  11.955.000 

  Renovasi dan Pembangunan  336.734.000 

  HR Petugas  23.150.000 

  Gaji Karyawan  20.750.000 

  Sholawat  2.000.000 

Jumlah 68.305.000 394.589.000 

Kenaikan / penurunan kas  326.284.000 

Saldo awal kas  259.014.968 

Saldo akhir kas  -67.269.032 
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Dari kejadian tersebut para pengurus masjid termasuk bagian bendahara 

lebih teliti dan lebih rinci dalam bertransaksi agar tidak terulang kembali kejadian 

sebelumnya. 

Masjid Nurul Islam mempertanggungjawabkan hasil pengelolaan 

keuangannya di papan-papan yang dipasang di dinding-dinding Masjid Nurul Islam 

yang terletak di dekat pintu, dengan adanya papan-papan yang memuat mengenai 

uang keluar dan uang masuk masjid tersebut masyarakat bisa tahu mengenai 

keadaan keuangan Masjid Nurul Islam. 

Keuangan Masjid Nurul Islam tersebut sebagai bentuk akuntabilitas 

pengurus masjid dalam pengelolaan keuangannya. Akuntabilitas dalam arti yaitu 

pertanggungjawaban yang mana keuangan Masjid Nurul Islam tersebut sudah 

dalam pertanggungjawaban oleh pengurus masjid dalam mengelola keuangannya 

meskipun belum menerapkan ISAK 35. Dalam papan-papan pengumuman yang 

diletakkan ditempat umum tersebut berisi mengenai keadaan keuangan kas dari 

Masjid Nurul islam, dana yang diperoleh dari kotak infaq dan juga sumber dana 

dari para donator. Kemudian didalam kantor Masjid Nurul Islam terdapat papan 

yang berisi mengenai struktur kepengurusan Masjid Nurul Islam, juga bantuan 

pembangunan renovasi Masjid Nurul Islam hal tersebut juga termasuk salah satu 

bentuk akuntabilitas yang dilakukan oleh pihak pengurus Masjid Nurul Islam.  

Bentuk akuntabilitas dari Masjid Nurul Islam tidak hanya sebatas 

peletakkan papan-papan informasi mengenai pelaporan keuangan, namun pihak 

pengurus juga mengumumkan kas keluar dan kas masuk sebelum dilaksanakannya 

shalat jum’at berjamaah 1 (satu) bulan sekali. Jadi sebelum sholat jum’at pengurus 

Masjid Nurul Islam akan menjelaskan secara singkat mengenai keadaan keuangan 

Masjid Nurul Islam. Setelah shalat jum’at para pengurus masjid melaksanakan 

perhitungan infaq, jadi setiap hari jum’at setelah shalat jum’at diadakan perhitungan 

kotak infaq yang diawasi langsung oleh bendahara yang menangani bagian kotak 

infaq, setelah itu bendahara mencatat dan merekap perolehan infaq kemudian infaq 

tersebut diserahkan kepada bendahara umum Masjid Nurul Islam. Untuk mengenai 

pembukuannya diserahkan ke bendahara 1 untuk arsip setiap infaq yang masuk ke 

Masjid Nurul Islam. 
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Kemudian bagi penyumbang langsung ataupun donator akan mendapatkan 

bukti transaksi yang berwarna putih, yang kuning diarsipkan kemudian yang merah 

dipegang oleh bendahara 1(satu). Dengan demikian terjadilah kejelasan antara 

penyumbang donatur dengan penerima donatur dari Masjid Nurul Islam. Ada 

beberapa penyumbang juga yang menyumbang lewat transfer, Masjid Nurul Islam 

memiliki banyak rekening dimana rekening tersebut rekening milik Masjid Nurul 

Islam.  

Sedangkan dalam pengeluaran kas semuanya meminta ke bendahara 

umum, karena yang menghimpun seluruh uang adalah bendahara umum. Semisal 

ada yang membutuhkan uang maka meminta ke bendahara umum setelah itu apabila 

ada kembalian maka dikembalikan lagi ke bendahara umum, disertai bukti transaksi 

yang ada. Akan tetapi yang memegang bukti transaksi adalah bendahara 1 (satu) 

dan ada juga bukti yang lain sebagai arsip Masjid Nurul Islam.  

Sedangkan untuk setiap pemberian gaji Masjid Nurul Islam sepakat bahwa 

setiap tanggal 1 (satu) adalah tanggal untuk pembagian gaji, seluruh yang 

bersangkutan dikumpulkan kemudian diberikan arahan oleh bendahara lalu 

dibagikan gajinya. Namun dalam laporan keuangan yang dalam format Masjid 

Nurul Islam ada beberapa transaksi yang tidak disertai tanggal sebagai bukti.  

Dalam penyajian laporan keuangan Masjid Nurul Islam dirasa masih 

sangat sederhana sebatas pemasukan dan pengeluaran. Meskipun dalam bentuk 

laporan tersebut sangat sederhana akan tetapi pengurus Masjid Nurul Islam sudah 

semaksimal mungkin untuk mempertanggungjawabkan perihal keuangan yang ada. 

Para pengurus secara sukarela tanpa dibayar untuk mendedikasikan tenaganya 

dalam memajukan Masjid Nurul Islam. Para pengurus dengan sepenuh hati dan 

dengan sangat hati-hati dalam setiap pencatatan yang ada meskipun dirasa 

penyusunan tersebut masih sederhana sebatas pemasukan dan pengeluaran dan 

belum sesuai dengan ISAK 35 .  

Para pengurus Masjid Nurul Islam ingin menyumbangkan 

pengetahuannya dalam mendorong kemajuan masjid. Para pengurus masjid 

mengabdi untuk Masjid Nurul Islam dengan ikhlas karena para pengurus hanya 

ingin menjadikan Masjid Nurul Islam tersebut sebagai masjid yang bisa 

menjalankan amanah-amanah yang diharapkan oleh masyarakat. Bagi para 
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pengurus Masjid Nurul Islam bagian bendahara sangatlah berat tugas dan tanggung 

jawabnya karena disitulah semua dana yang dikelola harus benar-benar tepat. 

Namun, pengelolaan yang tepat menurut pengurus masjid belum tentu tepat 

menurut masyarakat. Maka dari itu IAI (ikatan akuntan Indonesia) menyatakan 

standar dimana dengan standar tersebut maka pelaporan akan seragam sesuai 

dengan ketentuan yang telah ada.  

Para pengurus Masjid Nurul Islam berprinsip bahwa uang masyarakat 

haruslah bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Namun, karena latar belakang 

pendidikan yang tidak sesuai maka pasti ada beberapa kekurangan dalam bentuk 

penyajian keuangan, seperti halnya pengurus Masjid Nurul Islam menyajikan 

pelaporan keuangan yang begitu sederhana masih sebatas pemasukan dan 

pengeluaran dan dirasa hal tersebut sudah cukup. Padahal dalam pelaporan laporan 

keuangan itu telah diatur standarnya sendiri. Hal seperti inilah yang terkadang harus 

dibenahi agar bisa menjadikan pengelolaan yang semakin baik dan pelaporan yang 

lebih menyeluruh.  

Pelaporan keuangan di Masjid Nurul Islam ini disajikan secara sederhana 

sebatas pemasukan dan pengeluaran, ilmu tersebut diperoleh salah satu bendahara 

Masjid Nurul Islam di masa duduk dibangku SMA, Seperti halnya yang diucapkan 

ketika saat wawancara oleh pengurus masjid:  

“Saya dulu kan sekolah di SMA dan diajari pembukuan pakai pembukuan 

yang model ini. Simpel, langsung bisa di korek di cek pembukuannya 

pakai itu terdeteksi terus” kata Bapak M. Mahfud.  

 

Salah satu bendahara tersebut juga merupakan lulusan SMA, dan bagi para 

pengurus masjid pelaporan keuangan tersebut dirasa cukup baik dalam 

pelaporannya.  

Dengan adanya penelitian ini memberikan pemahaman mengenai standar 

keuangan organisasi nirlaba, dimulai dari pemahaman tersebut akan menjadikan 

langkah awal untuk memperbaiki sistem pengelolaan keuangan yang ada sesuai 

dengan standar yang berlaku yakni ISAK 35 mengenai pelaporan keuangan 

organisasi nirlaba.  

Pengurus Masjid Nurul Islam belum menerapkan ISAK 35 dalam 

penyajian laporan keuangan karena para pengurus merasa asing dan belum 
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mengenal standar tersebut. Pengurus Masjid Nurul Islam harus diperkenalkan 

terlebih dahulu untuk nantinya baru bisa memahami dan selanjutnya 

mempratekkannya. Namun pengurus Masjid Nurul Islam telah menyajikan laporan 

keuangan dengan sangat hati-hati dan sangat baik meskipun belum memenuhi 

standar yang telah berlaku dan dirasa masih sangat sederhana masih sebatas 

pemasukan dan pengeluaran. Hal tersebut akan membuat perbaikan mengenai 

laporan yang sesuai, dengan demikian akan menjadikan penyajian laporan 

keuangan yang baik yang sesuai dengan standar yang berlaku yaitu ISAK 35 

tentang penyajian laporan keuangan entitas berorientasi non laba. 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan dengan uraian dari latar belakang yang ada maka penulis 

membuat rumusan masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana pengelolaan keuangan Masjid Nurul Islam sesuai dengan 

ISAK 35?  

2. Bagaimana Akuntabilitas pada pengelolaan keuangan di Masjid Nurul 

Islam menurut ISAK 35? 

 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dengan adanya rumusan masalah mengenai penelitian ini maka tujuan dari 

penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui kesesuaian antara laporan keuangan Masjid Nurul 

Islam dengan ISAK 35.  

2. Untuk mengetahui Akuntabilitas pada pengelolaan keuangan di Masjid 

Nurul Islam. 

 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

1. Untuk mengetahui tentang pengelolaan keuangan yang ada pada 

organisasi nirlaba, sistem yang diterapkan dalam pengelolaan dan juga 

untuk memberikan wawasan mengenai pengelolaan keuangan organisasi 
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nirlaba pada masyarakat dalam umumnya.  

2. Memberikan pengetahuan bahwa masjid-masjid yang ada di lingkungan 

kita tentang kesesuaian antara di lapangan dengan standar yang seharusnya 

ditetapkan.  

3. Untuk memberikan informasi bahwasanya dalam setiap pencatatan yang 

berhubungan dengan pengelolaan keuangan masjid harus ada 

akuntabilitasnya karena hal tersebut akan memberikan informasi bagi 

masyarakat mengenai laporan keuangan yang sesungguhnya. 

 

 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi Penulis: dengan adanya penelitian ini penulis mendapat pengalaman 

dengan meneliti secara langsung di lapangan mengenai pelaporan 

keuangan organisasi nirlaba.  

2. Bagi Masjid: adanya penelitian ini maka akan memberikan pengetahuan 

untuk membuat laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang sudah 

ditetapkan.  

3. Bagi Masyarakat: dengan diterapkannya penelitian ini masyarakat secara 

luas bisa tahu mengenai Akuntabilitas laporan keuangan organisasi nirlaba 

yang sesuai dengan ISAK 35 dan masyarakat tahu secara rinci dana-dana 

yang dikelola oleh masjid. 

 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika pembahasan untuk mempermudah dalam penggambaran alur 

logis dari struktur bahasan skripsi, berikut sistematika pembahasan dalam 

penelitian ini : 

Bab I                 : PENGANTAR 

Bab ini membahas mengenai pendahuluan yang berisi tentang 

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian teoritis dan praktis serta sistematika 

pembahasan.  

 



 

10 
 

Bab II               : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan mengenai landasan teori pengertian 

akuntansi, akuntabilitas, siklus akuntansi, penjelasan ISAK 35 

mengenai laporan keuangan organisasi nirlaba, dan penjelasan 

organisasi nirlaba, serta rerangka konseptual. 

Bab III              : METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan mengenai jenis penelitian, metode 

pengumpulan data, metode analisis data, serta teknik analisis data 

Masjid Nurul Islam. 

Bab IV              : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum seperti profil, 

sejarah, program masjid, visi dan misi motto pelayanan, lokasi 

masjid, serta struktur organisasi mengenai Masjid Nurul Islam 

dan penyajian laporan keuangan Masjid Nurul Islam, serta 

pengelolaan keuangan Masjid Nurul Islam, analisis mengenai 

kesesuaian laporan Masjid Nurul Islam dengan ISAK 35, dan 

akuntabilitas pada pengelolaan keuangan di Masjid Nurul Islam. 

Bab V               : PENUTUP 

Bab ini menjelaskan bagian penutup yang mana berisi mengenai 

saran dan juga kesimpulan serta keterbatasan dari penelitian yang 

dilakukan. 

 

  


