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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki banyak organisasi 

yang dapat membangun perekonomian, pendidikan, dan pelayanan masyarakat, 

salah satunya adalah organisasi sektor publik. Organisasi sektor publik dapat 

dikatakan sebagai organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba sebagai organisasi sektor 

publik telah berkembang pesat dengan berbagai kegiatan dan tujuannya. 

Organisasi nirlaba merupakan organisasi yang bergerak dalam pelayanan sosial 

yang dikelola oleh masyarakat dan tidak bertujuan mencari keuntungan. Suatu 

organisasi nirlaba memperoleh sumber dananya dari penyumbang yang tidak 

mengharapkan imbalan, menghasilkan barang atau jasa tanpa mengharapkan 

laba, dan tidak memiliki kepemilikan (Aryaruddin Muhammad dkk, 2017). 

Ciri-ciri entitas nonlaba (publik) dengan entitas swasta adalah sangat 

berbeda. Perbedaannya terletak pada tujuan entitas dan modal pendanaan entitas 

tersebut. Entitas swasta bertujuan memaksimalkan laba dan memperoleh sumber 

dana operasionalnya dari kekayaan pribadi, keluarga atau pinjaman melalui bank 

pemerintah atau swasta. Sedangkan entitas nonlaba memperoleh dana dari 

lembaga donatur dan para penyumbang lainnya yang tidak mengikat serta lebih 

menekankan pada orientasi kemasyarakatan atau semata-mata bersifat social dan 

tidak berorientasi pada laba.  

Organisasi tempat ibadah termasuk kedalam entitas nonlaba. Organisasi 

tempat ibadah atau organisasi keagamaan merupakan entitas yang hanya terfokus 

dengan agama tertentu, yang terkait dengan permasalahan ibadah untuk 
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menjalankan kewajiban kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dari pengertian tersebut, 

organisasi keagamaan untuk agama islam adalah masjid. 

Masjid merupakan lembaga umat islam yang memiliki kedudukan dan 

peran yang sangat penting. Arif Budiman dan Mairijani, 2016 menyatakan 

bahwa Masjid merupakan tempat untuk melaksanakan ibadah, sekaligus 

berfungsi sebagai pusat kegiatan umat (a one stop center for the society). 

Menurut Simanjuntak dan Januarsi (2011), entitas masjid masih jarang menjadi 

perhatian peneliti akuntansi sebelumnya padahal organisasi nirlaba seperti 

masjid memperoleh sumber dana dari sumbangan para donatur, sehingga harus 

menjadi prioritas untuk transparansi dan akuntabilitas organisasi masjid tersebut. 

Banyak masjid yang belum bisa mengelola sumber daya yang diperoleh dari 

masyarakat dengan kualitas yang baik dan benar. Padahal ini merupakan hal 

yang sangat penting, karena masyarakat juga ingin mengetahui apakah sumber 

dana yang diberikan pada masjid disalurkan dengan benar. Oleh karena itu, 

masjid sebagai salah satu entitas nonlaba harus dapat mempertanggungjawabkan 

informasinya karena menyangkut kepentingan orang banyak (Andikawati dan 

Winarno, 2014) 

Laporan keuangan masjid merupakan bentuk penerapan prinsip 

keterbukaan dan akuntabilitas pada masyarakat, manajemen suatu entitas 

organisasi dalam hal ini ruang publik masjid perlu untuk melakukan pembenahan 

administrasi, termasuk publikasi pertanggung jawaban laporan keuangan 

(Mandasari, 2015). Standar akuntansi merupakan pedoman atau prinsip- prinsip 

yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk 

tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan, sedangkan prosedur 
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akuntansi merupakan praktik khusus yang digunakan untuk 

mengimplementasikan standar (Mardiasmo, 2018). Dengan adanya standar 

pelaporan, diharapkan laporan keuangan organisasi nirlaba dapat lebih mudah 

dipahami, memiliki relevansi dan memiliki daya banding yang tinggi (Mahsun 

dkk, 2013:186).  

Entitas berorientasi nonlaba semenjak tahun 1997 diatur dengan 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45 tentang Pelaporan 

Keuangan Organisasi Nirlaba. Namun PSAK 45 disahkan kembali oleh Dewan 

Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 8 April 2011 untuk merevisi PSAK 

No. 45  yang dikeluarkan pada tanggal 23 Desember 1997 menjadi  PSAK No. 

45 tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba. Secara umum perbedaan antara 

PSAK No. 45 tahun 1997 dengan PSAK No. 45 tahun 2011 adalah dari ruang 

lingkup dan acuan untuk pengaturan yang tidak diatur dalam PSAK 45. Ruang 

lingkup PSAK No. 45 tahun 1997 yaitu tidak berlaku bagi lembaga pemerintah, 

departemen, dan unit unit sejenis lainnya sedangkan PSAK No. 45 tahun 2011 

dapat diterapkan oleh lembaga pemerintah, departemen, dan unit unit sejenis 

lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan 

yang berlaku. Kemudian acuan untuk pengaturan yang tidak diatur dalam PSAK 

45 tahun 1997 adalah SAK yang berlaku umum saja sedangkan PSAK 45 tahun 

2011 adalah SAK atau SAK ETAP untuk entitas yang tidak mempunyai 

akuntabilitas publik signifikan. Kemudian Dewan Standar Akuntansi Keuangan 

mencabut PSAK No. 45 dan diganti dengan Interpretasi Standar Akuntansi 

Keuangan (ISAK) No. 35 tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas 

Beorientasi Nonlaba yang disahkan 26 September 2018 dan berlaku efektif mulai 
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1 Januari 2020. Perbedaan PSAK No. 45 dengan ISAK No. 35 adalah 

penggunaan istilah yang berbeda yaitu istilah “Nirlaba” pada PSAK No. 45 dan 

istilah “Nonlaba” pada ISAK No. 35. Secara umum penyajian laporan keuangan 

berdasarkan ISAK No. 35 dan PSAK No. 45 tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan, setidaknya ada pada 4 hal yaitu adanya klasifikasi aset neto, judul 

laporan yang berbeda, laporan aset perubahan aset neto, dan penghasilan 

komprehensif lain. (IAI, 2011) 

PSAK No. 45 dicabut dan diganti dengan ISAK No. 35 adalah karena 

sebenarnya aturan mengenai penyajian laporan keuangan telah diatur dalam 

PSAK 1 : Penyajian Laporan Keuangan. PSAK 1 (paragraf 05) isinya mencakup 

ruang lingkup penyajian laporan keuangan entitas dengan kegiatan nirlaba. 

Namun PSAK 1 tidak menyediakan aturan penyajian laporan keuangan entitas 

nonlaba. Entitas berorientasi nonlaba memperoleh sumber daya dari pemberi 

sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat 

ekonomik yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. Tujuan  

ISAK No. 35 yang diterbitkan oleh DSAK IAI adalah sebagai interpretasi dari 

PSAK 1 paragraf 05 yaitu memberikan contoh bagaimana entitas berorientasi 

nonlaba membuat penyesuaian baik dari deskripsi yang digunakan untuk pos-pos 

tertentu dalam laporan keuangan dan deskripsi yang digunakan untuk laporan 

keuangan itu sendiri. Dengan keluarnya peraturan baru ini maka entitas yang 

berorientasi nonlaba menyusun laporan keuangannya sesuai dengan ISAK No. 

35. (IAI, 2019) 

Masjid mendapatkan sumber dananya dari sumbangan masyarakat dan para 

pemberi dana lainnya yang tidak mengharapkan imbalan. Untuk itu masjid 



5 
 

 
 

sebagai organisasi nonlaba harus membuat pelaporan keuangannya agar dapat 

dilihat oleh pemakai laporan keuangan dan sebagai pengambilan keputusan yang 

akan dapat meningkatkan kinerja pengelola keuangan masjid dan meningkatkan 

kepercayaan masyarakat sebagai penyumbang dana (Nariasih, 2015). Namun 

pada kenyataanya masih banyak masjid yang belum menerapkan ISAK No. 35, 

dikarenakan kurangnya pemahaman dan ketertarikan mengenai ISAK No. 35.  

ISAK No. 35 merupakan standar atau pedoman penyajian laporan keuangan 

entitas yang berorientasi nonlaba yang diharapkan untuk semua pengurus entitas 

yang berorientasi nonlaba memiliki pedoman dalam menyajikan laporan 

keuangan berdasarkan ISAK No. 35 sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada 

masyarakat dan pemberi dana lainnya. 

Berdasarkan hasil sensus penduduk di Bali tahun 2010, dari total penduduk 

yang berjumlah 3.890.757 jiwa, sebesar 13,37 % atau setara 520.244 jiwa adalah 

beragama Islam. Kabupaten Buleleng merupakan wilayah yang berada diurutan 

ke-4 dalam jumlah penduduk muslim terbanyak di Bali. Namum meskipun 

berada di urutan ke-4 kabupaten Buleleng menjadi urutan ke-1 dalam jumlah 

masjid dan mushola terbanyak di Bali yaitu berjumlah 73 masjid dan 135 

mushola (bali.bps.go.id/). Jumlah penduduk beragama islam di kabupaten 

Buleleng per kecamatan dapat dilihat pada tabel 1.1. 
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Tabel 1.1 

Jumlah Penduduk Beragama Islam di Kabupaten Buleleng per Kecamatan 

No Kecamatan Jumlah Presentase  

1 Gerokgak 27.503 36,59% 

2 Seririt 6.221 8,61% 

3 Busungbiu 234 0,31% 

4 Banjar 2.814 3,74% 

5 Sukasada 12.443 16,55% 

6 Buleleng 22.742 30,26% 

7 Sawan 858 1,14% 

8 Kubutambahan 826 1,09% 

9 Tejakula 1.504 3,33% 

Total 75.145 100% 

Sumber: bulelengkab.go.id 

Kabupaten Bulelelng memiliki 9 kecamatan diantaranya kecamatan 

Gerokgak, Seririt, Busungbiu, Banjar, Sukasada, Buleleng, Sawan, 

Kubutambahan, dan Tejakula. Kecamatan Gerokgak merupakan kecamatan yang 

terbanyak jumlah penduduk muslimnya dengan presentase 36,59% dengan 

jumlah 27.503 jiwa. Kecamatan Gerokgak memiliki 14 Desa diantaranya desa 

Sumberkelampok, Pejarakan, Sumberkima, Pemuteran, Banyupoh, Penyabangan, 

Musi, Sanggalangit, Gerokgak, Patas, Pengulon, Tinga-tinga, Celukanbawang, 

dan Tukadsumaga. Diantara 14 desa tersebut desa Celukanbawang adalah desa 

yang memiliki penduduk muslim terbanyak dibandingkan dengan desa lainnya 

yaitu dengan jumlah 4.731 jiwa (bulelengkab.go.id).  

Masjid An-Nur Celukanbawang adalah masjid utama yang beralamat di 

desa Celukanbawang, kecamatan Gerokgak. Masjid ini dibangun pada tahun 

1900 M. Masjid An-Nur Celukanbawang termasuk kedalam kategori masjid 

umum dan merupakan sebuah entitas yang berorientasi nonlaba yang bergerak di 

bidang keagamaan. Masjid An-Nur Celukanbawang dapat di kategorikan sebagai 

entitas yang berorientasi nonlaba karena memperoleh sumber daya yang 

https://bulelengkab.go.id/


7 
 

 
 

dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasinya dari sumbangan 

masyarakat dan pemberi dana lainnya yang tidak mengharapkan pembayaran 

dalam bentuk apapun. Masjid ini memiliki struktur organisasi serta pembagian 

tugas dan tanggung jawab masing-masing.  

Perputaran kas pada Masjid An-Nur Celukanbwang saat ini sudah 

mencapai Rp.200.000.000. Masjid An-Nur Celukanbawang tidak hanya sekedar 

melakukan pengelolaan rutinitas penyelenggaraan ibadah saja, namun pengelola 

masjid juga dituntut mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan yang lain, 

misalnya aktivitas kajian rohani, pendidikan keagamaan khusus, fasilitas taman 

atau halaman masjid sebagai ruang serba guna (untuk acara akad nikah), serta 

lembaga-lembaga pendukung seperti taman pendidikan Al- Qur’an, panitia zakat 

infaq dan sedekah, dan peringatan hari hari besar islam. Sehingga Masjid An-

Nur Celukanbawang pada akhirnya memiliki kewajiban mempublikasikan 

kinerjanya dalam bentuk laporan keuangan yang secara tersurat mengandung 

rincian kegiatan yang telah dilakukan. Dengan wilayah yang memiliki 

masyarakat muslim terbanyak di kecamatan Gerokgak dan telah banyak 

melakukan kegiatan kegiatan keagamaan lainnya menjadikan masjid An-Nur 

Celukanbawang menarik untuk diteliti. 

Proses akuntansi atau tata keuangan telah mengalami perkembangan 

seiring dengan kemajuan sistem keuangan modern (Putu dan Wayan, 2014). 

Peranan akuntansi pun semakin disadari oleh berbagai pihak tidak terkecuali 

untuk pengelolaan keuangan di masjid sebagai salah satu upaya 

pertanggungjawaban kepada para stakeholders. Pola pertanggungjawaban di 

organisasi keagamaan dapat bersifat vertikal maupun horizontal. 



8 
 

 
 

Pertanggungjawaban vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana 

kepada otoritas yang lebih tinggi, seperti kepada pembina. Dalam konteks yang 

lebih jauh lagi, pertanggungjawaban secara vertikal juga berarti 

pertanggungjawaban kepada Tuhan, meskipun tidak ada dalam bentuk materi 

maupun fisik. Sedangkan pertanggungjawaban horizontal adalah 

pertanggungjawaban kepada masyarakat luas, khususnya pengguna atau 

penerima layanan organisasi keagamaan yang bersangkutan. Kedua pola 

pertanggungjawaban tersebut merupakan elemen penting dari proses 

akuntabilitas publik.  

Shariah Enterprise Theory mengajarkan bahwa hakikat kepemilikan utama 

berada pada kekuasaan Allah, sementara manusia hanya diberi hak untuk 

mengelola (khalifa fil ardhi) (Kalbarini, 2014). Shariah Enterprise Theory 

merupakan hubungan pertanggungjawaban manusia dengan Allah SWT serta 

hubungan pertanggungjawaban dengan stakeholder. Stakeholder Theory yaitu 

teori yang menggambarkan kepada pihak mana saja perusahaan 

bertanggungjawab (Freeman, 1984). Lebih lanjut lagi menurut Helena dan 

Therése (2005) masyarakat merupakan stakeholder terpenting bagi perusahaan 

dan media memegang peranan penting dalam mengkomunikasikan aktivitas-

aktivitas perusahaan kepada para stakeholder. Berdasarkan Shariah Enterprise 

Theory manusia diharuskan mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas kepada 

Allah secara vertikal, dan kemudian dijabarkan lagi dalam bentuk pertanggung 

jawaban secara horizontal kepada umat manusia lain serta pada lingkungan alam. 

Kemudian pada Stakeholder Theory yang menjadi perusahaan adalah organisasi 

nirlaba dalam hal ini yaitu masjid, sehingga masjid bertanggungjawab 
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melaporkan segala kegiatannya terkhusus keuangannya kepada masyarakat yang 

telah memberikan dananya tanpa mengharapkan imbalan.  

Mengingat adanya pedoman dalam penyajian laporan keuangan entitas yang 

berorientasi nonlaba dan untuk lebih efisien dalam memperhitungkan biaya 

ekonomi dan biaya sosial, serta untuk memperhatikan dampak negatif atas 

aktivitas yang dilakukan pada sektor publik serta pentingnya laporan keuangan 

yang disusun oleh entitas yang berorientasi nonlaba dalam hal ini masjid, maka 

pembahasan secara mendalam mengenai laporan keuangan yang mengacu pada 

ISAK No. 35 dengan Shariah Enterprise Theory dan Stakeholder Theory perlu 

untuk diteliti secara lebih mendalam lagi. Penelitian ini mengacu pada penelitian 

Sri Nelva Susanti, 2020 yang berjudul “Analisis Penerapan ISAK No. 35 terhadap 

Laporan Keuangan Pada Yayasan MTs Al-Manar Kecamatan Pujud Kabupaten 

Rokan Hilir Periode 2018-2019”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya adalah dengan mengganti objek penelitiannya. 

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan diatas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian di Masjid An-Nur Celukanbawang, Kecamatan Gerokgak. 

Sehingga penelitian ini berjudul “Implementasi Interpretasi Standar 

Akuntansi Keuangan Nomor 35 Pada Masjid An-Nur Celukanbawang”. 

1.2 Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan, maka dapat 

diidentifikasi masalah sebagai berikut: 

1. Laporan keuangan Masjid An-Nur Celukanbawang merupakan salah satu hal 

yang penting baik bagi pihak pengurus masjid maupun bagi masyarakat 

didalam maupun diluar desa Celukanbawang.  
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2. Penyusunan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku 

menimbulkan bias penafsiran. 

3. Masjid An-Nur Celukanbawang belum menerapkan ISAK No. 35 dan belum 

pernah ada evaluasi mengenai penyusunan laporan keuangan Masjid An-Nur 

Celukanbawang dengan ISAK No. 35. 

1.3 Pembatasan Masalah  

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah serta untuk 

menghindari kesimpangsiuran dan kesalahpahaman terhadap penelitian yang 

diteliti, maka perlu adanya pembatasan masalah untuk memberikan batasan dan 

arahan penelitian ini. Adapun batasan-batasan yang akan diteliti yaitu terfokus 

pada Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan Nomor 35 pada Masjid An-Nur 

Celukanbawang. 

1.4 Rumusan Masalah  

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas dapat memberikan alasan 

untuk dilakukan suatu penelitian untuk mengetahui lebih jauh bagaimana 

sebenarnya implementasi Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan Nomor 35 

pada Masjid An-Nur Celukanbawang. Maka yang menjadi rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana penyusunan laporan keuangan pada Masjid An-Nur 

Celukanbawang? 

2. Bagaimana laporan keuangan yang seharusnya berdasarkan ISAK No. 35 

pada Masjid An-Nur Celukanbawang? 

3. Bagaimana kesesuaian penyusunan laporan keuangan pada Masjid An-Nur 

Celukanbawang dengan laporan keuangan berdasarkan ISAK No. 35? 
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1. Tujuan Penelitian An-Nur Celukanbawang. 

2. Untuk menunjukkan laporan keuangan yang seharusnya berdasarkan ISAK 

No. 35 pada Masjid An-Nur Celukanbawang. 

3. Untuk membandingkan tata cara penyusunan bentuk dan isi laporan 

keuangan pada Masjid An-Nur Celukanbawang dengan laporan keuangan 

berdasarkan ISAK No. 35. 

1.6 Manfaat Penelitian  

1.5 Berdasarkan tujuan penelitian, penelitian ini diharapkan memiliki 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

4. Untuk mengetahui bentuk dan isi laporan keuangan pada Masjid  

manfaat sebagai berikut:  

1. Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan terutama mengenai Implementasi Interpretasi 

Standar Akuntansi Keuangan Nomor 35 tentang penyajian laporan keuangan 

entitas beorientasi nonlaba yaitu Masjid. 

2. Manfaat Praktis  

1) Bagi Akademisi  

Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk 

penelitian selanjutnya dan dapat menambah pengetahuan bagi para 

mahasiswa, khususnya mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas 

Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha.  

2) Bagi masyarakat (donatur) 
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Bagi masyarakat sekaligus donator, penelitian ini diharapkan bisa 

membangun kepercayaan masyarakat terhadap Masjid An-Nur 

Celukanbawang 

3) Bagi Pengurus Masjid An-Nur Celukanbawang 

Bagi Pengurus Masjid An-Nur Celukanbawang, penelitian ini 

diharapkan mampu memberikan masukan, sumbangan pemikiran, dan 

bahan pertimbangan dalam praktik akuntansi pada Masjid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


