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ABTRAKSI 

 

Penelitian ini dilakukan di Masjid Nurul Huda Kecamatan Polanharjo. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktek akuntansi dan 

pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh para pengurus Masjid. 

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Pengumpulan datanya 

dilakukan dengan wawancara dan pengambilan informasi dari Laporan Kas Masjid 

Nurul Huda. Sumber data diperoleh dari keterangan Ketua Takmir Masjid, Bendahara 

Takmir Masjid, Jama’ah Masjid Nurul Huda yang mengetahui mengenai praktek 

akuntansi dan pengelolaan keuangan di Masjid Nurul Huda. 

Berdasarkan hasil data yang dilakukan peneliti, menunjukkan bahwa pengurus 

Masjid sudah menerapkan praktek akuntansi, walaupun masih menggunakan metode 

yang sederhana. Pengelolan keuangan dicatat dengan baik walaupun masih 

sederhana, tetapi metode tersebut berlangsung bertahun-tahun dengan baik. 

 

Kata Kunci : Akuntansi Masjid, Transparansi dan Akuntabilitas, Penelitian 

Kualitatif 

 

 

 

 



A. PENDAHULUAN 

Allah SWT melalui Al Quran surat Al Baqarah 282 berfirman:  

ى فَاْكتُبُوهُ َوْليَْكتُب بَّْينَُكْم َكاتِب   َسم ًّ ِِ َواَ يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوْا إَِذا تََدايَنتُم بَِدْيٍن إِلَى أََجٍل مُّ ْد ََ  بِاْل

ُ فَْليَْكتُْب َوْليُْملِِل الَِّذي َعلَْيِه اْلَحقُّ َوْليَتَّ  َ َربَّهُ َواَ يَأَْب َكاتِب  أَْن يَْكتَُب َكَما َعلََّمهُ ّللا  ِق ّللا 

يفاًّ أَْو اَ يَْستَِطيُع أَن يُِملَّ هَُو  َِ يَْبَخْس ِمْنهُ َشْيئاًّ فَإن َكاَن الَِّذي َعلَْيِه اْلَحقُّ َسفِيهاًّ أَْو َض

َجالُِكْم فَإِن لَّْم يَُكونَا َرُجلَيْ  ِِ َواْستَْشِهُدوْا َشِهيَدْيِن من رِّ ْد ََ ِن فََرُجل  َواْمَرأَتَاِن فَْليُْملِْل َولِيُّهُ بِاْل

هََداء إَِذا َر إِْحَداهَُما األُْخَرى َواَ يَأَْب الشُّ هََداء أَن تَِضلَّ ْإْحَداهَُما فَتَُذكِّ  ِممَّن تَْرَضْوَن ِمَن الشُّ

ِ َوأَْقوُم  َما ُدُعوْا َواَ تَْسأَُمْوْا أَن تَْكتُبُْوهُ َصِغيراًّ أَو َكبِيراًّ إِلَى أََجلِِه َذلُِكْم أَْقَسطُ  ِعنَد ّللا 

ْم ُجنَاح  لِلشَّهَاَدِة َوأَْدنَى أَاَّ تَْرتَابُوْا إِاَّ أَن تَُكوَن تَِجاَرةًّ َحاِضَرةًّ تُِديُرونَهَا بَْينَُكْم فَلَْيَس َعلَْيكُ 

تُْم َواَ يَُضآرَّ َكاتِب  َواَ َشِهيد  َوإِ  َْ لُوْا فَإِنَّهُ فُُسوق  بُِكْم أَاَّ تَْكتُبُوهَا َوأَْشِهُدْوْا إَِذا تَبَايَ ََ ن تَْف

ُ بُِكلِّ َشْيٍء َعلِيم   ُ َوّللا  لُِّمُكُم ّللا  ََ َ َويُ  -٢٨٢-َواتَّقُوْا ّللا 

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang 

piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan 

hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskan yang benar. Janganlah 

penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana  Allah telah mengajarkan 

kepada-Nya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang 

berhutang itu mendiktenya, dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah, 

Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun daripada-Nya.Jika yang 

berhutang itu orang yang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), 

atau tidak mampu mendiktenya sendiri, maka hendaklah walinya 

mendiktekannya dengan benar. Dan dipersaksikanlah dengan dua orang saksi 

laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka 

(boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang 

yang kamu sukai dari para saksi(yang ada), agar jika yang seorang lupa 

maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu 

menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk 

batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih 



adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan 

kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan 

tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu 

jika kamu tidak menuliskannya. Dan apabila saksi apabila kamu berjual beli, 

dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi.Jika kamu lakukan 

(yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan 

bertaqwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran bagi kepadamu, 

dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.." (Al-Baqarah: 282). 

 “Penggalan Surat Al Baqarah 282 tersebut diatas secara implisit 

memberikan pesan bahwa Islam mendorong praktek akuntansi dalam 

kehidupan bermuamalah (perdagangan). Pada dasarnya, ilmu akuntansi dan 

praktek akuntansi di lingkungan bisnis (muamalah) telah menjadi bagian yang 

integral. Namun, ilmu akuntansi dan prakteknya di luar entitas bisnis 

khususnya lembaga keagamaan sangat termarginalkan. Sebagai entitas 

pelapor akuntansi yang menggunakan dana masyarakat sebagai sumber 

keuangannya dalam bentuk sumbangan, sedekah atau bentuk bantuan sosial 

lainnya yang berasal dari masyarakat (publik), Masjid menjadi bagian dari 

entitas publik yang semua aktivitasnya harus dipertanggungjawabkan kepada 

publik. Transparansi dan Akuntabilitas menjadi kata kunci yang penting bagi 

entitas publik untuk bertahan dan memaksimalkan perannya pada domain 

sosial budaya dimana entitas tersebut berada yang berbeda dengan entitas 

publik yang lainnya”(Simanjutak dan Januarsih, 2011). 

Menurut Randa (2011), organisasi Gereja pada umumnya dan Gereja 

Katolik pada khususnya sebagai salah satu organisasi publik non 

pemerintahan pada bidang keagamaan, juga tidak luput dari berbagai kritik 

dan tuntutan agar Gereja terbuka dan melaksanakan praktek akuntabilitas. 

Selama ini organisasi Gereja Katolik dianggap tidak transparan dan tertutup 

terhadap praktek manajemen modern. Menurut Berry (2005) dalam Randa 

(2011), organisasi Gereja resisten terhadap praktek akuntabilitas karena 



kuatnya pengaruh para pemimpin dan tradisi dalam organisasi Gereja. Kondisi 

tersebut menyebabkan kasus-kasus penyelewengan dalam Gereja Katolik 

tidak banyak diketahui dan cenderung ditutup rapat-rapat agar tidak menjadi 

konsumsi publik, Rahardi (2007) dalam Randa (2011). 

 Menurut Randa (2011), akuntabilitas bagi setiap organisasi baik 

organisasi privat maupun organisasi publik non pemerintah termasuk 

organisasi Gereja sangat dibutuhkan karena setiap organisasi mempunyai 

keterkaitan dengan pihak internal dan eksternal organisasi. Gray et al. (2006) 

dalam Randa (2011), mengatakan bahwa akuntabilitas merupakan hak 

masyarakat atau kelompok dalam masyarakat yang timbul karena adanya 

hubungan antara organisasi dan masyarakat. Pada sisi lain akuntabilitas 

merupakan hak dan kewajiban organisasi (Lehman, 1999, 2005) dalam 

(Randa, 2011), namun praktiknya di Non Government Organization (NGO) 

masih sangat lemah (Fries, 2003 dan Brown & Moore, 2001) dalam (Randa, 

2011). 

Secara filosofi, dalam akuntansi bahwa akuntabilitas lebih ditekankan 

pada “Value” yang tercetak pada laporan keuangan, namun dalam organisasi 

non profit (Gereja), akuntabilitas bukan hanya sebatas pada “Value” (nilai) 

secara spiritual yang diwujudkan melalui keikhlasan dan rasa syukur dalam 

memberikan sesuatu (Silvia dan Ansar, 2011). 

 Akuntabilitas dalam lingkup Gereja juga terdapat pada pelayanan 

dengan melakukan pencatatan, pelaporan dan pengevaluasian, walaupun 

kenyataannya sebagian Gereja belum memperhatikan pengelolaan keuangan, 

dan terkesan tertutup bagi pulik. Hal ini dikarenakan adanya pengaruh dari 

para pemimpin sebelumnya dan budaya yang turun temurun. Anggapan yang 

sering muncul ditengah masyarakat bahwa Gereja adalah kepunyaan atau 

milik pendeta. Pernyataan serupa diutarakan oleh Dwi Agus dengan persepsi 

bahwa Gereja kadang diidentikkan dengan pendeta atau milik pendeta serta 



dianggap sebagai penyalur jasa, sehingga Gereja bukan hanya tempat ibadah 

tetapi sebagai sebuah perusahaan keluarga (Silvia dan Ansar, 2011). 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian tentang pelaporan keuangan Masjid. 

Maka penelitian ini berjudul Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan di 

Masjid (Studi Kasus di Masjid Nurul Huda Kecamatan Polanharjo). 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh 

Simanjutak dan Januarsih (2011) yang berjudul Akuntabilitas dan Pengelolaan 

Keuangan di Masjid. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Simanjutak 

dan Januarsih adalah pada objeknya, yaitu Masjid Nurul Huda. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah praktek 

akuntansi dalam pengelolaan keuangan sudah diterapkan oleh para pengurus 

Masjid atau hanya dilakukan pencatatan yang sederhana. 

 

B. TINJAUAN PUSTAKA 

Akuntansi dan Teologi 

Berbagai usaha telah dilakukan untuk mendefinisikan akuntansi, 

sehingga dihasilkan pengertian yang sederhana bahwa akuntansi adalah “apa 

yang dilakukan oleh akuntan”. Misalnya, AICPA (American Institute of 

Certifiet Public Accountans) pada tahun 1941 dalam (Judianto, 2009), 

mendefinisikan akuntansi sebagai:“seni mencatat, menggolongkan dan 

meringkas transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dengan cara tertentu 

dan dalam bentuk satuan uang, serta menafsirkan hasil-hasilnya.” 

Teologi dari segi etimologi berasal dari bahasa yunani yaitu theologia. 

Yang terdiri dari kata theos yang berarti Tuhan atau dewa, dan logos yang 

artinya ilmu. Sehingga teologi adalah pengetahuan ketuhanan (Afifah, 

2013). Menurut (Resse) dalam (Afifah, 2013), Teologi berasal dari bahasa 

Inggris yaitu theology yang artinya discourse or reason concerning 



god (diskursus atau pemikiran tentang tuhan) dengan kata-kata ini Reese lebih 

jauh mengatakan, “teologi merupakan disiplin ilmu yang berbicara tentang 

kebenaran wahyu serta independensi filsafat dan ilmu 

pengetahuan. Sedangkan menurut (Kaldun) dalam (Afifah, 2013), teologi 

adalah disiplin ilmu yang mengandung berbagai argumentasi tentang aqidah 

imani yang di perkuat dalil dalil rasional. 

Etitas Keagamaan Dan Good Governance 

Persepsi bahwa entitas keagamaan tidak membutuhkan pengelolaan 

yang baik (Good Governance)menyebabkan praktek akuntabilitas dan 

transparansi dalam entitas ini tidak memiliki bentuknya.Semua praktek 

keuangan dan pengelolaan kelembagaan hanya didasari oleh kepercayaan 

(Trust Agency)tanpa memiliki sistem untuk mewujudkan kepercayaan tersebut 

kepada masyarakat (Simanjutak dan Januarsih, 2011).Governancedapat 

diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. Word Bank 

memberikan definisi governancesebagai “the way state power is used in 

managing economic and social resources for development of society”. 

Sementara itu, United Nation Development Program (UNDP) mendefinisikan 

governance sebagai “the exercise of political, economic, and administrative 

authority to manage a nation’s affair at all levels”. Dalam hal ini, Word Bank 

lebih menekankan pada cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan 

ekonomi untuk kepentingan pembangun masyarakat, sedangkan UNDP lebih 

menekankan pada aspek politik, ekonomi, dan administratif dalam 

pengelolaan negara. Political governance mengacu pada proses pembuatan 

kebijakan (policy/strategy formulation). Economic governance mengacu pada 

proses pembuatan keputusan dibidang ekonomi yang berimplikasi pada 

masalah pemerataan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup. 

Administrative governance mengacu pada sistem implementasi kebijakan 

(Mardiasmo, 2005). 

 



Akuntabilitas Publik 

Akuntabilitas pubik adalah kewajiban penerima tanggungjawab untuk 

mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas 

dan kegiatan yang berkaitan dengan pengguna suber daya publik kepada pihak 

pemberi mandat (principal).Akuntabilitas berbeda dengan konsep 

responsibilitas (Mahmudi, 2005) dalam (Simanjutak dan Januarsih, 2009). 

Clash of Jurisdictional 

Teori Clash of Jurisdctional (Abbot, 1998) dalam (Simanjutak dan 

Januarsih, 2011), menyatakan profesionalitas sebuah profesi seringkali tidak 

dapat dipahami oleh profesi lainnya yang berbeda, sehingga profesionalitas 

sebuah profesi teralienasi dari profesi lainnya. Hal ini terjadi karena sistem  

secara praktek dan nilai memiliki perbedaan antara satu profesi dengan profesi 

lainnya, masing-masing ingin membuktikan bahwa mereka ahli dan sangat 

menguasai wilayah profesinya dibandingkan orang lain, sehingga tidak 

memungkinkan bagi orang lain masuk dan melakukan profesi yang mereka 

kuasai. 

 

C. METODE PENELITIAN 

Lokasi Penelitian 

Lokasi yang dipilih sebagai studi kasus adalah Masjid Nurul Huda, 

Desa Kranggan, Kecamatan Polanharjo.Pemilihan lokasi studi kasus di Masjid 

ini dilatar belakangi oleh tempatnya yang masih dipedesaan dan masih 

tercampur oleh budaya Islam nenek moyang, yang membuat ilmu akuntansi 

yang berlaku saat ini mungkin belum diterapkan di Masjid ini. 

Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan mengangkat sebuah 

fenomena yang terjadi dalam lingkup organisasi Masjid.Moleong (2000) 

dalam Silvia dan Ansar (2011) mengungkapkan bahwa, penelitian kualitatif 

merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistic untuk 



menemukan pemahaman mengenai fenomena dalam suatu latar yang 

berkonteks khusus. Sependapat dengan Sawarjuwono (1997) dalam Sula, dkk 

(2010), menjelaskan penelitian yang mengangkat masalah realita sosial sangat 

dipengaruhi oleh konsepsi para pelaku dan secara epistemologi, ia ingin 

menjelaskan secara holistik semua faktor yang berpengaruh terhadap masalah 

yang diangkat, maka ia akan memilih metodologi yang tergolong naturalistic 

atau kualitatif. 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang terjadi pada lingkungan 

sosial yang mencakup pelaku, kejadian, tempat, dan waktu.Keempat cakupan 

tersebut dinamakan social setting (Djam’an dan Aan, 2009:78-79) dalam 

(Silvia dan Ansar, 2011). Pada penelitian kualitatif peneliti diharuskan untuk 

lebih fokus pada prinsip dasar fenomena yang terjadi dalam kehidupan sosial, 

yang nantinya akan dianalisis dengan menggunakan teori yang sudah ada 

(Bambang dan Melia, 2008:78-79) dalam (Silvia dan Ansar, 2011). 

Informan 

Informan adalah seseorang yang mempunyai pengetahuan (informasi) 

tentang objek (sasaran) penelitian, yang lazimnya berkaitan dengan dan atau 

keadaan kelembagaan, termasuk entitas keagamaan Islam yakni Masjid. 

Informan tersebut yaitu: 

1. Ketua Takmir Masjid 

2. Bendahara Takmir Masjid 

3. Jama’ah Masjid 

Data dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini menggunakan jenis data internal, yaitu data yang 

diambil dari dalam tempat dilakukannya penelitian. 

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu data primer.Data 

primer yaitu data-data yang diperoleh langsung dari sumbernya. 

 

 



Desain Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan metode Studi Kasus (Case 

Study)yakni, pengamatan secara detail terhadap abjek atau orang, baik pada 

satu titik waktu atau beberapa titik waktu.Penelitian ini melibatkan data 

kualitatif, serta menggunakan Logic Analytic (Smith, 2003) dalam 

(Simanjutak dan Januarsih, 2011). Penelitian dilakukan melalui pengamatan 

langsung dilapangan yakni Masjid yang telah dipilih oleh peneliti atau dengan 

cara melakukan wawancara langsung kepada informan. Pengamatan 

dilakukan melalui keterlibatan secara langsung terhadap semua kegiatan yang 

dilakukan oleh objek penelitian dalam waktu tertentu sehingga diperoleh 

gambaran utuh tentang praktek akuntansi di entitas pelaporan yakni Masjid, 

selain itu juga dilakukan wawancara secara tidak terstruktur selama proses 

pengamatan langsung tersebut (Simanjutak dan Januarsih, 2011). 

Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi langsung 

dan wawancara mendalam kepada informan, metode penarikan sampel dalam 

penelitian ini menggunakan Purposive Sampling, yakni sampel yang telah 

ditetapkan oleh peneliti dengan alasan dan tujuan khusus. 

Metode Analisis Data 

Analisis data memiliki hubungan dengan reduksi data yang merupakan 

langkah yang dilakukan peneliti dengan cara memilih data yang dianggap 

penting dan dikumpulkan menjadi satu untuk dikumpulkan menjadi data yang 

sederhana tetapi bermakna. Selain itu interpretasi data juga dibutuhkan dalam 

penelitian kualitatif kerena data-data yang dikumpulkan akan 

dikomunikasikan dengan publik melalui tulisan atau laporan yang didukung 

konsep dan teori yang ada (Silvia dan Ansar, 2011). 

Teknik analisa yang digunakan yakni Logic Analytic, yakni 

menyesuaikan berbagai hasil pengamatan dengan wawancara dengan teori 



yang digunakan dalam penelitian ini.Yakni, Akuntansi dan Teologi, Good 

Governance, Akuntabilitas Publik. 

 

D. HASIL PENELITIAN 

Akuntansi Masjid dan Teologi Islam 

1. Akuntansi Masjid 

 Islam sangat erat sekali kaitannya dengan pencatatan dan 

akuntansi.Ada banyak hal dalam Islam yang berhubungan dengan 

pencatatan, perhitungan dan akuntansi, utang dan zakat.Ilmu akuntansi 

tersebut sudah ada sejak masa Rasulullah SAW yang ditandai dengan 

turunnya Surat Al-Baqarah Ayat 282.Dari situlah dapat disimpulkan 

bahwa pencatatan dalam Islam itu signifikansi, pencatatan itu dapat 

menjadikan entitas keagamaan dapat bekerja dengan baik.Pencatatan 

keuangan dalam suatu entitas keagamaan (Masjid) dapat menjadi ukuran 

kinerja para pengurus Masjid atau Takmir Masjid khususnya yang 

diamanahkan sebagai bendahara keuangan.Penelitian yang dilakukan oleh 

Kerry Jacob (2004) dalam Simanjutak dan Januarsih (2011) yang 

menjelaskan bahwa akuntansi mampu mendorong kerja entitas keagamaan 

menjadi lebih baik ketika peran akuntansi di maksimalkan di lembaga 

keagamaan tersebut. 

Pernyataan yang senada seperti yang disampaikan Ketua Takmir Masjid, 

Amir Fatah. 

“Perlu sekali, karena pencatatan keuangan yang modern itu pasti akuntansi 

berperan penting dan diperlukan untuk laporan keuangan supaya tertata 

baik dan juga memperlihatkan adanya transparansi kepada jama’ah dan 

semua pengurus Masjid Nurul Huda, saya kira itu sangat penting sekali, 

hanya wujudnya (model pencatatan keuangan) barang kali itu kurang baik, 

tidak seperti yang ada di universitas atau yang lain, karena pengurus-



pengurus di sini mungkin perlu belajar lagi (dalam melakukan 

pencatatan). Malah terima kasih sekali ada penelitian seperti ini.” 

 Ketua Takmir Masjid sadar betul peran akuntansi dalam pencatatan 

keuangan Masjid, dimana pencatatan tersebut sebagai bukti akuntabilitas 

dan transparansi yang dilakukan Takmir Masjid untuk menjadikan entitas 

keagamaan menjadi lebih baik.Pencatatan tersebut sebagai bentuk 

tanggung jawab Takmir Masjid kepada semua Jama’ah Masjid karena 

telah diamanahkan. Selain itu pencatatan dapat dijadikan bukti bahwa 

bendahara sudah bekerja dengan sebaik mungkin dan apabila terjadi 

kecurigaan dari jama’ah dapat dijelaskan semua aliran uang masuk dan 

keluar secara detail dan dengan bukti-bukti yang bisa 

dipertanggungjawabkan. 

2. Teologi Islam 

 Akuntansi dalam entitas keagamaan memang terdengar seperti dua hal 

yang tidak memiliki keterkaitan yang baik, apalagi bagi orang awam. 

Namun semakin berkembangkanya ilmu akuntansi saat ini dan juga 

kebutuhan publik akan hal tersebut, maka akuntansi atau pencatatan 

dengan model tradisional sudah diterapkan banyak entitas keagamaan 

yang menggunakannya dalam melakukan pencatatan keuangannya. 

Namun tak sedikit pula entitas keagamaan yang sudah melakukan 

pencatatan keuangan dengan metode yang diterapkan seperti pada suatu 

perusahaan dan lainnya.Asalkan pencataatan tersebut digunakan untuk 

kemajuan entitas keagamaan dan sebenar-benarnya hal itu menjadi sebuah 

keharusan. Hal ini sejalan dengan penelitian Booth (1993) dalam 

Simanjutak dan Januarsih (2011) yang menjelaskan bahwa pemisahan 

kehidupan spiritual dan keduniawian menempatkan akuntansi sebagai 

ilmu yang didasari oleh pemahaman sekuler, menyebabkan institusi 

keagamaan seperti Gereja hanya mentolelir peran akuntansi pada batas 



mendukung kegiatan spiritual, tidak terintegrasi dalam mendukung tugas-

tugas suci keagamaan. 

 Hal senada juga terucap dari pernyataan Ketua Takmir Masjid, Amir 

Fatah. 

“Bermanfaat sekali, sebab kalau kita bicara keuangan itu kan istilah orang 

jawa mengatakan riwil (rawan), kalau laporannya tidak baik, tidak mudah 

dibaca, tidak semua jama’ah mengerti, yang seperti itu pasti akan menjadi 

fitnah, dan kita tidak menginginkan itu, jadi manfaat dari laporan 

keuangan secara akuntansi atau dalam keuangan itu sangat penting sekali 

supaya mudah dipahami oleh semua pengurus dan jama’ah.” 

 Kalimat yang terucap diatas mengungkapkan bahwa pencatatan 

keuangan dalam Masjid Nurul Huda sangat bermanfaat bagi kelancaran 

tugas Takmir Masjid.Pencatatan tersebut juga sebagai bentuk kinerja 

Takmir Masjid karena telah diamanahkan oleh para jama’ah dan sebagai 

bukti keuangan sudah dicatatn dengan sebaik dan sejujur-jujurnya agar 

tidak terjadi fitnah atau kecurigaan. 

Pengelolaan Keuangan Masjid dan Akuntabilitas Publik 

1. Bentuk Pengelolaan Keuangan Masjid 

 Pencatatan keuangan di Masjid Nurul Huda tidaklah seperti pencatatan 

keuangan pada umumnya, tetapi walaupun pencatatan tersebut sangatlah 

sederhana namun ini berlangsung cukup lama dan menjadi bukti kinerja 

dan bukti keluar masuknya keuangan Masjid yang falid, karena setiap 

pengeluaran mempunyai bukti kuitansi, uang masuk pun tiap pendapatan 

dihitung secara bersama jadi cukup bisa menjadi bukti transparansi. 

 Setelah pencatatan berlangsung selama tiga bulan, maka akan 

diadakan pelaporan keuangan kepada jama’ah. Hasil laporan juga 

dibuatkan dalam bentuk print out yang ditempel dipapan pengumuman 

Masjid, yang bisa dibaca oleh semua jama’ah sebagai wujud akuntabilitas 

dan transparansi pengurus kepada jama’ah. 



 Informasi trsebut peneliti dapatkan dari hasil pengamatan dan juga 

wawancara dengan Ketua Takmir Masjid, Amir Fatah. 

“Kalau sistem pengelolaannya itu masih yang tradisional, karena kita kan 

di desa jadi dicatat setiap ada uang masuk kemudian dilaporkan setiap 

rapat pengurus.Itu sistem pengelolaannya dicatat kemudian setiap 

minggunya ada infak, kemudian satu bulannya, nanti setiap tiga bulan 

sekali kita mengadakan rapat dan melaporkan keadaan keuangan Masjid 

ini.” 

 Pencatatan tradisional yang dipraktekkan di Masjid Nurul Huda 

memang sudah baik.Selain transaksi yang cukup sedikit dan didomonasi 

oleh pendapatan infaq jum’at, pengeluaran biaya kebersihan, model 

pencatatan tersebut cukup efektif dan mudah dipahami oleh seluruh 

jama’ah. Bila sudah diterapkan model pencatatan modern atau pencatatan 

yang berlaku maka akan banyak jama’ah yang tidak bisa membaca hasil 

laporan yang begitu detail dan menyeluruh, namun mereka tidak 

mempunyai SDM yang memedai dan mungkin juga karena mereka tidak 

memiliki tingkat pendidikan di bidang keuangan. Maka metode tradisional 

menjadi pilihan pengurus yang juga belum memahami pencatatan yang 

resmi. 

2. Transparansi Keuangan Masjid 

 Transparansi dalam pengelolaan keuangan sangat diperlukan sekali 

oleh pengurus kepada jama’ah.Karena jama’ah mempunyai hak untuk 

mengetahui arus kas Masjid, sementara pengurus mempunyai kewajiban 

untuk menyampaikan arus kas Masjid. 

Dalam wawancara ketua takmir Masjid mencucapkan hal sebagai berikut: 

“Setiap pengurus mengetahui tentang pencatatan tersebut, karena setiap 

rapat diberi tahu, kemudian kalau tidak jelas bisa ditanyakan. Jadi setiap 

akan mengeluarkan uang, biasanya pengurus mengadakan rapat, kemudian 

setelah setiap kegunaan-kegunaan juga dilaporkan, misalnya akan 



membangun itu pengurus mengadakan rapat dulu. Nanti begitu habis 

berapa, kita laporkan setelah selesai pembangunan itu, sehingga keadaan 

uang itu akan terpantau terus baik yang ada, keluar berapa, kemudian 

masih ada berapa, itu pengurus harus tahu itu.” 

Dan juga, “Yang jelas pengurus harus tahu dan kemudian warga juga 

secara terbuka harus diberi pengertian melalui papan-papan yang ada di 

Masjid, itu cara kita mensosialisasikan keadaan keuangan Masjid 

tersebut.” 

Dalam percakapan tersebut ketua takmir Masjid menekankan akan 

pentingnya transparansi, baik kepada pengurus maupun kepada jama’ah 

Masjid Nurul Huda. Selain penyampaian laporan keuangan pada akhir 

periode dalam rapat, pengurus juga menempelkan laporan keuangan 

tersebut di papan agar semua jama’ah tahu dan dapat mengawasi kinerja 

para pengurus dalam pengelolaan keuangan Masjid. 

3. Akuntabilitas Publik 

 Akuntabilitas publik adalah kewajiban penerima tanggungjawab untuk 

mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas 

dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik 

kepada pihak pemberi mandate (principal). Akuntabilitas berbeda dengan 

konsep responsibiitas (Mahmudi, 2005:9) dalam (Simanjutak dan 

Januarsih, 2009:7). 

 Sedangkan pertanggung jawaban yang disampaikan oleh Ketua 

Takmir Masjid, mengarah pada semua pengurus kerena bagaimanapun 

mereka adalah satu organisasi yang harus bekerja sama dalam 

menjalankan semua kegiatan termasuk didalamnya yaitu pengelolaan 

keuangan Masjid. Namun bendahara tetap memiliki tugas yang lebih 

dalam pengelolaan tersebut dan harus memberikan laporan keuangan 

kepada pengurus lain dan juga jama’ah. Hal tersebut terucap langsung 

oleh Ketua Takmir Masjid, Amir Fatah. 



“Iya, sebab sistemnya yang masih tradisional itu.Setiap pengurus itu 

disamping menjalankan tugasnya masing-masing juga menjadi pengawas 

keuangan itu.Jadi masuk keluarnya uang di Masjid itu pengurus harus 

tahu, karena setiap masuk ada laporan, akan mengeluarkan uang itu mesti 

diadakan rapat, jadi pasti tahu.” 

 Sedangkan bendahara berpendapat dalam pengelolaan keuangan, pihak 

yang paling bertanggung jawab adalah dirinya pribadi selaku bendahara. 

“Tentunya saya selaku bendahara takmir Masjid, karena sayalah yang 

mengelola dan mencatat seluruh aliran kas yang terjadi disini.Jadi bisa 

dibilang sayalah yang paling bertanggung jawab atas masalah yang 

mungkin terjadi dalam hal keuangan Masjid.” 

 

E. KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

1. Akuntansi dalam pengelolaan keuangan Masjid disadari oleh para 

pengurus Masjid memiliki peran yang sangat penting. Walaupun metode 

yang dipakai masih sederhana, namun pencatatan tersebut sebagai bukti 

akan aliran kas Masjid dan juga sebagai bukti kinerja para pengurus dalam 

pertanggung jawaban atas amanah yang diberikan. Dengan pencatatan 

yang baik maka diharapkan semua jama’ah dapat memahami catatan yang 

dibuat dan menghindarkan dari berbagai hal-hal negatif yang mungkin 

terjadi. Jadi dapat disimpulkan bahwa praktek akuntansi dijalankan oleh 

Takmir Masjid Nurul Huda. 

2. Model pengelolaan yang dipakai oleh pengurus Masjid yaitu model 

pencatatan sederhana, yaitu mencatan aliran kas masuk dam aliran kas 

keluar lalu dijumlahkan untuk menghasilkan jumlah saldo. Walaupun 

pencatatannya masih sederhana namun dalam prakteknya dapat berjalan 

dengan baik dan tidak pernah ditemukan masalah. Walaupun jama’ah 

sudah sangat percaya dengan para pengurus, namun dalam prakteknya 



para pengurus tetap bertanggangung jawab (akuntabilitas) dengan apa 

yang dikerjakan dan terbuka (transparansi) dalam hal pencatatannya. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan dan akuntabilitas publik 

sudah dijalankan oleh Takmir Masjid Nurul Huda. 

Keterbatasan Penelitian 

 Dalam melakukan penelitian ini, peneliti sadar betul masih banyak 

keterbatasan.Petama dalam melakukan wawancara peneliti kurang aktif dalam 

mengembangkan pertanyaan yang dibutuhkan untuk mendapatkan irformasi 

yang dibutuhkan, begitu pula dari informan juga kurang begitu baik dalam 

menyampaikan informasi yang mereka ketahui.Kedua, keterbatasan dalam 

pembahasan dikarenakan teori yang didapatkan peneliti sangat terbatas, jadi 

banyak menggunakan teori dari penelitian sebelumnya. 

Saran 

 Peneliti berharap kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan 

penelitian yang lebih mendalam lagi, baik dari segi wawancara kepada 

informan maupun pengolahan data dengan referensi yang lebih banyak, 

bahkan objek penelitian bisa di perbanyak untuk dibandingkan dengan metode 

pencatatan yang lain, dan tentunya untuk mengembangkan lagi metode 

pengelolaan keuangan Masjid yang lebih baik. 
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