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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Masjid yaitu bangunan tempat ibadah (shalat) yang bentuk bangunannya 

dirancang khusus dengan berbagai artibut masjid seperti menara yang cukup 

megah sebagai kebangganya masing-masing, hibah dan lain- lain. Eman Suherman 

(2012: 60). Masjid merupakan tempat ibadah bagi kaum muslimin dan tempat 

mendekatkan diri pada Allah swt. Selain menjadi tempat ibadah mesjid juga dapat 

dimanfaatkan sebagai tempat pengembangan kegiatan Baitul Maal, koperasi 

mesjid dan unit pengumpul shadaqah, zakat dan infaq. Pengembangan kegiatan 

tersebut merupakan sebagian peran mesjid sebagai lembaga untuk 

menyejahterakan umat. Selain itu juga merupakan tempat melakukan kegiatan 

pendidikan keagamaan, melalui majelis-majelis pengajian. Juga pusat 

pengembangan ilmu. Para remaja masjid berperan dalam hal ini, dengan berbagai 

kegiatan salah satunya mendirikan perpustakaan, mengadakan kursus dan lain-

lain. Hal itu guna untuk memakmurkan masjid dalam bidang keagaamaan seperti 

yang tercantum dalam ayat berikut: 

ََّما  كَاةَ إِن ََلةَ َوآتَى الزَّ ِ َوالْيَْوِم اْْلِخِر َوأَقَامَ الصَّ اَّللَّ ِ َمْن آَمَن بِ ُمُر َمسَاِجدَ َّللاَّ يَعْ

ئَِك أَْن يَكُونُوا ِمَن اْلُمْهتَِدينَ  َٰ َۖ  فَعََسٰى أُول  َولَْم يَْخَش ِإَّلَّ َّللاَّ

Dalam Al Qur’an surat At-Taubah (9) ayat 18 disebutkan yang artinya:  

Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang 
yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta (tetap) melaksanakan 

shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada apapun) kecuali kepada 
Allah. 
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Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa tugas kaum muslim adalah menjaga 

kemakmuran masjid. Orang yang memakmurkan masjid seperti mendirikan shalat 

berjamaah, menjaga/merawat kebersihan masjid, menolong sesama umat melalui 

kegiatan baitul mal, menjadikan masjid sebagai pusat pengembangan ilmu melalui 

dakwah, sebagai tempat pendidikan dan lain sebagainya itu juga merupakan 

sebagian dari tujuan untuk memakmurkan masjid. 

ْم كَا ى فَاْكتُبُوهُ ۚ َولْيَْكتُْب بَيْنَكُ دَيٍْن إِلَٰى أََجٍل ُمَسمًّ تُْم بِ ذَا تَدَايَنْ َِّذيَن آَمنُوا إِ َُّها ال ٌب يَا أَي تِ

يُْمِلِل الَِّذي عَلَيِْه اْلَحقُّ بِا يَْكتُْب َولْ ُ ۚ فَلْ ٌب أَْن يَْكتَُب َكَما َعلََّمهُ َّللاَّ لْعَدِْلۚ  َوََّل يَأَْب كَاتِ

ْيئًا ۚ فَإِْن كَاَن الَِّذي َعلَيِْه الَْحقُّ سَِفيًها أَْو َضِعيفًا أَوْ  هُ شَ َ َربَّهُ َوََّل يَبَْخْس ِمنْ َِّق َّللاَّ  َولْيَت

ْستَِطيُع أَْن يُِملَّ هَُو فَْليُْمِلْل َوِليُّهُ بِاْلعَدِْل ۚ َواْستَْشِهدُوا شَِهيدَيِْن ِمْن ِرَجاِلكُْمۖ  فَإِْن لَْم ََّل يَ 

َر  ا فَتُذَك ِ ِء أَْن تَِضلَّ ِإْحدَاهَُم َهدَا ْن تَْرَضْوَن ِمَن الشُّ يَكُونَا َرُجلَيِْن فََرُجٌل َواْمَرأَتَاِن ِممَّ

ا ذَا َما دُُعواۚ  َوََّل تَْسأَُموا أَْن تَْكتُبُوهُ َصِغيًرا أَْو  إِْحدَاهَُم َب الشَُّهدَاُء إِ
ْ اْْلُْخَرٰىۚ  َوََّل يَأ

ِ َوأَقَْوُم ِللشََّهادَِة َوأَدْنَٰى أََّلَّ تَْرتَابُوا ۖ إَِّلَّ  ِلكُْم أَقْسَطُ ِعنْدَ َّللاَّ أَْن تَُكوَن كَبِيًرا ِإلَٰى أََجِلِهۚ  ذَٰ

ُكْم ُجنَاٌح أََّلَّ تَْكتُبُوهَاۗ  َوأَْشِهدُوا إِذَا تَبَايَْعتُْمۚ  تَِجاَرةً  َحاِضَرةً تُِديُرونََها بَيْنَُكْم فَلَْيَس َعلَيْ

 ُ ُمكُمُ َّللاَّ َۖ  َويُعَل ِ َّهُ فُسُوٌق ِبكُْمۗ  َواتَّقُوا َّللاَّ  ۗ َوََّل يَُضارَّ كَاتٌِب َوََّل شَِهيدٌ ۚ َوإِْن تَفْعَلُوا فَإِن

 ُ   بِكُل ِ شَْءٍء عَِليمٌ َوَّللاَّ

“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 telah mengajarkannya, maka 
hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakan (apa 

yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan 
janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu 
orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu 

mengimlakan, maka hendaklah walinya mengimlakan 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 seorang lagi 
mengingatkannya. 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 dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak 
(menimbulkan) keraguanmu, (Tulislah mu’amalahmu itu), kecuali jika mu’amalah 
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itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak 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.” 

Penggalan Surat Al Baqarah 282 tersebut secara implisit memberikan 

pesan bahwa Islam mendorong praktik akuntansi dalam kehidupan bermuamalah 

(perdagangan). Pada dasarnya, ilmu akuntansi dan praktek akuntansi di 

lingkunganan bisnis (muamalah) telah menjadi bagian yang integral. Namun, ilmu 

akuntansi dan prakteknya di luar entitas bisnis khususnya lembaga keagamaan 

sangat termarginalkan. Sebagai entitas pelaporan 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 lainnya. (Simanjuntak dan Januarsi, 2011). 

Banyak masjid yang masih mengalokasikan dana hanya untuk 

pembangunan fisik masjid, sedangkan di sisi masih banyak jamaah yang masih 

bertanya-tanya masih bisa makan atau tidak, anak mereka bisa sekolah tidak. 

Sedikit lebih baik, masjid yang mau mengalokasikan dananya untuk membantu 

orang kurang mampu dalam bentuk bantuan non-produktif. Sebagai langkah awal, 

maka bantuan semacam itu langkah baik, jika memang keadaan masyarakat 
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sekitar banyak yang masih fakir miskin. Namun, amatlah bijak setelah memberi 

bantuan untuk kebutuhan pokok, mereka diberi bantuan kewirausahaan agar 

kedepan mereka berangsur menjadi keluar dari garis kemiskinan. Untuk itulah, 

sekali lagi, pentingnya manajemen keuangan masjid yang baik diterapkan untuk 

kepentingan umat seluas- luasnya. 

Untuk mengoptimalkan fungsi dan peran masjid maka harus dikelola 

dengan baik dan benar. Memang masjid bukanlah perusahaan, namun tidak bisa 

dipungkiri bahwa masjid juga mengelola keuangan. Sehingga perlu dikelola 

orang-orang yang memang amanah dalam menjaga dan melaksanakan kegiatan 

peribadahan. Pengelolaan berarti serangkai kegiatan yang dilakukan oleh 

sekelompok orang-orang berdasarkan ketetapan ataupun acuan yang telah 

ditentukan pada saat penyusunan perencanaan awal yang pelaksaannya 

mmendukung perencanaan pertama.  

Masih sedikit masjid yang menyelenggarakan suatu sistem 

akuntansi/administrasi, hampir semua kegiatan berlalu tanpa catatan dan tanpa 

didokumentasikan, hal ini mungkin sebagaimana dirasakan kesulitan tiada tenaga 

atau mengharap bahwa pekerja dan kegiatan masjid umat yang sederhana. Salah 

satu dari kegiatan untuk memakmurkan masjid yaitu dengan adanya manajemen 

pengelolaan keuangan yang baik yang sesuai dengan ketentuan dan syar iat Islam. 

Agar pengelolaan masjid lebih terarah maka  diperlukan adanya  pengurus yang 

mengerti  ilmu pengetahuan manajemen yang baik maka pengelolaan masjid juga 

baik. Masjid tanpa manajemen, seperti orang berjalan tidak mempunyai arah dan 

tujuan. Sedangkan memakmurkan masjid adalah kewajiban kaum muslim, jika 
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tidak ada pengelolaan yang baik, maka tidak bisa memenuhi kewajiban kita 

sebagai kaum muslim untuk memakmurkan masjid. Dengan adanya manajemen, 

kegiatan akan terarah, perencanaan untuk memakmurkan masjid jelas, 

mengevaluasi untuk memperbaiki yang kurang baik dalam masjid agar masa 

depan masjid lebih baik. 

Terkait hal tersebut, akuntansi berperan sangat penting terhadap 

pengelolaan keuangan yang baik pada masjid. Untuk dapat mengelola keuangan 

yang baik maka hendaknya kaum muslim memahami atau setidaknya mengetahui 

sistem pengelolaan keuangan agar  dapat memudahkan dalam pembuatan laporan 

keuangan dan nantinya dapat dimengerti oleh pihak-pihak yang ingin memberi 

shadaqah pada masjid ataupun masyarakat yang ingin tahu. Pencatatan di masjid 

umumnya sangat sederhana, meskipun pencatatan yang dilakukan dengan metode 

yang sederhana yaitu hanya dengan pencatatan tentang penerimaan kas dan 

pengeluarkan kas. Setiap pengeluaran dan pemasukan dicatatat oleh pengurus 

masjid sehingga cukup menjadi bukti transparansi.  

Salah satu masjid yang bernama Masjid Jami At-Taqwa Nurkamal, dimana 

masjid tersebut sudah memiliki sistem pengelolaan keuangan tetapi seperti yang 

sudah disampaikan oleh salah satu anggota DKM bahwa bentuk dari laporan 

keuangan masjid tersebut masih belum sempurna, tidak ada pembukuan yang 

jelas. Hanya ada pelaporan keuangan setiap hari jum’at dan bentuknya masih 

tidak sempurna. Dimana dalam pengelolaan keuangan, hal tersebut sama sekali 

tidak baik dikarenakan membuat laporan keuangan menjadi tidak jelas. Dalam hal 
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ini juga dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang pengelolaan keuangan yang 

mana sangat penting bagi laporan keuangan yang baik.  

Dengan adanya laporan keuangan maka dapat dikatakan bahwa 

pengelolaan keuangan di mesjid tersebut sudah tersusun rapi karena pihak masjid 

melakukan manajemen yang baik dalam pengelolaan keuangannya, hanya saja 

terdapat beberapa perbedaan antara pengelolaan keuangan yang diterapkan di 

masjid dengan yang sesuai dengan ketentuan akuntansi keuangan.Bukan hanya 

harus memahami sistem keuangan tetapi juga harus memiliki akuntabilitas dalam 

hal yang sudah dijalankan. Akuntabilitas adalah kewajiban dari individu atau 

pejabat pemerintah yang dipercaya untuk mengelola sumber-sumber daya publik 

yang bersangkutan dengannya agar dapat menjawab berbagai hal yang 

menyangkut pertanggung jawabannya. (Rahmat, 2018:136). Akuntabilitas dapat 

diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau 

kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang 

telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang 

dilaksanakan secara periodik. 

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung- jawaban 

atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang / pimpinan 

suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang 

meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas akan semakin baik jika didukung 

oleh suatu sistem akuntansi yang menghasilkan informasi yang akurat, handal, 

tepat waktu, serta dapat dipertanggungjawabkan. Sejalan dengan hal tersebut, 
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akuntabilitas publik adalah kewajiban agen (pemerintah) untuk mengelola sumber 

daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang 

berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat 

(prinsipal). Umumnya didalam pengelolaan keuangan ada pihak yang bertanggung 

jawab untuk mengelola keuangan, dimana jika akuntabilitasnya baik maka laporan 

keuangannya pun akan tersaji dengan baik dan transparans. Dalam hal ini 

akuntabilitas maupun ilmu akuntansi tidak hanya di pelajari secara umum karena 

jika seseorang mengkaji lebih jauh dan mendalam terhadap sumber dari ajaran 

Islam, misalnya, dalam Al-Qur’an, maka dalam ayat-ayat maupun hadits-hadits, 

Islam juga membahas ilmu akuntansi.  

Eksistensi akuntansi dalam agama dapat kita lihat dari berbagai bukti 

sejarah maupun isi kitab pedomannya, termasuk adanya kegiatan jual-beli, utang-

piutang, dan sewa-menyewa. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam agama, sistem 

pencatatan telah diperintahkan dengan tujuan kebenaran, kepastian, keterbukaan, 

dan keadilan antara kedua pihak yang memiliki hubungan dengan manusia lain 

atau umat lain. Dalam bahasa akuntansi, perintah tersebut diinterpretasikan 

sebagai akuntabilitas atau pertanggungjawaban. Apriyanto mengeluhkan laporan 

keuangan masjidnya yang terkadang hilang atau rusak. Pembukuan keuangan 

masjidnya yang dilakukan secara manual menjadi salah satu penyebabnya. 

Padahal, laporan keuangan inilah yang mesti dipertanggungjawabkan kepada 

jama’ah masjid. (Retno Wulandhari, 2016). 
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Berdasarkan keterangan diatas, kita dapat menyimpulkan bahwa pada 

masa sekarang ini, pengelolaan keuangan masjid menjadi perhatian umum karena 

sudah dianggap sebagai hal yang penting. Sehingga pemerintah pun mengadakan 

pelatihan bagi para pengurus masjid khususnya pengelola keuangan agar dapat 

mengelola keuangan masjid dengn baik. Penelitian ini mengacu pada penelitian 

yang telah dilakukan oleh (Roby Hanafi, 2015) dan (Abdul Latif, 2014). 

Sebagaimana akan dijelaskan dalam tabel di bawah ini.  

Tabel 1.1 

Penelitian Terdahulu 

 

No Nama Tahun Judul Hasil Penelitian 

1 Roby Hanafi 2015 

Akuntabilitas dan 
Pengelolaan 
Keuangan di 

Masjid Melalui 
Pendekatan 

Fenomenologi 

Praktek akuntansi 
yang digunakan di 

Mesjid sangat 
sederhana dan 

dalam 
akuntabilitas para 
pengurus sangat 

bertanggung jawab 
degan apa yang 

dikerjakan dan 
terbuka dalam hal 
penyampaian dan 

pencatatannya 

2 Abdul Latif 2014 

 Akuntabilitas dan 
Pengelolaan 

Keuangan di 
Mesjid 

Pengurus Mesjid 

sudah menerapkan 
praktek akuntansi, 

walaupun masih 
menggunakan 
metode yang 

sederhana, tetapi 
metode tersebut 

selama bertahun-
tahun berlangsung 
dengan baik . 
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Berdasarkan latar belakang yang sudah peneliti jabarkan dan berdasarkan 

dari hasil penelitian terdahulu, penulis tertari untuk mengambil judul yang serupa 

yaitu “Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan di Masjid Jami At-Taqwa 

Nurkhamal”. 

1.2       Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis menarik suatu indetifikasi 

masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pencatatan laporan keuangan yang belum rapih  

2. Belum adanya laporan keuangan secara lengkap  

3. Pengelolaan keuangan yang masih belum sempurna 

4. Kurangnya pengetahuan tentang pengelolaan keuangan yang benar   

1.3 Rumusan Masalah 

Perumusan masalah yang penulis tarik berdasarkan latar belakang diatas 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana akuntabilitas pada pengurus Masjid Jami At-Taqwa 

Nurkamal? 

2. Bagaimana pengelolan keuangan Masjid Jami At-Taqwa Nurkamal? 

3. Apakah terdapat hubungan antara akuntabilitas dengan pengelolaan 

keuangan di  Masjid Jami At-Taqwa Nurhamal? 
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1.4  Tujuan penelitian  

 Maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui akuntabilitas di Masjid Jami At-Taqwa Nurkamal. 

2. Untuk mengetahui pengelolaan keuangan Masjid Jami At-Taqwa 

Nurkamal. 

3. Untuk mengetahui hubungan akuntabilitas dan pengelolaan keuangan di 

Masjid Jami At-Taqwa Nurkamal. 

1.5 Kegunaan Penelitian  

1. Kegunaan Teoritis  

 a. Untuk mendapatkan informasi mengenai Akuntabilitas dan Pengelolaan 

    Keuangan At-Taqwa Nurkamal 

b. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan mahasiswa 

     dalam memahami dan menyerap ilmu yang diperoleh  

 c. Sebagai referensi penelitian lain yang akan meneliti tentang  

     Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan Masjid Jami At-Taqwa  

     Nurkamal   

2. Kegunaan Praktis  

1. Bagi Penulis  

     a. Untuk mengetahui akuntabilitas masjid.  

     b. Untuk mengetahui pengelolaan keuangan di masjid.  

     c. Untuk memahami hubungan akuntabilitas dan pengelolaan   

         keuangan di masjid. 
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     d. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis berkaitan 

      dengan  akuntabilitas dan pengelolaan keuangan di masjid.  

2. Bagi Masjid  

a. Sebagai bahan pertimbangan dalam pengelolaan keuangan masjid.  

b. Sebagai tambahan pencatatan keuangan yang baik bagi masjid.  

3. Bagi Pihak Lain  

a. Masyarakat, yaitu memberikan gambaran mengenai pengelolaan 

keuangan masjid. 

b. Sebagai bahan referensi dalam ilmu pendidikan sehingga dapat 

memperkaya dan menambah wawasan.  

c.  Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih 

lanjut, serta referensi terhadap penelitian yang sejeni


