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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang Penelitian 

Pondok Pesantren adalah lembaga pendidikan yang bertujuan untuk 

mendalami nilai-nilai keagamaan dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-

hari (Suyono & Wahyuni: 2014). Namun, seiring berkembangnya zaman dan 

kemajuan teknologi pesantren saat ini tidak hanya mengajarkan wawasan seputar 

agama saja, ilmu-ilmu umum dan teknologi mulai diajarkan di pondok pesantren 

saat ini.  

Pondok pesantren dalam hal ini dapat kita asumsikan sebagai sebuah 

entitas. Sebagaimana entitas, pasti memiliki visi, misi dan tujuan yang ingin 

dicapai. Untuk mencapai visi dan misi sebuah entitas diperlukan usaha-usaha 

untuk mencapai tujuan tersebut. Terutama sebuah pondok pesantren yang besar, 

memerlukan pengelolaan yang baik dari berbagai aspek yang ada di pondok 

pesantren tersebut.  

Salah satu aspek yang paling penting dalam entitas adalah aspek keuangan 

dan pencatatan pelaporan keuangan yang memiliki dampak besar terhadap 

keberlangsungan entitas tersebut. Dalam mengelola dan mencatat transaksi yang 

berlangsung di pondok pesantren maka diperlukan penggunaan ilmu akuntansi. 

Akuntansi sebagai salah satu bagian dalam pengelolaan keuangan suatu entitas 

memiliki peran yang sangat penting dan krusial. Akuntansi digunakan untuk 

menyajikan informasi keuangan bermanfaat yang bisa dijadikan sebagai input 

dalam pengambilan keputusan bisnis, maka informasi keuangan harus memiliki 4 
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karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami oleh pihak 

pihak yang menggunakan laporan keuangan tersebut. Untuk memahami laporan 

keuangan dengan baik, maka diperlukan pelaporan yang sistematis logis dan 

mudah dianalisa. 

Tuntutan terkait aspek keuangan menjadikan pesantren mengharuskan diri 

untuk membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas 

pengelolaan dana pesantren. Dengan demikian, setiap pesantren yang ada di 

Indonesia memiliki laporan keuangan. Namun laporan keuangan yang dihasilkan 

oleh tiap-tiap pesantren memiliki bentuk kerangka yang berbeda meski memiliki 

tujuan yang sama. Hal ini menjadikan pengguna laporan keuangan kebingungan 

dalam membaca laporan keuangan. Selain itu, laporan keuangan yang dihasilkan 

tidak memiliki nilai banding sehingga pengguna laporan keuangan tidak bisa 

membandingkan kinerja pesantren dengan pesantren lainya meskipun mereka ada 

di bidang yang sama. Masalah ini menunjukan akibat tidak adanya aturan atau 

pedoman dalam masalah akuntansi pondok pesantren, sehingga menghasilkan 

laporan keuangan yang beragam. 

Sebagaimana dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat: 282 Allah Ta’ala 

berfirman : 

ى فَٱۡكتُبُوهُُۚ َوۡلیَۡكتُب بَّۡینَكُۡم 
ࣰ
َسّم ۟ا إِذَا تَدَایَنتُم بِدَۡیٍن إِلَى ٰۤ أََجࣲل مُّ أَیَُّها ٱلَِّذیَن َءاَمنُوٰۤ ـ ٰۤ ََ

 َكاتُِبُۢ بِٱۡلعَۡدِلُۚ 

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk 

waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menulisnya. Dan hendaklah seorang 

penulis di antara kamu menulisnya dengan benar.” 
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Dalam ayat diatas Allah Ta’ala memerintahkan kita untuk melakukan 

pencatatan apabila terjadi transaksi sehingga ketika ada perselisihan dapat 

dibuktikan. Dalam kegiatan transaksi ini juga diharuskan adanya dua orang saksi 

yang adil dan tidak merugikan pihak manapun, saksi ini adalah orang yang 

menyaksikan proses transaksi secara langsung dari awal. 

Ikatan Akuntan Indonesia berkerja sama dengan Bank Indonesia telah 

menerbitkan Pedoman Akuntansi Pesantren. Pedoman ini dibuat sebagai bentuk 

keberpihakan IAI dan BI akan pemberdayaan ekonomi pondok pesantren agar 

mampu menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan 

yang berlaku umum di Indonesia. SAK yang digunakan sebagai acuan dalam 

penyusunan Pedoman Akuntansi Pesantren adalah Standar Akuntansi Keuangan 

Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Pertimbangan dalam memilih acuan 

kepada SAK ETAP dilandasi bahwa aset yang dikelola Pondok Pesantren relatif 

besar nilainya. Dimana sebagian besar aset Pondok Pesantren adalah wakaf 

berupa tanah. 

Format penyajian atas laporan keuangan Pondok Pesantren yang diatur 

dalam Pedoman Akuntansi Pondok Pesantren mengacu pada PSAK 45: Pelaporan 

Keuangan Entitas Nirlaba. Pedoman Akuntansi Pesantren mengatur bahwa 

laporan keuangan lengkap yang harus disusun pondok pesantren adalah laporan 

keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. 

Pedoman akuntasi pesantren ini diterapkan hanya untuk pesantren yang telah 

berbadan hukum yayasan. Pedoman akuntansi pesantren tidak diterapkan pada 
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badan usaha yang berbadan hukum yang dimiliki oleh pondok pesantren seperti 

perseroan terbatas. 

Keberadaan pedoman akuntansi pondok pesantren dalam penyusunan 

laporan keuangan akan membantu menghasilkan laporan keuangan yang 

memenuhi kebutuhan informasi para pengguna laporan keuangan. Sehingga 

dengan tidak adanya pedoman atau standar yang digunakan, maka laporan 

keuangan yang tersedia tidak memenuhi kebutuhan para penggunanya. Disisi lain, 

pedoman memberikan gambaran kerangka dalam penyusunan laporan keuangan 

agar laporan yang dihasilkan sesuai dan tidak beraneka ragam. 

Penelitian terdahulu berdasarkan jurnal yang telah ditulis oleh Irma 

Hidayanti pada tahun 2012 dengan judul “Akuntansi Entitas Nirlaba Sesuai PSAK 

No. 45 Atau tidak” mengungkapkan hasil dari penelitian tersebut diketahui bahwa 

Pondok Pesantren Balakembang belum menyusun laporan posisi keuangan, 

laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Maka dapat 

diambil kesimpulan bahwa laporan keuangan Pondok Pesantren Mubtadiin 

Balakembang tidak sesuai dengan pelaporan keuangan organisasi nirlaba yang 

berdasarkan PSAK No. 45. 

Penelitian terdahulu yang selanjutnya dilakukan oleh Wahyuningsih pada 

tahun 2018 dengan judul “ Analisis Pelaporan Keuangan Di Yayasan As-Salam 

Manado Berdasarkan PSAK No. 45 Dan 101” mengungkapkan hasil dari 

penelitian tersebut diketahui bahwa pencatatan laporan keuangan yang dilakukan 

Yayasan As-Salam Manado belum memadai. Hal ini jika ditinjau dari sisi 

pengakuan dan pengukurannya masih terdapat banyak kekeliruan dan tidak sesuai 
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dengan PSAK. Penyusunan laporan keuangan Yayasan As-Salam Manado, dalam 

hal ini adalah penyajian dan pengungkapannya belum sesaui dengan format 

laporan keuangan entitas nirlaba yang ada pada Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan No. 45. Hal ini bisa langsung tercermin dari lembaga yang dimiliki 

oleh Yayasan. 

Penelitian terdahulu yang selanjutnya dilakukan oleh Era Wati Nurdiyana 

pada tahun 2015 dengan judul “Rekontruksi Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba 

Pada Yayasan Ibnu Katsir Jember Berdasarkan PSAK No. 45” mengungkapkan 

hasil dari penelitian tersebut diketahui bahwa terdapat dua masalah dalam 

penerapan PSAK No. 45 pada pelaporan keuangan yayasan yaitu tidak adanya 

standar yang dijadikan pedoman dalam penyusunan laporan keuangan sehingga 

menghasilkan banyak bentuk laporan keuangan. Penyebab lainnya adalah 

kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh yayasan tentang standar 

akuntansi keuangan yang berlaku  di Indonesia yaitu PSAK No. 45. Setelah 

dilakukan penelitian pada 4 komponen laporan keuangan IBKA, dapat diambil 

kesimpulan bahwa laporan keuangan yayasan belum sesuai dengan PSAK No. 45 

sebagai standar pelaporan keuangan entitas nirlaba dimana yayasan dalam laporan 

posisi keuangannya belum memberikan rincian untuk laporannya, melaporkan 

liabilitas dalam jenisnya dan bukan pada kategori liabilitas, membagi aset neto 

tidak sesuai dengan jenis keterikatan yang sesuai. Dalam laporan aktivitas 

pembenahan yang harus dilakukan adalah pada penggolongan kategori keterikatan 

aset, dan peringkasan pelaporan akun-akun yang seragam. Dalam laporan arus kas 

pembenahan yang harus dilakukan adalah mencatat pengeluaran sesuai dengan 
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aktivitasnya, memindah pelaporan pembelian peralatan, menambah pelaporan 

pendapatan yang sudah dan belum terealisasi, serta memindah laporan hutang 

kendaraan dan hutang gedung. 

Penelitian terdahulu yang selanjutnya dilakukan oleh Rusdianto pada 

tahun 2016 dengan judul “Penerapan PSAK No. 45 Pada Laporan Keuangan 

Yayasan Pondok Pesantren Al-Huda Sendang Pragaan Sumenep Madura Untuk 

Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan” mengungkapkan hasil dari penelitian 

tersebut diketahui bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab 

sebelumnya, dihasilkan simpulan bahwa Yayasan Pondok Pesantren Al-Huda 

desa Sendang Pragaan Sumenep Madura belum menerapkan laporan keuangan 

yang sesuai dengan PSAK No. 45. Sehingga akuntabilitas keuangan belum bisa 

menjadi lebih baik dan belum dipercaya oleh para donatur untuk disalurkan 

kepada anak-anak Yayasan Pondok Pesantren Al-Huda desa Sendang Pragaan 

Sumenep Madura. 

Adapun beberapa fenomena yang peneliti temukan di lapangan adalah 

transaksi yang terjadi di pesantren modern saat ini bisa disebut transaksi yang 

cukup. Seperti untuk biaya masuk ke pesantren modern saja para calon wali santri 

harus mengeluarkan uang sekitar Rp.10.000.000 sampai lebih. Tentu ini 

merupakan transaksi yang besar yang harus dipertanggungjawabkan oleh pihak 

pesantren kepada berbagai pihak yang berhak. Menurut salah satu situs yang 

beralamat harga.we.id menjelaskan untuk biaya masuk ke salah satu pondok 

pesantren modern di Sukabumi pada tahun ajaran 2019/2020 mencapai 

Rp23.150.000 untuk jenjang SMP dan Rp24.650.000 untuk jenjang SMA. 
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Fenomena lain yang peneliti temukan di lapangan adalah pondok pesantren 

modern di Sukabumi masih menggunakan sistem aplikasi keuangan yang 

berbeda-beda sehingga menghasilkan laporan keuangan yang beragam. Fenomena 

lain yang peneliti dapat dari Kepala Bagian keuangan Pesantren Al-Matuq Ustadz 

Muh. Gaus beliau menjelaskan bahwa dari periode 2016-2017 pesantren Al-

Matuq masih menggunakan aplikasi Microsoft Excel untuk pelaporan 

keuanganya. Dan mulai berbenah menggunakan aplikasi sistem keuangan pada 

tahun 2018 untuk pelaporan keuangannya. 

Melihat latar belakang tersebut, maka peneliti memiliki keinginan untuk 

mengkaji penerapan akuntansi pesantren pada pondok pesantren di Sukabumi 

untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan. Untuk mencapai laporan yang 

relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan. Serta kesesuaian antara 

laporan keuangan entitas nirlaba seperti pesantren dengan pedoman akuntansi 

pesantren, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Analisis 

Penerapan Akuntansi Pesantren Pada Pondok Pesantren Di Sukabumi”. 

1.2.1 Identifikasi Dan Rumusan Masalah 

1.2.1  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis menarik suatu identifikasi 

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

1. Belum dilakukannya pencatatan transaksi dengan baik dan benar. 

2. Belum digunakannya pedoman akuntansi pondok pesantren yang telah 

dikeluarkan oleh IAI dan BI sebagai standar pelaporan keuangan di 

Indonesia. 
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3. Belum adanya pengelompokan akun-akun yang sesuai dengan 

pedoman akuntansi pondok pesantren. 

4. Belum adanya sumber daya manusia yang menunjang dalam bidang 

akuntansi pondok pesantren. 

1.2.2  Rumusan Masalah 

Adapun masalah rumusan yang akan diteliti adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana kerangka laporan keuangan yang digunakan pesantren di 

Sukabumi? 

2. Bagaimana penerapan pedoman akuntansi pondok pesantren yang telah 

dikeluarkan oleh IAI dan BI? 

3. Bagaimana pengelompokan akun-akun yang telah dilakukan pesantren 

yang ada di Sukabumi telah sesuai dengan pedoman akuntansi pondok 

pesantren? 

1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui kerangka laporan keuangan yang digunakan di 

pondok pesantren di Sukabumi. 

2. Untuk menganalisa penerapan pedoman akuntansi pondok pesantren di 

pondok pesantren di Sukabumi.  

3. Untuk mengatahui pengelompokan akun-akun yang telah diterapkan di 

pondok pesantren di Sukabumi apakah telah sesaui dengan pedoman 

akuntansi pondok pesantren atau belum. 
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1.3.2 Kegunaan Penelitian 

Adapun manfaat dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi penulis, dapat menambah ilmu pengetahuan, merupakan salah 

satu sarana untuk memperluas teoritis dan praktek tentang akuntansi 

khususnya pedoman akuntansi pondok pesantren. 

2. Bagi pihak pesantren, penelitian ini bermanfaat bagi pesantren Al-

Ma’tuq agar dapat mengahasilkan laporan keuangan yang sesaui 

dengan pedoman yang dikeluarkan oleh IAI dan BI. Serta dapat 

menerapkan akuntansi pondok pesantren di pesantren Al-matuq untuk 

menghasilakan laporan keuangan yang relevan, andal, dapat 

dibandingkan, dan dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan. 

3. Bagi pembaca, dengan penelitian ini diharapakan dapat menambah 

ilmu akuntansi khususnya akuntansi pondok pesantren yang baru 

dikeluarkan oleh IAI dan BI. 

4. Bagi pihak universitas, dengan penelitian ini diharapkan Perguruan 

Tinggi khususnya Universitas Muhammadiyah Sukabumi dapat 

menambah studi kasus terkait permasalahan yang terjadi di Indonesia 

guna menambah sumber pembelajaran di bidang akademik dan 

praktiknya. 

 

 

 

 


