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SARI 

 

Puspita, Uki Indri. 2017. “Kelengkapan Pelaporan Keuangan Masjid Berbasis 

PSAK No. 45 (Studi Kasus di Kota Semarang)”. Skripsi. Jurusan Akuntansi. 

Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Drs. Asrori, MS 

dan Prabowo Yudo Jayanto, SE., MSA. 

Kata Kunci: Kelengkapan Pelaporan Keuangan Masjid, Literasi Akuntansi, 

Tingkat Pendidikan, Pelatihan Pengurus Masjid, Ukuran Masjid.  

Banyaknya tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas dan transparasi dana 

masjid mengharuskan pengurus masjid untuk mengungkapkan terkait pelaporan 

keuangan masjid. Masjid merupakan organisasi nirlaba yang diatur dalam PSAK 

No.45, yang di dalamnya terdapat beberapa macam laporan yang harus dibuat 

oleh organisasi nirlaba. Terwujudnya kelengkapan pelaporan keuangan masjid  

dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti literasi akuntansi, tingkat 

pendidikan, pelatihan pengurus masjid, dan ukuran masjid. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh literasi akuntansi, tingkat pendidikan dan 

pelatihan pengurus masjid terhadap kelengkapan pelaporan keuangan masjid 

dengan ukuran masjid sebagai variabel moderating. 

Populasi penelitian ini adalah pengurus masjid di Kota Semarang yang 

mempunyai tugas sebagai ketua takmir, wakil ketua takmir, bendahara,dan 

sekretaris. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Purposive 

Sampling. Data penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh 

menggunakan kuisioner sebagai teknik pengumpulan data. Analisis data dalam 

penelitian ini menggunakan Structural Equation Model – Partial Least Square 

(SEM-PLS) versi 3.0. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel literasi akuntansi, tingkat 

pendidikan, pelatihan pengurus masjid, dan ukuran masjid berpengaruh terhadap 

kelengkapan pelaporan keuangan masjid. Sedangkan apabila variabel independen 

menggunakan ukuran masjid yang dijadikan sebagai variabel moderating, maka 

hasil menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh terhadap kelengkapan pelaporan 

keuangan masjid. 

Saran dalam penelitian ini yaitu bagi penelitian selanjutnya dalam 

penggunaan instrumen tidak hanya berupa kuesioner, juga bisa dilakukan 

wawancara secara langsung dengan narasumbernya. Diharapkan penelitian 

selanjutnya memperluas populasi yang diteliti, agar dapat memperkuat hasil 

temuan terhadap variabel endogen, sehingga diharapkan hasil dari penelitian 

selanjutnya dapat lebih baik dari penelitian sebelumnya. 
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ABSTRACT 

Puspita, Uki Indri. 2017. “Completeness of Mosque’s Financial Statement based 

on PSAK No. 45 (Case Study in Semarang City)”. Mini Thesis. Accounting 

Departement. Economics Faculty. Universitas Negeri Semarang. Supervisor: Drs. 

Asrori, MS. and  Prabowo Yudo Jayanto, SE., MSA. 

Key word : Completeness of Mosque’s Financial Statement, Accounting 

Litteration, Grade of Education, Training for Mosque’s Board, The size of 

mosque. 

 The number of indictment of society about transparation of mosque’s 

financial require the mosque’s board to publict the completness of mosque’s 

financial statement. Mosque is nonprofit organization arranged on PSAK no. 45 

include some kind of report that must be made by nonprofit organization. Reached 

of completeness of mosque’s financial statement can be influenced by some 

factors those are accounting litteration, grade of education, training for mosque’s 

board, and size of mosque as moderating variable to completeness of mosque’s 

finance report. 

The chief of mosque’s boards in Semarang, vice chief of mosque’s board, 

treasurer, and secretary was the population of this research. Purposive sampling 

was sampling technique that used in this research. Data of this research is primary 

data that achieved from questionnare methode. Analysing data in this research use 

Structural Equation Model-Partial Least Square (SEM-PLS) version 3.0. 

 The result of research show that accounting literation, grade of education, 

training for mosque’s board, and size of mosque influences to completeness of 

mosque’s financial statement. While variable of the size of mosque which become 

moderating variable wasn’t effect influenced to completeness of mosque’s 

financial statement. 

 Suggest on this research for the next reesearch in using instrument is not 

only questionnare, also can do by direct interview with it’s informan. Hopefully 

that the next research enlarge the researched population, then it can be strengthen 

the result of research to endogenous variable, then hopefully the result of 

reasearch can be better than previous research.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah  

Masjid adalah sarana ibadah bagi umat Muslim dunia. Sekitar 80% 

persen penduduk di Indonesia menganut agama Islam. Dengan adanya jumlah 

populasi masyarakat Islam yang sangat besar, hal ini menunjukkan bahwa 

Indonesia memiliki potensi besar dalam hal kesejahteraan masyarakat, baik 

secara penggalangan dana maupun penyedia fasilitas. 

Dalam sejarah Islam, masjid merupakan satu institusi yang sangat 

penting. Ia bukan sekadar merupakan satu tempat bagi umat Islam melakukan 

ibadat-ibadat khusus seperti sembahyang, membaca Al-Qur’an, berzikir dan 

seumpamanya, bahkan ia telah dijadikan pusat pembangunan masyarakat 

Islam yang lebih menyeluruh. Oleh karena itulah usaha pertama yang 

dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk membentuk masyarakat dan negara 

Islam di Madinah ialah mendirikan masjid (Ahmad, dkk. 2012). 

Fungsi masjid yang ada di dalam Al-Qur’an tersebut sejalan dengan 

praktik yang dilakukan oleh Rasulullah. Beliau memanfaatkan masjid tidak 

sekadar tempat sujud/ salat saja, tetapi masjid juga dijadikan pusat kegiatan 

dan pembinaan umat. Ada dua aspek utama pembinaan umat yang 

dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Pertama, pembinaan aspek ritual 

keagamaan seperti pelaksanaan ibadah salat, dzikir, membaca Al-Qur’an, 

dan lain-lain. Kedua, fungsi kemasyarakatan seperti menjalin hubungan 
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silaturrahim, berdiskusi, pengembangan perekonomian, pendidikan, strategi 

perang, dan lain sebagainya (Basit, 2009). 

Berdasarkan penelitian dari (Simanjuntak & Januarsi, 2011) 

menjelaskan bahwa laporan keuangan masjid masih dilakukan dengan 

sangat sederhana. Hanya menggunakan bentuk empat kolom, yaitu uraian, 

penerimaan, pengeluaran dan saldo. Pelaporan keuangan masjid tidak 

dilakukan secara konsisten ataupun periodik.  

Organisasi masjid merupakan organisasi nirlaba yang mengelola sumber 

daya dan seluruh aktivitas di masjid. Organisasi nirlaba atau organisasi non 

profit adalah suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu 

isu atau perihal di dalam menarik perhatian publik untuk tujuan yang tidak 

komersil, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba 

(moneter) (Korompis, 2014). Pengelolaan sumber daya di masjid kebanyakan 

dilakukan secara sukarela. Hal ini yang berarti tidak ada paksaan untuk 

menjadi pengelola masjid (takmir dan bendahara). Salah satu motivasi bagi 

seorang pengelola masjid (takmir) adalah mandat dari Al-Qur’an. Masjid 

sering menjadi sorotan masyarakat dalam hal keterbukaan mengenai dana 

sumbangan yang diberikan oleh para donator (Anzar & Mukhtar, 2013). 

Dengan demikian, maka secara tidak langsung pengelola masjid berusaha 

untuk menyampaikan informasinya yang dapat meningkatkan kelengkapan 

pelaporan keuangan masjid dan kesuksesan organisasi masjid. 

Lembaga masjid merupakan salah satu bentuk organisasi nirlaba dalam 

bidang keagamaan, sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 
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(PSAK) No. 45 tahun 2011 tentang Organisasi Nirlaba, bahwa organisasi 

nirlaba juga harus dan berhak untuk membuat laporan keuangan dan 

melaporkan kepada para pemakai laporan keuangan. Untuk itu lembaga 

masjid harus dan berhak untuk membuat laporan keuangan yang akuntabilitas 

dan melaporkan kepada pemakai laporan keuangan lembaga masjid 

(Andarsari, 2012). 

Manajemen organisasi nirlaba harus mempertanggungjawabkan 

sumbangan atau dana yang telah diterima dari berbagai pihak berupa 

laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan harus jelas untuk 

pelaporan bagi pihak yang memberikan sumbangan (Korompis, 2014). 

Laporan keuangan setidaknya disajikan secara tahunan dan harus 

menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, perubahan 

ekuitas, dan arus kas. Laporan keuangan pada organisasi nirlaba terdiri atas 

neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan 

catatan atas laporan keuangan (IAI, 2012). 

Adanya pelaporan keuangan yang lengkap ini maka kepercayaan 

masyarakat akan semakin meningkat. Penerapan akuntansi masjid merupakan 

bentuk tanggung jawab sebagai pengurus masjid agar pelaporan keuangan 

masjid yang dibuat sesuai aturan yang berlaku dan dapat mempersempit 

kesenjangan informasi antara pengurus masjid dengan masyarakat. Pada saat 

yang sama, prinsip transparansi merujuk pada sikap terbuka seseorang kepada 

masyarakat agar mereka mendapatkan informasi yang benar, jujur, dan adil, 

seraya tetap mencermati hak-hak dasar dan kerahasiaan perusahaan selaku 
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unsur yang bekerja (Muhammad, 2006). 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). Maka, masjid menjadi bagian dari entitas publik 

yang semua aktivitasnya harus dipertanggungjawabkan kepada publik (Anzar 

& Mukhtar, 2013). 

Masjid merupakan salah satu organisasi nirlaba yang memperoleh 

sumber daya dari sumbangan para anggota dan para penyumbang lain yang 

tidak mengharapkan imbalan dari organisasi tersebut. Sebagai akibat dari 

karakteristik tersebut, dalam organisasi nirlaba timbul transaksi tertentu yang 

jarang atau tidak pernah terjadi dalam organisasi bisnis misalnya penerimaan 

sumbangan (Korompis, 2014). Akuntansi yang diterapkan untuk organisasi 

niraba telah di atur oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 

No. 45. PSAK No. 45 ini mengharuskan penerapan akuntansi akrual bagi 

organisasi nonprofit. Model akuntansi ini didefinisikan sebagai bentuk 

akuntansi dana masyarakat. PSAK No. 45 mengungkapkan bahwa organisasi 

nirlaba memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan para 

penyumbang lain yang tidak mengharapkan sumbangan apapaun dari 

organisasi tersebut (Korompis, 2014).  

Allah SWT berfirman melalui Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 282 

yang artinya: 

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah (seperti 

berjual beli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya tidak 

secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 

menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu 
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menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan 

menuliskannya sebagaimaa Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia 

menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa 

yang ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, 

dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang 

berhutang itu orang yang lemah akalnya tau lemah (keadannya) atau 

dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya 

mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang 

saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tidak ada dua orang 

lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari 

saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang 

seorang 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 

menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) 

keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu 

perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak 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.” 

 

Dalam surat Al-Baqarah ayat 282 tersebut memberikan pesan bahwa 

Islam mendorong praktek akuntansi dalam kehidupan bermuamalah 

(perdagangan). Sebagai entitas pelapor akuntansi yang menggunakan dana 

dari masyarakat sebagi sumber keuangannya dalam bentuk sumbangan, 

sedekah atau dalam bentuk bantuan sosial dari para donatur yang berasal 

dari masyarakat publik, maka Masjid menjadi bagian dari entitas publik 

yang semua aktivitasnya harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat 

publik. Akuntabilitas dan transparansi menjadi kata kunci yang paling 

penting bagi entitas publik untuk bertahan dan memaksimalkan perannya 

pada domain sosial budaya dimana entitas tersebut berada yang berbeda 

dengan entitas publik yang lainnya (Simanjuntak & Januarsi, 2011).  
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Tujuan utama pelaporan keuangan adalah menyediakan informasi 

yang bermanfaat untuk membuat keputusan investasi atau pemberian 

pinjaman (Korompis, 2014). Banyak kalangan masyarakat yang 

menginginkan laporan keuangan agar dapat disajikan secara lengkap. 

Kinerja pengurus masjid harus selalu ditingkatkan agar dalam menyusun 

laporan keuangan bisa lengkap dan dapat diterima dengan baik oleh pihak 

yang membutuhkan. 

Persepsi individu (akuntan) yang kemudian bermetamorfosa menjadi 

persepsi entitas pelaporan akuntansi, yakni masjid merupakan realitas 

sosisal yang harus dipahami oleh entitas pelaporan yang penting untuk 

didekatkan dengan praktek akuntansi, khususnya oleh para akuntan dalam 

rangka mengembangkan ilmu akuntansi yang memiliki persepsi multidisplin 

dengan lintas kebermanfaatan serta peran dalam melakukan interaksi sosial, 

sehingga membangun peradaban dan bangunan sosial yang baru (Anzar & 

Mukhtar, 2013).  

Setelah menjelaskan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk 

meneliti mengenai akuntansi masjid dengan judul “Kelengkapan 

Pelaporan Keuangan Masjid Berbasis PSAK No. 45 (Studi Kasus di 

Kota Semarang)”. 
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1.2. Identifikasi Masalah 

Permasalahan penelitian yang penulis ajukan ini dapat diklasifikasi 

permasalahannya sebagai berikut : 

a. Literasi akuntansi diperlukan dalam membuat laporan keuangan secara 

lengkap. 

b. Tingkat pendidikan pengurus masjid untuk mengembangkan kemampuan 

dalam memakmurkan masjid. 

c. Pelatihan pengurus masjid untuk mengembangkan pengetahuan dalam 

memakmurkan masjid. 

d. Ukuran masjid untuk mengetahui jumlah dana yang dimiliki masjid yang 

digunakan untuk memakmurkan masjid. 

e. Literasi akuntansi yang diperlukan dalam membuat laporan keuangan 

secara lengkap melalui ukuran masjid. 

f. Tingkat pendidikan pengurus masjid untuk mengembangkan kemampuan 

dalam memakmurkan masjid melalui ukuran masjid. 

g. Pelatihan pengurus masjid untuk mengembangkan pengetahuan dalam 

memakmurkan masjid melalui ukuran masjid. 

 

1.3. Cakupan Masalah 

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, efisien dan mendalam maka 

penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi 

variabelnya. Oleh karena itu, penulis membatasi diri hanya berkaitan dengan 

“Kelengkapan Pelaporan Keuangan Masjid”. Keuangan masjid dipilih karena 
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didalamnya mengandung unsur yang harus dipertanggungjawabkan kepada semua 

pihak yang membutuhkan oleh pengurus masjid yang diberi amanah. Masjid 

sebagai organisasi nirlaba telah diatur dalam PSAK No.45 yang mengharuskan 

penerapan akuntansi akrual bagi organisasi  non profit. 

 

1.4. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti dapat merumuskan 

masalah sebagai berikut : 

a. Bagaimana pengaruh literasi akuntansi terhadap kelengkapan pelaporan 

keuangan masjid? 

b. Bagaimana pengaruh literasi akuntansi terhadap kelengkapan pelaporan 

keuangan masjid melalui ukuran masjid? 

c. Bagaimana pengaruh tingkat pendidikan terhadap kelengkapan pelaporan 

keuangan masjid? 

d. Bagaimana pengaruh tingkat pendidikan terhadap kelengkapan pelaporan 

keuangan masjid melalui ukuran masjid? 

e. Bagaimana pengaruh pelatihan pengurus masjid terhadap kelengkapan 

pelaporan keuangan masjid? 

f. Bagaimana pengaruh pelatihan pengurus masjid terhadap kelengkapan 

pelaporan keuangan masjid melalui ukuran masjid? 

g. Bagaimana pengaruh ukuran masjid terhadap kelengkapan pelaporan 

keuangan masjid? 
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1.5.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

a. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh literasi akuntansi terhadap 

kelengkapan pelaporan keuangan masjid. 

b. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh literasi akuntansi terhadap 

kelengkapan pelaporan keuangan masjid melalui ukuran masjid. 

c. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh tingkat pendidikan terhadap 

kelengkapan pelaporan keuangan masjid. 

d. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh tingkat pendidikan terhadap 

kelengkapan pelaporan keuangan masjid melalui ukuran masjid. 

e. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh pelatihan pengurus masjid 

terhadap kelengkapan pelaporan keuangan masjid. 

f. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh pelatihan pengurus masjid 

terhadap kelengkapan pelaporan keuangan masjid melalui ukuran masjid. 

g. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh ukuran masjid terhadap 

kelengkapan pelaporan keuangan masjid. 

 

1.6.Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Empiris 

Secara empiris penelitian ini bermanfaat bagi peneliti, karena dapat 

menambah pengetahuan bagaimana pengurus masjid menjalankan 
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amanahnya terkait kelengkapan polaporan keuangan di masjid. Selain itu 

secara tidak langsung peneliti juga mendapatkan tambahan ilmu yang 

bermanfaat dalam hal pengetahuan akuntansi dan penerapannya, sehingga 

dapat mewujudkan kelengkapan pelaporan keuangan masjid yang baik dan 

benar. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Diharapkan dapat memperoleh metode pencatatan pelaporan 

keuangan masjid yang sesuai dan tidak bertentangan dengan kaidah 

agama Islam. Karena pencatatan keuangan dalam suatu entitas sangat 

diperlukan sebagi bukti kinerja para pengurus yang nantinya dapat 

dipertanggungjawabkan di depan para pengurus lain dan masyarakat 

sekitar masjid. 

b. Bagi Objek Penelitian 

Bagi objek penelitian yaitu masjid di Kota Semarang, sekaligus 

bagi masyarakat yaitu dapat menjadi bukti para pengelola dalam 

memberikan bukti pencatatan keuangan yang valid dan dapat 

dipertanggungjawabkan, sehingga para pengurus masjid tidak khawatir 

lagi dengan penilaian yang negatif dari masyarakat yang sering 

menganggap para pengurus masjid tidak jujur dalam pengelolaan 

keuangan masjid. 
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c. Bagi Pembaca 

Bagi pembaca diharapkan dapat memberikan tambahan 

informasi dan mampu menjadi bahan referensi bagi peneliti 

selanjutnya dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan bidang 

pelaporan keuangan masjid. 

 

1.7. Orisinilitas Penelitian 

Penelitian ini mengacu pada penelitian (Mohd et al., 2015) dan 

(Hidayatulloh, 2016) dengan melihat berbagai hasil penelitian terdahulu 

mengenai akuntansi masjid, penelitian juga menganalisis mengenai 

kelengkapan pelaporan keuangan masjid. Adapun perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Mohd et al., 2015) adalah 

penambahan penggunaan variabel literasi akuntansi. Sedangkan penelitian 

oleh (Hidayatulloh, 2016) dibedakan oleh variabel kelengkapan pelaporan 

keuangan masjid. 
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BAB  II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1. Kajian Teori Utama (Grand Theory) 

2.1.1. Teori Akuntabilitas Islam 

Konsep akuntabilitas Islam diturunkan dari konsep amanah dalam Islam. 

Amanah sendiri adalah turunan dari tauhid, khalifah dan keadilan. Konsep 

akuntabilitas Islam kemudin dihadapkan dengan pengelolaan dan 

pertanggungjawaban keuangan masjid. Islam memiliki tiga konsep dasar tentang 

hidup yaitu tauhid (keesaan), khalifah, dan keadilan (‘adalah) (Sochimin, 2015). 

Tauhid menjadi pondasi akuntabilitas Islam, dengan tauhid manusia 

bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Dengan kesaksian 

ini, maka manajermen harus patuh pada aturan Allah dalam mengelola organisasi. 

Kesaksian ini juga mengisyaratkan pada manajemen untuk menafikan segala 

keinginan stakeholder lain jika bertentangan dengan aturan Allah SWT. Tauhid 

sendiri akan membawa organisasi pada pola akuntabilitas yang menganggap 

bahwa Allah sebagai principal utama. Dengan tauhid manajemen akan merasa 

bahwa segala aktivitas organisasinya adalah bentuk ibadah kepada-Nya. Tauhid 

akan memberi kesadaran bahwa manajemen juga bertanggungjawab kepada Allah, 

tidak hanya kepada stakeholders organisasi. Tauhid juga akan mendorong 

manajemen untuk menegakkan keadilan dan tidak berlaku zalim kepada 

stakeholders perusahaan khususnya buruh, masyarakat dan alam. 

Khalifah meyakini bahwa Allah sebagai pencipta alam semesta telah 

menunjuk manusia untuk menjadi “khalifatullah fil ardh (wakil Allah di bumi) 
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yang bertugas mengelola bumi dan menyebarkan manfaat. Konsekuensinya 

adalah pemahaman bahwa kelak manusia akan memberi pertanggungjawaban 

kepada Allah. 

Keadilan memandang bahwa dalam segala aktivitas hidupnya, manusia 

senantiasa harus menegakkan keadilan. Manusia dalam mengelola bumi dan 

menyebar manfaat harus berlaku adil. Menegakkan keadilan juga berarti manusia 

ketika menerima amanah atau tugas harus memberikan pertanggungjawaban.  

Akuntabilitas yang mensyaratkan laporan keuangan organisasi harus mengandung 

empat sifat pokok Rasul agar accountable dan bisa di terima sebagai laporan 

pertanggungjawaban secara horisontal/vertikal. 

Konsep khalifah dan keadilan kemudian menjadi pilar akuntabilitas Islam. 

Kombinasinya dengan konsep tauhid sebagi pondasi membuat bangunan 

akuntabilitas Islam tegak. Tanpa pemahaman terhadap konsep khalifah maka 

manusi hanya akan menjadi ahli ibadah dan tidak mengelola bumi untuk 

kemajuan manusia. Tanpa konsep keadilan, manusi akan berbuat seenaknya. 

Manusia yang kuat akan menindas yang lemah. Tanpa konsep khalifah dan 

keadilan maka tidak akan ada kesadaran bahwa suatu saat nanti manusia akan 

memberi pertanggungjawaban. Tidak akan ada pemahaman bahwa akuntabilitas 

manusia akan dipertanyakan (Sochimin, 2015). 

Implikasi teori akuntabilitas Islam dalam penelitian ini adalah bahwa 

kelengkapan pelaporan keuangan masjid yang dilakukan oleh pengurus masjid 

sesuai dengan prinsip akuntabilitas Islam. Akuntabilitas atau 

pertanggungjawabkan sangat diperlukan dalam suatu pelaporan keuangan sebuah 
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organisasi. Keuangan masjid menjadi sorotan jika tidak ada kelengkapan laporan 

pertanggungjawaban keuangan yang dikelola oleh pengurusnya. 

 

2.1.2. Teori Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia merupakan aset yang paling berharga dalam suatu 

organisasi, tanpa adanya manusia  maka sumber daya suatu organisasi tidak akan 

dapat menambah nilai bagi organisasi tersebut. Menurut Nawawi (2003), 

pengertian sumber daya manusia ada dua, yaitu pengertian secara makro dan 

mikro. Pengertian sumber daya manusia secara makro adalah semua manusia 

sebagai penduduk atau warga negara suatu negara atau dalam batas wilayah 

tertentu yang sudah memasuki usia angkatan kerja, baik yang sudah maupun 

belum memperoleh pekerjaan (lapangan kerja). Pengertian sumber daya manusia 

dalam arti mikro secara sederhana adalah manusia atau orang yang bekerja atau 

menjadi anggota suatu organisasi yang disebut personil, pegawai, karyawan, 

pekerja, tenaga kerja, dll. Jadi, sumber daya manusia (SDM) adalah semua orang 

yang terlibat yang bekerja untuk mencapai tujuan suatu organisasi.  

Keberhasilan suatu perusahaan di dalam merealisasikan tujuannya 

ditentukan oleh sumber daya atau faktor-faktor produksi yang ada dalam 

perusahaan itu sendiri antara lain sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan 

keahlian (skill). Untuk meningkatkan sumber daya fisiknya, maka tiga syarat yang 

perlu diperhatikan yaitu kesegaran jasmani, konsumsi, dan tingkat kesehatan. 

Kemudian untuk meningkatkan sumbe daya non fisiknya perlu dikembangkan 

tingkat kompetensi, tingkat pendidikan dan latihan, profesionalisme dalam 
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ketrampilan dan motivasi untuk selalu meningkatkan kemampuan diri (Nugraha & 

Sriathi, 2014). 

Salah satu sumber daya organisasi yang memiliki peran penting dalam 

mencapai tujuannya adalah sumber daya manusia. Wilson (2012) menjelaskan 

bahwa suatu cara yang berkaitan dengan sumber daya manusia agar dapat menjadi 

sumber keunggulan bersaing (competitive advantage) adalah melalui peningkatan 

modal manusia (human capital) untuk dapat mengenal dan beradaptasi dengan 

lingkungan yang selalu berubah. Suatu konsep yang menarik perhatian beberapa 

manajer akhir-akhir ini adalah organisasi pembelajar (learning organization) di 

mana setiap orang harus menambah pengetahuan dan kemampuannya agar dapat 

memberi hasil kerja yang lebih baik. 

Manajemen sumber daya manusia adalah penarikan, seleksi, 

pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan sumberdaya manusia untuk 

mencapai baik tujuan-tujuan individu maupun organisasi (Handoko, 2012:4). 

Sehingga perlu adalanya sebuah pendidikan dam pelatihan untuk sumber daya 

suatu organisasi masjid agar bisa melaksanakan tugasnya dengan baik dan 

nantinya dapat mempertanggungjawabkan hasilnya kepada semua pihak yang 

membutuhkan. 

Literasi akuntansi merupakan pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang 

mengenai akuntansi yang digunakan untuk membuat laporan keuangan. Laporan 

keuangan pada dasarya harus dikelola secara transparan dan bertanggungjawab 

dengan taat kepada peraturan yang telah ditetapkan. Kabuhung (2013) 

menjelaskan bahwa sistem informasi akuntansi membutuhkan sumber daya untuk 
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dapat berfungsi. Sumber daya dapat diklasifikasikan sebagai alat, data, bahan 

pendukung, sumber daya manusia, dan dana. 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara (UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, pasal 1).  

Pelatihan merupakan proses mengajar karyawan baru atau yang ada 

sekarang mengenai keterampilan dasar yang mereka butuhkan untuk menjalankan 

kebutuhan mereka. Pelatihan bertujuan untuk mmbekali, meningkatkan, dan 

mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas 

dan kesejahteraan (Simamora, 2006: 276). Pelatihan sebagai proses sistematis 

dimana karyawan mempelajari pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), 

kemampuan (ability) atau perilaku terhadap tujuan pribadi organisasi (Carrell dan 

Kuzmitz 1982:282). Pelatihan berarti menuntun dan mengarahkan perkembangan 

dari peserta pelatihan melalui pengetahuan, kehlian dan sikap yang diperoleh 

untuk memenuhi standar tertentu. Berdasarkan definisi diatas mengenai pelatihan, 

maka dapat disimpulkan bahwa pelatihan adalah suatu proses kegiatan yang 

dimaksudkan untuk memperbaiki pengetahuan serta keterampilan baik itu dari 

karyawan atau peserta pelatihan untuk memenuhi standar tertentu guna mencapai 

tujuan organisasi.  
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Implikasi teori sumber daya manusia dalam penelitian ini adalah untuk 

menjelaskan pengaruh literasi akuntansi, tingkat pendidikan dan pelatihan 

pengurus masjid terhadap kelengkapan pelaporan keuangan masjid. Jika dikaitkan 

dengan tiga tujuan pembelajaran (taxonomy bloom) Benjamin Samuel Bloom 

pelatihan masuk pada ranah kognitif (pengetahuan) dan psikomotorik 

(keterampilan). Jadi diklat ditekankan pada pengembangan pengetahuan (kognitif) 

dan keterampilan (psikomotorik). Program diklat menuntun dan mengarahkan 

perkembangan dari peserta melalui pengetahuan dan keahlian yang diperoleh 

untuk memenuhi standar tertentu (standar ketrampilan, serta pengetahuan yang 

ditetapkan pemerintah diatasnya) guna mencapai tujuan kelangkapan pelaporan 

keuangan masjid.  

 

2.1.3. Teori Stakeholder 

Teori stakeholder adalah teori yang menjelaskan bahwa perusahaan harus 

bertanggungjawab pada pihak-pihak yang memiliki pengaruh terhadap 

perusahaan, baik internal maupun eksternal perusahaan (Freeman,2011). Selain 

itu, teori stakeholder juga menjelaskan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang 

hanya beroperasi untuk kepentingan pemiliknya saja, namun harus memberikan 

manfaat juga bagi stakeholdernya, seperti pemegang saham, kreditor, konsumen, 

supplier, pemerintah, masyarakat, analisis dan pihak lain (Ghozali & Chariri, 

2014). Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan 

bertanggungjawab kepada pemiliknya dan stakeholdernya. 
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Implikasi teori stakeholder dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan 

pengaruh ukuran masjid terhadap kelengkapan pelaporan keuangan masjid. 

Organisasi masjid melakukan pengungkapan tanggungjawab sosialnya sebagai 

salah satu bentuk tanggungjawab organisasi terhadap pemangku kepentingan. 

Dengan organisasi bertanggungjawab terhadap stakeholder dapat berdampak 

positif terhadap citra organisasi di mata para pemangku kepentingan. 

Kelengkapan pelaporan keuangan masjid sangat diperlukan oleh semua pihak 

yang berkepentingan. 

2.2. Kajian Variabel Penelitian 

2.2.1. Kelengkapan Pelaporan Keuangan Masjid 

Kelengkapan merupakan segala sesuatu yang telah dilengkapkan, hal ini 

akan berpengaruh terhadap kualitas. Kualitas merupakan tingkat baik buruknya 

atau taraf atau derajat sesuatu. Sedangkan pelaporan keuangan adalah segala 

aspek yang berkaitan dengan penyediaan dan penyampaian informasi keuangan. 

Sehingga pelaporan keuangan masjid merupakan tingkat baik atau buruknya 

segala aspek yang berkaitan dengan informasi keuangan masjid. Pelaporan 

keuangan masjid merupakan salah satu hal paling penting yang harus diperhatikan 

dalam kepengurusan masjid. Karena dengan sehatnya kas masjid, maka dapat 

turut serta mewujudkan tujuan utama dari dibentuknya suatu takmir masjid, yakni 

untuk memakmurkan masjid. Sumber dana masjid diperoleh dari sumbangan para 

donatur yang halal secara syar’i dan tidak mengikat. Dana yang terkumpul 

merupakan amanah  yang  harus dipertanggungjawabkan penggunaannya, oleh 

karena itu harus ada pengelolaan keuangan masjid yang baik.  
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Al-Qur’an menghendaki manusia melakukan pertanggungjawaban vertikal 

dan horizontal. Dengan kata lain, ada hblum-minallah, dan ada hablum-minannas. 

Hablum-minallah menumbulkan kewajiban manusia untuk 

mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada Allah, dan hablum-minannas 

menimbulkan pertanggungjawaban antar manusia (Diptyana, 2008). Aktivitas 

yang dijalankan takmir masjid dalam mengelola sumber daya yang dimiliki, 

diperoleh dari masyarakat secara sukarela dan ikhlas. Oleh karena itu masjid juga 

harus dan berhak menyusun laporan keuangan sebagai bentuk 

pertanggungjawaban dan melaporkannya kepada pemakai laporan keuangan 

masjid (Sari, 2017). 

Organisasi masjid merupakan organisasi sektor publik atau organisasi 

nirlaba, yang mengelola sumber daya untuk menjalankan aktivitas masjid, dimana 

kebanyakan masjid didirikan oleh swadaya masyarakat. Untuk menjaga 

kepercayaan umat saat menitipkan amanah berupa zakat, infak, dan shodaqoh 

dibutuhkan pada masjid sebagai entitas sektor publik adalah pertanggungjawaban 

pengelolaan entitas sektor publik dalam wujud akuntabilitas sektor publik 

semakin meningkat, sehingga asosiasi profesi akuntan Indonesia, IAI (Ikatan 

Akuntan Indonesia) menetapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 

(PSAK) tentang penyusunan laporan keuangan entitas sektor publik dengan 

mengesahkan PSAK No.45 (Marsdenia, 2015). 

Penyajian laporan keuangan oleh takmir masjid diharapkan dapat 

memberikan gambaran tentang sumber dana dan pengelolaan dana kepada seluruh 

jamaah. Mengingat jamaah masjid yang beragam baik dari segi pendidikan 
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ataupun pengetahuan, jadi laporan keuangan masjid ini dapat diterima dan 

dimengerti oleh seluruh golongan. Sehingga informasi akuntansi dapat 

tersampaikan dengan baik kepada pengguna laporan keuangan itu sendiri (Sari, 

2017). 

Informasi akuntansi yang dihasilkan berupa laporan keuangan sangat 

diperlukan untuk memenuhi kepentingan berbagai pihak, maka laporan keuangan 

yayasan harus disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 

(PSAK) No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. Fungsi akuntansi 

menjadi penting, karena tujuan utama akuntansi adalah menyajikan informasi 

ekonomi dari suatu kesatuan ekonomi kepada pihak yang berkepentingan. 

Informasi ekonomi nyang dihasilkan akuntansi berbentuk laporan keuangan, 

dimana lapporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang 

menyangkut posisi keuangan (Yuliarti, 2014). 

Perencanaan keuangan dalam melaksanakan semua program kerja masjid 

sebaiknya dilakukan secara periodik. Perencanaan ini meliputi penerimaan dan 

pengeluaran dana secara detail, sehingga rencana pendapatan dan kebutuhan akan 

anggaran biaya dapat diperkirakan. Berikut penjelasan mengenai pengelolaan 

keuangan masjid : 

1. Mekanisme Penyusunan Anggaran 

a. Masing-masing bidang/seksi menjabarkan program kerja hasil 

musyawarah Jama’ah untuk kegiatan tahunan. 

b. Melakukan identifikasi kegiatan dan penjadwalannya. 
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c. Melakukan penghitungan anggaran biaya untuk masing-masing 

kegiatan. 

d. Mengajukan anggaran yang telah disusun masing-masing 

Bidang/Seksi pada saat Musyawarah Kerja Pengurus DKM. 

e. Melakukan integrasi keseluruhan pembiayaan dan penerimaan 

dengan memperhatikan skala prioritas. 

2. Budgeting (Penganggaran) 

a. Melakukan priorotas kegiatan yang disesuaikan dengan 

kemampuan pendanaan. 

b. Pos-pos pengeluaran dan pemasukan ditunjukkan secara jelas. 

c. Memberi toleransi anggaran sebesar (±) 10 %. 

d. Jumlah pengeluaran masing-masing bidang dinyatakan angka-

angkanya. 

e.  Melakukan integrasi seluruh bidang dalam menyusun anggaran. 

 

2.2.2. Literasi Akuntansi 

Literasi adalah kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami 

informasi. Literasi akuntansi merupakan pengetahuan yang dimiliki oleh 

seseorang mengenai akuntansi yang digunakan untuk membuat laporan keuangan. 

Laporan keuangan pada dasarnya harus dikelola secara transparan dan 

bertanggungjawab dengan taat kepada peraturan yang telah ditetapkan. Sistem 

Informasi Akuntansi (SIA) adalah sebuah sistem yang memproses data dan 

transaksi guna menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk merencanakan, 
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mengendalikan, dan mengoperasikan bisnis (Krismiaji, 2010). Sistem Informasi 

Akuntansi atau sering disebut SIA penting karena : 

1. Merupakan bagian fundamental dalam pendidikan akuntansi (Proses 

pembuatan keputusan, Implementasi SIA, Pelaporan informasi keuangan) 

2. Ketrampilan dalam bidang SIA penting dalam mendukung keberhasilan 

karier (membuat laporan, membuat keputusan menyusun SIA, 

memperbaiki SIA) 

3. Merupakan komponen kunci dalam proses pembuatan keputusan 

(keputusan terstruktur, agak terstruktur, tidak terstruktur) 

4. Mampu memenuhi kebutuhan informasi (invertor dan kreditor, 

pelanggan, pemasok, pemegang saham, karyawan) 

5. Revolusi teknologi informasi akan merembes ke segala aspek kehidupan 

termasuk sistem informasi akuntansi sebuah organisasi (para akuntan 

selalu mengikuti perkembangan dan perubahan teknologi informasi) 

Fungsi SIA dalam melakukan pengawasan yang memadai untuk : 

1. Menjamin bahwa informasi yang dihasilkan oleh sistem dapat dipercaya 

2. Menjamin bahwa aktivitas bisnis dilaksanakan secara efisien dan sesuai 

dengan tujuan manajemen serta sejalan dengan peraturan yang telah 

digariskan 

3. Melindungi dan menjaga aktivitas organisaisi termasuk data lain yang 

dimiliki oleh perusahaan 
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2.2.3. Masjid 

Masjid merupakan tempat untuk sarana peribadatan bagi seluruh umat 

muslim di dunia. Al-Qur’an surat Al-Jinn ayat 18 menegaskan: 

“Sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah, maka janganlah kamu  

menyembah sesuatu di dalamnya selain Allah”. 

 

Rasulullah SAW bersabda: “Telah dijadikan untukku (dan untuk umatku) 

bumi sebagai masjid dan sarana penyucian diri”. (HR Bukhari dan Muslim 

melalui Jabir bin Abdullah). 

Taslim (2013) mengungkapkan bahwa ketika  Rasulullah SAW membangun 

masjid, baik untuk yang pertama di Quba’ maupun di Madinah,  tidak hanya 

dimaksudkan untuk sarana beribadah kepada Allah SWT semata. Lebih dari itu 

masjid juga digunakan sebagai sarana  mencerdaskan umat, sebagai 

sarana  berkomunikasi antara umat dan sekaligus sebagai pusat kegiatan umat 

secara positif dan produktif. Kondisi ini kemudian juga dilestarikan oleh 

para  penggantinya (khulafa’ al-Rasyidun).   Namun seiring dengan  berlalunya 

zaman, masjid  mulai  ditinggalkan umatnya, kecuali hanya untuk  beribadah 

semata.  Masjid hanya dijadikan tempat untuk melaksanakan  shalat, pengajian 

dan kegiatan-kegiatan keagamaan saja. Kondisi inilah yang dapat kita lihat saat 

ini, termasuk di Indonesia. 

Namun, kini masjid tidak saja dijadikan sebagai sarana beribadah semata, 

tetapi juga sebagai sarana kegiatan umat Islam yang lain, seperti kegiatan sosial, 

pendidikan, dan lainnya, namun upaya tersebut belum banyak dan berjalan 

maksimal. Dalam rangka mengembangkan sebuah masjid, maka diperlukan 

sebuah pemikiran dan gagasan yang inovatif berdasarkan kemauan semua pihak 
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terutama para pengelolanya. Karena pada zaman sekarang pengurus masjid harus 

mempunyai ilmu dan ketrampilan manajemen yang baik utuk kelangsungan 

kegiatan di masjid. 

 

2.2.4. Pengurus Masjid 

Pengurus masjid adalah sekumpulan orang yang mempunyai kewajiban 

memakmurkan masjid.  Pengurus masjid ini bisa disebut juga takmir masjid. 

Firman Allah melalui Al-Qur’an surat At-Taubah ayat 18 menjelaskan: 

“Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid ialah orang-

orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, menegakkan sholat, 

mengeluarkan zakat dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Karena itu 

semoga mereka termasuk orang-orang yang mendapat hidayah”. 

 

Kegiatan keagamaan yang dilakukan di dalam masjid harus mampu 

membawa kebermanfaatan dalam kehidupan bermasyarakat. Pengurus masjid 

harus mempunyai struktur organisasi yang jelas paling tidak terdiri dari ketua, 

sekretaris, bendahara serta bagian-bagian yang diperlukan. 

Fungsi dan peran pengurus masjid akan sangat menentukan jamaahnya 

kepada kehidupan yang lebih baik. Berfungsinya masjid sebagai tempat ibadah 

dan pusat pembinaan ummat sangat ditentukan oleh kreatifitas dan keikhlasan 

para pengurus masjid dalam menjalankan amanahnya. Siapapun yang telah 

dipercaya memegang amanah ini haruslah berani mempertanggung jawabkan 

seluruh hasil karyanya baik di hadapan Allah maupun dihadapan jamaahnya 

sendiri. 

Pengurus masjid dapat dikatakan amat berat namun sangatlah mulia. 

Pengurus masjid senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, menjauhi sifat-sifat 
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takabur dan riya’. Pengurus masjid harus rela berkorban demi kemaslahatan 

jamaahnya. 

 

2.2.5. Pendidikan dan Pelatihan Pengurus Masjid 

Pendidikan dan pelatihan merupakan suatu proses pembelajaran dalam 

organisasi yang mengarah pada perubahan sikap dan perilaku pegawai untuk 

memenuhi harapan kualifikasi kerja dan tuntutan perkembangan organisasi baik 

internal maupun eksternal. Berdasarkan PP RI No. 101 tahun 2000, disebutkan 

bahwa tujuan diklat antara lain: meningkatkan pengetahuan, ketrampilan,  dan 

sikap untuk dapat melakukan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi 

kepribadian dan etika PNS sesuai kebutuhan instansi, memantapkan sikap dan 

semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan 

pemberdayaan masyarakat, menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola 

pikir. Dengan adanya peraturan pemerintah tersebut memberikan penekanan 

pada kualitas pegawai/ pegawai negeri untuk selalu meningkatkan kapasitas/ 

kualiatas diri yaitu dengan mengikuti diklat (Rosidah, 2010). 

Pendidikan dan pelatihan dalam suatu instansi sangat dibutuhkan dalam 

pembentukan kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Dengan adanya diklat 

sumber daya manusia sangat diperlukan dalam suatu organisasi yang dianggap 

semakin penting perannya dalam mencapai suatu tujuan yang diharapkan, diklat 

bisa merubah suatu budaya kerja menjadi lebih baik lagi sehingga dapat diterima 

di mata masyarakat (Bhayangkari & Usman, 2013). 
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Pendidikan dan pelatihan merupakan suatu proses pembelajaran dalam 

organisasi yang mengarah pad perubahan sikap dan perilaku pegawai memenuhi 

harapan kualifikasi kerja dan tuntutan perkembangan organisasi baik internal 

maupun eksternal. Seiring dengan perkembangan organisasi maka kebutuhan 

diklat baik diklat fungsional maupun teknis sangat mendesak selain untuk 

mengisi jabatan juga dalam rangka memenuhi tuntutan persyaratan pekerjaan 

dan pelayanan masyarakat. Tantangan yang perlu menjadi perhatian selanjutnya 

terarah pada bagaimana sumberdaya manusia (pegawai) untuk mampu 

memenuhi harapan perkembangan organisasi sebagaimna misi yang telah 

ditentukan (Rosidah, 2011). 

Pengalaman dalam pelatihan dapat diperoleh dari pendidikan yang 

merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari seorang individu dan 

merupakan investasi yang terpadu pada diri seseorang dalam interaksinya secara 

efektif dengan lingkungan sosial (Mulyawan, 2014). Efektifitas dari suatu 

pelatihan baik pelatihan untuk karyawan suatu perusahaan maupun sekelompok 

individu masyarakat dapat diketahui dengan melakukan evaluasi terhadap 

pelatihan tersebut (Huda et al., 2011). 

Pelatihan kerja ditujukan kepada karyawan yang akan mengoperasikan 

sistem akuntansi. Karyawan yang mengoperasikan sistem terdiri dari karyawan 

yang bertugas untuk menyiapkan masukan, mengolah data, dan mengoperasikan 

dan menjaga komponen fisik dan logis sistem akuntansi (Nastiti, 2013). 

Pendidikan dan pelatihan sangat diperlukan oleh pengurus masjid, dikarenakan 

pengurus yang memiliki tingkap pendidikan yang tinggi diharapkan mampu 
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melakukan tugasnya dengan baik. Sedangkan pengurus yang telah mengikuti 

berbagai pelatihan yang ada untuk tujuan memakmurkan organisasi masjid juga 

diharapkan dapat mengemban tuasnya sebagai pengurus masjid yang baik dan 

bisa menjadi contoh untuk pengurus masjid yang lain. 

 

2.2.6. Ukuran Masjid 

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 sumberdaya 

yang diperoleh dari masyarakat secara sukarela dan ikhlas (Andikawati & 

Winarno, 2014). 

Ukuran merupakan cara menilai objek sesuai dengan pedoman tertentu. 

Ukuran masjid dapat diketahui dari banyaknya dana yang diperoleh atau 

terkumpul setiap periode waktu yang telah ditentukan. Berbagai bentuk 

peribadatan memang membutuhkan suatu kondisi khusus dimana kita terasa 

nyaman dalam melaksanakan ibadah. Faktor kenyamanan menjadi bagian penting 

dalam rumah peribadatan, karena akan memberikan pengaruh terhadap perasaan 

seseorang yang melaksanakan ibadah agar semakin  dekat  dengan  sang  pencipta 

(Zainurrahman et al., 2012). 

Dana yang terkumpul dapat digunakan untuk keberlangsungan 

kegiatan masjid dan juga digunakan untuk kelangsungan perbaikan masjid 

agar para jama’ah merasa nyaman dalam melaksanakan ibadah. Dana yang 
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diperoleh masjid sangat beragam jenisnya, mulai dari dana infak rutin, infak 

kotak Jum’at, infak kegiatan-kegiatan tertentu, dan dana sedekah. 

 

2.3. Kajian Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian terdahulu terkait dengan judul “Pengaruh Literasi 

Akuntansi, Tingkat Pendidikan dan Pelatihan Pengurus Masjid Terhadap 

Kelengkapan Pelaporan Keuangan Masjid Berbasis PSAK No. 45 Organisasi 

Nirlaba dengan Ukuran Masjid Sebagai Variabel Moderating” telah banyak 

dilakukan sebelumnya. Penelitian mengenai akuntansi masjid ini memperoleh 

hasil yang beragam. 

Penelitian yang dilakukan oleh (Darta, 2010) mengenai Pengaruh 

Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil 

pada Sekretariat Daerah kota Malang memperoleh hasil bahwa variabel 

pendidikan dan pelatihan berpengaruh secara signifikan baik secara simultan 

dan parsial terhadap kinerja pegawai Sekretariat Daerah Kota Malang dan 

variabel materi diklat merupakan variabel yang paling dominan. 

Penelitian serupa juga dilakukan oleh (Muzahid, 2013) mengenai 

Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kualitas Pelatihan, dan Lama Pengalaman 

Kerja Pegawai Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat 

daerah di Kabupaten Aceh Utara memperoleh hasil bahwa secara simultan 

ketiga veriabel independen berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan 

SKPD kabupaten Aceh Utara. 
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Bhayangkari & Usman (2013) menjelaskan mengenai Pembinaan 

Sumber Daya Manusia Melalui Diklat Sebagai Upaya Merubah Budaya 

Organisasi Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintatahan Desa 

(Bpmpd) Kabupaten Sorolangun memperoleh hasil Pembinaan Sumber Daya 

Manusia melalui Diklat dapat mengembangkan kemampuan intelektual dan 

kepribadian sehingga memiliki keterampilan teknis operasional dan teknis 

secara efektif maupun efesien. 

Wungow, dkk. (2015) juga meneliti mengenai Pengaruh Tingkat 

Pendidikan, Masa Kerja, Pelatihan dan Jabatan Terhadap Kualitas Laporan 

Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dan memperoleh hasil 

berdasarkan hasil Uji T yang dilakukan untuk melihat pengaruh tingkat 

pendidikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah diketahui 

bahwa tingkat pendidikan mempunyai tingkat signifikansi 0.870 yang berarti 

nilai ini lebih besar dari 0.05, berdasarkan hal tersebut disimpulkan bahwa 

tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan 

keuangan pemerintah daerah. 

Penelitian Rizky & Padmono (2013) menjelaskan Analisis Penerapan 

PSAK No. 45 Pada Yayasan Masjid Al-Falah Surabaya terdapat tuntutan atas 

akuntabilitas dan transparansi pada sektor publik serta pentingnya laporan 

keuangan yang disusun oleh organisasi nirlaba. 

Penelitian Adnan (2010) terkait The Financial Management Practices 

of the Mosques in the Special Region of Yogyakarta Province, Indonesia 



47 
 

 

memperoleh hasil bahwa beberapa masjid mengelola dana zakat dan wakaf. 

Sumber arus kas masjid didominasi infak dan sedekah. 

Rahman, dkk. (2015) terkait Performance Measurement Model of 

Mosques menyatakan perlunya membentuk kerangka pengukuran kinerja 

untuk membantu pengelolaan masjid dalam mencapai tujuannya. 

Wulandari (2015) menyatakan bahwa diperlukan perbaikan atas 

ketidaksesuaian terhadap PSAK No.45, dan melakukan penyesuaian format 

penulisan sesuai dengan standar, serta melakukan koreksi klasifikasi akun 

dalam penyajian laporan keuangan masjid Al-Falah. 

Penelitian (Kabuhung, 2013) terkait Sistem Informasi Akuntansi 

Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Untuk Perencanaan Dan Pengendalian 

Keuangan Pada Organisasi Nirlaba Keagamaan) memperoleh hasil Jemaat  

GMIM  Nafiri  masih  menggunakan  sistem  manual, sistem  informasi  

akuntansi  penerimaan  dan  pengeluaran  kas dalam  rangka  perencanaan  

dan  pengendalian  keuangan  pada  Jemaat  GMIM  Nafiri  dapat  dikatakan  

telah berjalan  efektif. 

Penelitian yang dilakukan oleh (Simanjuntak & Januarsi, 2011) 

mengenai Akuntabilitas Dan Pengelolaan Keuangan Di Masjid memperoleh 

hasil bahwa laporan keuangan masjid dilakukan sangat sederhana. Dengan 

bentuk, empat kolom yakni uraian, penerimaan, pengeluaran dan saldo. 

Pelaporannya tidak dilakukan secara  konsisten  dan  periodik. 

Nurlailah, dkk. (2014) terkait Akuntabilitas Dan Keuangan Masjid Di 

Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene memperoleh hasil bahwa 
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akuntansi dapat diterima dengan baik sebagai instrumen yang penting bagi 

pengelolaan masjid sebagai bentuk perwujudan kejujuran dan 

pertanggungjawaban baik pada Masjid Nurul Huda maupun Masjid 

Ansharullah. 

Berikut ringkasan penelitian terdahulu mengenai kelengkapan 

pelaporan keuangan masjid : 

  Tabel 2.1. 

Penelitian Terdahulu 

No 

Peneliti dan 

Tahun 

Judul 

Hasil Penelitian 

(Kesimpulan) 

1 (Darta, 2010) Pengaruh 

Pendidikan dan 

pelatihan (Diklat) 

Terhadap Kinerja 

pegawai Negeri 

Sipil pada 

Sekretarit Daerah 

Kota Malang 

Hasil analisa data menunjukkan 

bahwa variabel 

pendidikan dan pelatihan 

berpengaruh secara signifikan baik 

secara 

simultan dan parsial terhadap 

kinerja pegawai Sekretariat Daerah 

Kota Malang dan variabel materi 

diklat merupakan variabel yang 

paling dominan. 

2 (Muzahid, 

2013) 

Pengaruh Tingkat 

Pendidikan, 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa secara simultan ketiga 
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Kualitas Pelatihan, 

dan Lama 

Pengalaman Kerja 

Pegawai Terhadap 

Kualitas Laporan 

Keuangan Satuan 

Kerja Perangkat 

daerah di 

Kabupaten Aceh 

Utara 

variabel independen berpengaruh 

terhadap kualitas laporan keuangan 

SKPD kabupaten Aceh Utara 

3 (Bhayangkari 

& Usman, 

2013)  

Pembinaan Sumber 

Daya Manusia 

Melalui Diklat  

Sebagai Upaya 

Merubah Budaya 

Organisasi  

Pada Badan 

Pemberdayaan 

Masyarakat  

Dan 

Pemerintatahan 

Desa (Bpmpd) 

Kabupaten 

Pembinaan Sumber Daya Manusia 

melalui Diklat dapat 

mengembangkan kemampuan 

intelektual dan kepribadian 

sehingga memiliki keterampilan 

teknis operasional dan teknis 

secara efektif maupun efesien.  
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Sarolangun 

4 Wungow, 

dkk. (2015) 

Pengaruh Tingkat 

Pendidikan, Masa 

Kerja, Pelatihan 

dan Jabatan 

Terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan 

Pemerintah 

Kabupaten 

Minahasa Selatan 

Berdasarkan hasil uji t yang 

dilakukan untuk melihat pengaruh 

tingkat pendidikan terhadap 

kualitas laporan keuangan 

pemerintah daerah diketahui bahwa 

tingkat pendidikan mempunyai 

tingkat signifikansi 0.870 yang 

berarti nilai ini lebih besar dari 

0.05, berdasarkan hal tersebut 

disimpulkan bahwa tingkat 

pendidikan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kualitas laporan 

keuangan pemerintah daerah. 

5 (Diyani & 

Yazid , 2013) 

Analisis Penerapan 

PSAK No. 45 Pada 

Yayasan Masjid Al-

Falah Surabaya 

Ada tuntutan atas akuntabilitas dan 

transparansi pada sektor publik 

serta pentingnya laporan keuangan 

yang disusun oleh organisasi 

nirlaba. 

6 (Adnan, 

2010) 

The Financial 

Management 

Practices of the 

Mosques in the 

Beberapa masjid mengelola dana 

zakat dan wakaf. Sumber arus kas 

masjid didominasi infak dan 

sedekah. 
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Special Region of 

Yogyakarta 

Province, Indonesia 

7 Rahman, dkk. 

(2015) 

Performance 

Measurement 

Model of Mosques 

Perlunya membentuk kerangka 

pengukuran kinerja untuk 

membantu pengelolaan masjid 

dalam mencapai tujuannya. 

8 (Wulandari, 

2015) 

Penerapan PSAK 

45 Dalam 

Mengkomunikasika

n Aktivitas 

Pelayanan Masjid 

Al-Falah Surabaya 

Terhadap Publik 

Diperlukan perbaikan atas 

ketidaksesuaian terhadap PSAK 

No.45, dan melakukan penyesuaian 

format penulisan sesuai dengan 

standar, serta melakukan koreksi 

klasifikasi akun dalam penyajian 

laporan keuangan masjid Al-Falah. 

9 (Kabuhung, 

2013) 

Sistem Informasi 

Akuntansi 

Penerimaan Dan 

Pengeluaran Kas 

Untuk  

Perencanaan Dan 

Pengendalian 

Keuangan Pada  

Organisasi Nirlaba 

Jemaat  GMIM  Nafiri  masih  

menggunakan  sistem  manual, 

sistem  informasi  akuntansi  

penerimaan  dan  pengeluaran  kas  

dalam  rangka  perencanaan  dan  

pengendalian  keuangan  pada  

Jemaat  GMIM  Nafiri  dapat  

dikatakan  telah berjalan  efektif. 
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Keagamaan) 

10 (Simanjuntak 

& Januarsi, 

2011) 

Akuntabilitas Dan 

Pengelolaan 

Keuangan 

Di Masjid 

Laporan keuangan masjid 

dilakukan sangat sederhana. 

Dengan bentuk, empat kolom  

yakni uraian, penerimaan, 

pengeluaran dan saldo. 

Pelaporannya tidak dilakukan  

secara  konsisten  dan  periodik. 

11 (Nurlailah et 

al., 2014) 

Akuntabilitas Dan 

Keuangan Masjid  

Di Kecamatan 

Tubo Sendana 

Kabupaten Majene 

Akuntansi dapat diterima  

dengan baik sebagai  

instrumen yang penting bagi  

pengelolaan masjid sebagai bentuk 

perwujudan kejujuran dan 

pertanggungjawaban  

baik pada Masjid Nurul Huda 

maupun Masjid Ansharullah 

 

2.4. Kerangka Berfikir 

2.4.1. Pengaruh literasi akuntansi terhadap kelengkapan pelaporan 

keuangan masjid 

Pengetahuan dan pemahaman akuntansi yang dimiliki oleh setiap pengurus 

masjid sangat berguna untuk kemajuan organisasi masjid jika diaplikasikan 

dengan baik. Laporan keuangan pada dasarnya harus dikelola secara transparan 



53 
 

 

dan bertanggungjawab dengan taat kepada peraturan yang telah ditetapkan. Sistem 

Informasi Akuntansi (SIA) adalah sebuah sistem yang memproses data dan 

transaksi guna menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk merencanakan, 

mengendalikan, dan mengoperasikan bisnis. Adanya pengetahuan sistem 

informasi keuangan oleh pengurus masjid maka semua hal yang berhubungan 

dengan pengelolaan keuangan diharapkan dapat menjadikan laporan keuangan 

yang disusun secara lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik 

kepada pihak yang membutuhkan. 

Penelitian yang dilakukan oleh (Kabuhung, 2016) menyatakan bahwa 

sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas dalam rangka 

perencanaan dan pengendalian keuangan telah berjalan efektif. Sehingga semakin 

baik pengetahuan dan pemahaman akuntansi pegurus masjid akan menjadikan 

pelaporan keuangan masjid lebih lengkap dan berkualitas. 

 

2.4.2. Pengaruh literasi akuntansi terhadap kelengkapan pelaporan 

keuangan masjid melalui ukuran masjid 

Pengetahuan mengenai akuntansi yang dimiliki oleh setiap pengurus masjid 

sangat berguna untuk kemajuan organisasi masjid. Tujuan dari adanya akuntansi 

yaitu untuk memastikan bahwa informasi yang dihasilkan berkualitas. Informasi 

yang berkualitas ini dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang tepat bagi 

pihak yang membutuhkan. 

Penelitian yang dilakukan oleh (Kabuhung, 2013) menyatakan bahwa 

jemaat GMIM Nafiri masih menggunakan sistem manual, sistem informasi 
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akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas dalam rangka perencanaan dan 

pengendalian keuangan pada jemaat GMIM Nafiri dapat dikatakan telah berjalan 

efektif. 

2.4.3. Pengaruh tingkat pendidikan terhadap kelengkapan pelaporan 

keuangan masjid 

Tingkat pendidikan sangat diperlukan oleh pengurus masjid, dikarenakan 

pengurus yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi diharapkan mampu 

melakukan tugasnya dengan baik. 

Pendidikan dan Pelatihan merupakan suatu proses pembelajaran dalam 

organisasi yang  mengarah  pada  perubahan    sikap  dan  perilaku  pegawai  

memenuhi harapan kualifikasi kerja dan tuntutan perkembangan organisasi baik 

internal maupun eksternal. Berdasar PP RI No. 101 tahun 2000, disebutkan 

bahwa tujuan diklat antara lain: meningkatkan pengetahuan, ketrampilan,  dan 

sikap untuk dapat melakukan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi 

kepribadian dan etika PNS sesuai kebutuhan instansi, memantapkan sikap dan 

semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan 

pemberdayaan masyarakat, menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola 

pikir. 

Penelitian yang dilakukan oleh (Darta, 2010) menyatakan bahwa hasil 

analisa data menunjukkan variabel pendidikan dan pelatihan berpengaruh secara 

signifikan baik secara simultan dan parsial terhadap kinerja pegawai Sekretariat 

Daerah Kota Malang. Pengurus masjid yang mempunyai jenjang pendidikan 
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tinggi diharapkan mampu untuk membuat pelaporan keuangan masjid dengan 

lengkap dan baik.  

2.4.4. Pengaruh tingkat pendidikan terhadap kelengkapan pelaporan 

keuangan masjid melalui ukuran masjid 

Tingkat pendidikan  untuk para pengurus masjid harus selalu ditingkatkan. 

Hal ini diperlukan karena pengurus yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi 

diharapkan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Pengurus masjid yang 

memiliki tingkat pendidikan yang tinggi diharapkan akan dapat mengembangkan 

kemampuannya dalam memakmurkan masjid dan dapat menjadi contoh untuk 

pengurus masjid yang lain agar menjadikan organisai masjid tersebut lebih baik 

dari sebelumnya. 

Penelitian yang dilakukan oleh (Darta, 2010) menyatakan bahwa hasil 

analisa data menunjukkan variabel pendidikan dan pelatihan berpengaruh secara 

signifikan baik secara simultan dan parsial terhadap kinerja pegawai Sekretariat 

Daerah Kota Malang dan variabel materi diklat merupakan variabel yang paling 

dominan. 

 

2.4.5. Pengaruh pelatihan pengurus masjid terhadap kelengkapan 

pelaporan keuangan masjid 

Pelatihan sangat diperlukan oleh pengurus masjid, dikarenakan pengurus 

yang telah mengikuti berbagai pelatihan yang ada untuk tujuan memakmurkan 

organisasi masjid juga diharapkan dapat mengemban tugasnya sebagai pengurus 

masjid yang baik dan bisa menjadi contoh untuk pengurus masjid yang lain. 
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Pendidikan dan Pelatihan merupakan suatu proses pembelajaran dalam 

organisasi yang  mengarah  pada  perubahan    sikap  dan  perilaku  pegawai  

memenuhi      harapan kualifikasi kerja dan tuntutan perkembangan organisasi baik 

internal maupun eksternal. Berdasar PP RI No. 101 tahun 2000,   disebutkan bahwa 

tujuan diklat antara lain: meningkatkan pengetahuan, ketrampilan,  dan sikap untuk 

dapat melakukan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan 

etika PNS sesuai kebutuhan instansi, memantapkan sikap dan semangat pengabdian 

yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan masyarakat, 

menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir. 

Penelitian yang dilakukan oleh (Muzahid, 2013) menyatakan bahwa secara 

simultan variabel tingkat pendidikan, kualitas pelatihan dan lama pengelaman 

kerja berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan di SKPD kabupaten Aceh 

Utara. 

 

2.4.6. Pengaruh pelatihan pengurus masjid terhadap kelengkapan 

pelaporan keuangan masjid melalui ukuran masjid 

Pelatihan untuk para pengurus masjid harus selalu ditingkatkan. Hal ini 

perlu ditekuni karena pengetahuan setiap pengurus masjid harus selalu 

dikembangkan agar dalam melaksanakan tanggungjawabnya selalu bisa mengikuti 

aturan terbaru yang selalu berubah untuk lebih baik lagi. 

Penelitian yang dilakukan oleh (Muzahid, 2013) menyatakan bahwa secara 

simultan variabel tingkat pendidikan, kualitas pelatihan dan lama pengelaman 

kerja berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan di SKPD kabupaten Aceh 

Utara. 
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2.4.7. Pengaruh ukuran masjid terhadap kelengkapan pelaporan keuangan 

masjid 

Ukuran suatu organisasi dapat dilihat dari asset yang dimiliki oleh 

organisasi tersebut. Masjid termasuk salah satu organisasi nirlaba yang 

menjalankan berbagai kegiatannya menggunakan dana yang bersumbe dari 

masyarakat, donator maupun infak.  Ukuran masjid dapat dilihat dari berapa 

besarnya dana masjid yang dimiliki untuk keberlangsungan kegiatan masjid dan 

untuk memakmurkan masjid. Pengurus masjid dalam hal ini yanf memegang 

penuh mengenai keuangan masjid haruslah memiliki kemampuan untuk 

mengelola dana yang ada dengan baik agar organisasi masjid dapat berjalan 

dengan baik. 

Ukuran masjid dilihat dari dana masjid yang diperoleh. Semakin besar 

masjid semakin besar dana yang diperoleh, maka semakin lengkap laporan 

keuangan yang dibuat agar masyarakat mengetahui dari mana dan untuk apa dana 

yang dikelola oleh pengurus masjid. 

Penelitian yang dilakukan oleh (Adnan, 2013) menyatakan bahwa 

beberapa masjid mengelola dana zakat dan wakaf. Sumber arus kas masjid 

didominasi infak sedekah yang digunakan ntuk memakmurkan organisasi masjid. 

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu dan uraian kerangka pemikiran 

teoritis yang telah dijabarkan di atas, maka dapat digambarkan kerangka 

penelitian ini sebagai berikut : 

Berdasarkan uraian di atas, kerangka pemikiran dari penelitian ini dapat 

digambarkan pada Gambar 1. 
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                                                                 H4 

 

                                               H5                     H6 

                                                                                 H7 

 

 

 

Gambar 3.1. Gambar Kerangka Pemikiran Penelitian 

 

2.5. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah disajikan, maka hipotesis 

penelitian yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut : 

H1  : Literasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kelengkapan pelaporan   

keuangan masjid 

H2 : Literasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kelengkapan pelaporan 

keuangan masjid melalui ukuran masjid 

H3 : Tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kelengkapan 

pelaporan keuangan masjid 

Tingkat 

Pendidikan 

Ukuran Masjid 

Pelatihan Pengurus 

Masjid 

Kelengkapan 

Pelaporan Keuangan 

Masjid 

Literasi Akuntansi 
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H4 : Tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kelengkapan 

pelaporan keuangan masjid melalui ukuran masjid 

H5 : Pelatihan pengurus masjid berpengaruh positif terhadap kelengkapan 

pelaporan keuangan masjid 

H6 : Pelatihan pengurus masjid berpengaruh positif terhadap kelengkapan 

pelaporan keuangan masjid melalui ukuran masjid 

H7 : Ukuran masjid berpengaruh positif terhadap kelengkapan pelaporan 

keuangan masjid 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan hipotesis 

sebagaimana telah disajikan dalam bab sebelumnya, maka dapat ditarik 

beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hipotesis pertama (H1) menyatakan bahwa literasi akuntansi 

berpengaruh positif terhadap kelengkapan pelaporan keuangan 

masjid adalah diterima. Hasil pengujian menggunakan software 

SmartPLS 3.0 diketahui nilai p-values sebesar 0,003<0,05. 

Maka dapat disimpulkan bahwa literasi akuntansi berpengaruh 

positif terhadap kelengkapan pelaporan keuangan masjid. 

2. Hipotesis kedua (H2) menyatakan bahwa literasi akuntansi 

berpengaruh positif terhadap kelengkapan pelaporan keuangan 

masjid melalui ukuran masjid adalah ditolak. Hasil pengujian 

menggunakan software SmartPLS 3.0 diketahui nilai p-values 

sebesar 0,188>0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa literasi 

akuntansi tidak berpengaruh positif terhadap kelengkapan 

pelaporan keuangan masjid melalui ukuran masjid. 

3. Hipotesis ketiga (H3) menyatakan bahwa tingkat pendidikan 

berpengaruh positif terhadap kelengkapan pelaporan keuangan 

masjid adalah diterima. Hasil pengujian menggunakan software 

90 
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SmartPLS 3.0 diketahui nilai p-values sebesar 0,000<0,05. 

Maka dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan 

berpengaruh positif terhadap kelengkapan pelaporan keuangan 

masjid. 

4. Hipotesis keempat (H4) menyatakan bahwa tingkat pendidikan 

berpengaruh positif terhadap kelengkapan pelaporan keuangan 

masjid melalui ukuran masjid adalah ditolak. Hasil pengujian 

menggunakan software SmartPLS 3.0 diketrahui nilai p-values 

sebesar 0,826>0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa tingkat 

pendidikan tidak berpengaruh positif terhadap kelengkapan 

pelaporan keuangan masjid melalui ukuran masjid. 

5. Hipotesis kelima (H5) menyatakan bahwa pelatihan pengurus 

masjid berpengaruh positif terhadap kelengkapan pelaporan 

keuangan masjid adalah diterima. Hasil pengujian 

menggunakan software SmartPLS 3.0 diketahui nilai p-values 

sebesar 0,019<0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa pelatihan 

pengurus masjid berpengaruh positif terhadap kelengkapan 

pelaporan keuangan masjid. 

6. Hipotesis keenam (H6) menyatakan bahwa pelatihan pengurus 

masjid berpengaruh positif terhadap kelengkapan pelaporan 

keuangan masjid melalui ukuran masjid adalah ditolak. Hasil 

pengujian menggunakan software SmartPLS 3.0 diketahui nilai 

p-values sebesar 0,368>0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa 
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pelatihan pengurus masjid tidak berpengaruh positif terhadap 

kelengkapan pelaporan keuangan masjid melalui ukuran 

masjid. 

7. Hipotesis ketujuh (H7) menyatakan bahwa ukuran masjid 

berpengaruh positif terhadap kelengkapan pelaporan keuangan 

masjid adalah diterima. Hasil pengujian menggunakan software 

SmartPLS 3.0 diketahui nilai p-values sebesar 0,002<0,05. 

Maka dapat disimpulkan bahwa ukuran masjid berpengaruh 

positif terhadap kelengkapan pelaporan keuangan masjid. 

 

5.2 Saran 

Setelah melakukan penelitian dan pembahasan, peneliti akan 

memberikan beberapa saran perbaikan berkaitan dengan penelitian yang 

telah dilakukan. Saran yang diberikan peneliti untuk penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Terdapat beberapa responden dalam penelitian ini yang tidak 

mengisi secara lengkap kolom kriteria yang terdapat dalam 

kuesioner saat pengambilan data responden, serta adanya 

kuesioner yang tidak kembali. Diharapkan penelitian selanjutnya 

dalam penggunaan instrument tidak hanya berupa kuesioner, juga 

bisa dilakukan wawancara secara langsung dengan 

narasumbernya, agar hasil yang didapat lebih akurat, tidak terjadi 
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persepsi (pandangan) yang berbeda antara responden dengan 

peneliti, serta menghindari tidak kembalinya kuesioner. 

2. Populasi dalam penelitian ini hanya terbatas pada masjid yang 

terdapat di Kecamatan Kota Semarang. Diharapkan penelitian 

selanjutnya memperluas populasi yang diteliti agar dapat 

memperkuat hasil temuan terhadap variabel endogen, sehingga 

diharapkan hasil dari penelitian selanjutnya dapat lebih baik dari 

penelitian sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Ahmad, dkk. (2012). Dana dan Harta Masjid di Malaysia : Ke Arah Pengurusan 

Strategik. Jurnal Ekonomi, 1–13. 

Andarsari. (2012). Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba (Lembaga Masjid). 

Andikawati & Winarno. (2014). Laporan Keuangan Lembaga Masjid ( Studi 

Kasus Pada Lembaga Masjid Agung Anaz Mahfudz Dan Masjid Al – Huda 

Lumajang ). Artikel Ilmiah Mahasiswa, (Dmi), 1–6. 

Anzar & Mukhtar. (2013). Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan di Masjid. 

Jurnal Ekonomi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 4(2), 134-150. 

Awosejo, D. (2013). The Effect of Accounting Information Systems in 

Accounting. ISSN, 3(3). 

Basit, A. (2009). Strategi Pengembangan Masjid Bagi Generasi Muda. Jurnal 

Dakwah Dan Komunikasi, 3(2), 270–286. 

Bhayangkari, S. K. W., & Usman. (2013). Pembinaan Sumber Daya Manusia 

Melalui Diklat Sebagai Upaya Merubah Budaya Organisasi Pada Badan 

Pemberayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten 

Sarolangun. Jurnal Ekonomi, 6 (2), 86-97. 

Darta, I. Ketut. (2010). Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Terhadap 

Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pada Sekretariat Daerah Kota Malang. Jurnal 

Ekonomi, 6(2), 140–160. 

Diptyana, P. (2008). Pencatatan Keuangan Dengan Identifikasi Aktivitas Untuk 

Penganggaran Masjid. Jurnal Ekonomi, 4(2), 134-145. 

Endiana, I. D. M., & Sudiartana, I. M. (2016). Pengaruh Pemahaman dan 

Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Individu dan 

Kinerja UMKM Pengrajin Perak. Seminar Nasional, (11), 428–437. 

Handoko, Hani. (2012). Manajemen Personalia & Sumberdaya Manusia. 

Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta 

Hidayatulloh, M. T. (2016). An Empirical Investigation of the Effect of the 

Leadership From a Chairman of the Mosque as well as Social Environmental 



112 
 

 

Support to the Implementation of the Quality Management at the Mosques In 

the City of Bogor. International Journal of Basic and Applied Science, 4(4), 

66–76. 

Huda, dkk. (2011). Dampak Pelatihan terhadap Pemahaman BMT Bagi Pengurus 

Masjid. Ekobis, 1(2), 89–103. 

Kabuhung, M. (2013). Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran 

Kas Untuk Perencanaan dan Pengendalian Keuangan Pada Organisasi 

Nirlaba Keagamaan. ISSN, 1(3), 339–348. 

Korompis, C. W. M. (2014). Penerapan PSAK No.45 Tentang Pelaporan 

Keuangan Organisasi Nirlaba Pada Sanggar Seni Budaya Logos 

Ma’Kantar. 

Krismiaji. (2010). Sistem Informasi Akuntansi. Yogyakarta: UPP-STIM YKPN. 

Marsdenia. (2015). Revitalisasi Fungsi Masjid Sesuai Zaman Rasulullah Melalui 

Implementasi PSAK 45: Studi Empiris Pada Masjid A dan B. ISSN, 2(1), 

243–253. 

Mohd, Z., Juhaida, R., Said, J., & Iskandar, T. (2015). The Effects of Internal 

Control System , Financial Management and Accountability of NPOs : The 

Perspective of Mosques in Malaysia. Procedia Economics and Finance, 

28(April), 156–162. https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)01095-3 

Muhammad, R. (2006). Akuntabilitas Keuangan pada Organisasi Pengelola Zakat 

( Opz ) di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Akuntansi, 7(1), 34–55. 

Mulyawan, B. (2014). Pengaruh Pengalaman dalam Pelatihan terhadap 

Peningkatan Kompetensi Profesional Guru. ISSN, 45–65. 

Nastiti, A. D. (2013). Pengaruh Pendidikan, Pelatihan dan Pengalaman Kerja 

terhadap Kualitas Penyajian Informasi Akuntansi (Studi Kasus pada PT. 

Bank Rakyat Indonesia di Kota Magelang). 

Nugraha, I. G. N. W., & Sriathi, A. A. A. (2014). Pengaruh Pendidikan dan 

Pelatihan (Diklat) dan Pengalaman Kerja Terhadap Prestasi Kerja dan 

Pengembangan Karir Pada Karyawan Baleka Beach Resort Bandung. 

Ekonomi, 2167–2181. 

Nurlailah, Nurleni, & Madris. (2014). Akuntabilitas dan Keuangan Masjid di 



113 
 

 

Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene. Assets, 4(2), 206–2017. 

Rosidah. (2011). Manajemen Diklat Dalam Upaya Optimalisasi Kinerja Pegawai 

Publik. Jurnal Ekonomi, 6(2), 45-56. 

Sari, Y. (2017). Determinan Penyajian Laporan Keuangan Masjid Berbasis PSAK 

No.45 Organisasi Nirlaba (Studi Pada Masjid di Kota Semarang). Skripsi. 

Unnes. 

Septiayantono, Tri. (2016). Literasi Informasi. Jakarta: Universitas Terbuka 

Simanjuntak, D. A., & Januarsi, Y. (2011). Akuntanbilitas Dan Pengelolaan 

Keuangan di Masjid. SNA, 21–22. 

Sochimin. (2015). Praktik Manajemen Keuangan Masjid Berbasis Pemberdayaan 

Ekonomi Umat di Kota Purwokerto. Jurnal Ekonomi, 14(2), 67-78 

Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: 

CV Alfabeta. 

Tarmudji, Tarsis. (2012). Mengenal Statistika. Semarang: Satuhati Media. 

Wahyudin, Agus. (2015). Metode Penelitian Bisnis & Pendidikan. Semarang: FE 

Unnes. 

Wangkar, A. (2014). Efektivitas Implementasi Sistem Informasi Akuntansi 

Terintegrasi Pada PT. Ace Hardware Indopnesia Tbk. ISSN, 2(2), 1579–

1592. 

Wilson. (2012). Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Graha Ilmu. 

Wulandari, F. (2015). Penerapan PSAK 45 Dalam Mengkomunikasikan Aktivitas 

Pelayanan Masjid Al-Falah Surabaya Terhadap Publik. Jurnal Ilmiah 

Mahasiswa, 4(1), 1–16. 

Wungow, Jhon Fiesgrald & Linda Lambey. (2015). Pengaruh Tingkat Pendidikan, 

Masa Kerja, Pelatihan dan Jabatan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan 

Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal Ekonomi, 7 (2), 125-140. 

Yuliarti, N. C. (2014). Studi Penerapan PSAK 45 Yayasan Panti Asuhan 

Yabappenatim Jember. Jurnal Akuntansi, 12(2), 58–73. 

Zainurrahman, A., Annur, A. S., Khotob, Z., & M, A. F. (2012). Kualitas 

Pencahayaan Alami Masjid di Lingkungan Perkotaan Padat Penduduk. 

Prosiding Temu Ilmiah IPLBI, 89–92. 




