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ABSTRAK 

Ikatan Akuntan Indonesia telah menyusun sebuah standar akuntansi yang secara khusus dapat digunakan 

untuk pelaporan keuangan organisasi nirlaba seperti yayasan, lembaga pemerintahan, lembaga keagamaan 

atau organisasi lain yang tidak berorientasi untuk mencari keuntungan atau profit, yaitu PSAK No. 45. 

Namun kenyataannya, masih terdapat yayasan dan organisasi nirlaba lainnya yang belum menerapkan PSAK  

No. 45 dalam melaporkan posisi dan kegiatan usahanya tersebut . Begitu pula masjid sebagai salah satu 

organisasi nirlaba.Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pengurus masjid 

untuk penyusun laporan keuangan sesuai denganPSAK No. 45 dan menyediakan perangkat lunak (software) 

berupa aplikasi untuk memudahkah penyusunan laporan keuangan.Kegiatan ini dianggap penting karena 

belum banyak masjid yang membuat laporan keuangan berdasarkan PSAK No 45. Dengan kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan masyarakat sebagai penyumbang dana masjid terbesar dapat 

mengetahui pengelolaan dana masjid dan akan menambah kepercayaan terhadap pengurus masjid. Peserta 

kegiatan ini adalah pengurus masjid di wilayah Kecamatan Tanjung Karang Timur dengan metode 

pendampingan penyusunan laporan keuangan masjid dan  perancangan aplikasi laporan keuangan masjid. 

Kata kunci: Laporan Keuangan, Nirlaba, Masjid. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------

 

LATAR BELAKANG  

 

Masjid merupakan lembaga nirlaba dalam bidang 

keagamaan yang memperoleh dana sebagian 

besar dari sumbangan masyarakat dalam bentuk 

infak dan shodaqoh. Lembaga nirlaba merupakan 

lembaga yang kegiatannya tidak bertujuan untuk 

memperoleh laba/keuntungan. Meskipun tidak 

berorientasi pada laba, lembaga nirlaba harus 

memperhatikan aspek keuangan yang berasal dari 

dana masyarakat. Oleh karena itu 

pertanggungjawab keuangan menjadi bagian 

penting bagi organisasi nirlaba untuk menjelaskan 

kepada masyarakat bagaimana pengelolaan 

keuangan yang mereka himpun, sehingga dapat 

meningkatkan kepercayaan dari publik terhadap 

organisasi nirlaba khususnya lembaga masjid. 

Selama ini masyarakat mengetahui laporan posisi 

keuangan masjid dari laporan yang disampaikan 

oleh pengurus masjid hanya ketika sholat Jumat, 

sholat Tarawih atau Sholat Ied.Pelaporan ini pun 

hanya disampaikan secara ringkas dan 

lisan.Laporan keuangan yang dibuat oleh 

pengurus masjid biasanya berupa laporan 

pembukuan sederhana yang hanya sebatas laporan 

kas bulanan atau tahunan, terkait penerimaan dan 

pengeluaran kas. Semua praktek keuangan dan 

pengelolaan dana masjid hanya didasari oleh 

kepercayaan (trust agency) tanpa memiliki sistem 

untuk mewujudkan kepercayaan tersebut kepada 

masyarakat.  

 

Seharusnya pelaporan keuangan dana masjid 

dibuat berdasarkan peraturan standar akuntansi 

keuangan yang berlaku seperti yang tercantum 

dalam PSAK No. 45 tahun 2011. Dengan adanya 

standar yang mengatur mengenai pelaporan 

keuangan entitas nirlaba maka diharapkan laporan 

keuangan yang dibuat oleh suatu organisasi 

nirlaba seperti masjid misalnya, dapat lebih 

mudah dipahami dan dapat mencerminkan serta 
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menjelaskan kondisi keuangan organisasi yang 

sesungguhnya.Melalui laporan keuangan ini 

pengguna laporan keuangan baik pengguna 

internal ataupun pengguna eksternal dapat menilai 

kinerja manajemen organisasi. 

 

Salah satu bentuk pertanggungjawaban pengurus 

masjid kepada masyarakat terwujud dalam bentuk 

laporan keuangan yang trasparan dan akuntabel 

untuk meningkatkan kepercayaan 

masyarakat.Untuk dapat membuat laporan 

keuangan dana masjid dengan akurat dibutuhkan 

pengetahuan akuntansi terkait pengeloaan dana 

masjid. 

 

Dari hasil wawancara dengan beberapa pengurus 

masjid diperoleh informasi bahwa masalah utama 

yang dihadapi yaitu ketidakmampuan pengurus 

untuk membuat laporan keuangan masjid 

berdasarkan PSAK No. 45 tahun 2011.Hal ini 

menyebabkan pengurus masjid tidak dapat 

menyampaikan laporan keuangan masjid secara 

transparan dan akuntabel kepada 

masyarakat.Pendampingan ini dilaksanakan untuk 

membantu pengurus masjid untuk membuat 

laporan keuangan masjid. Aplikasi laporan 

keuangan yang dirancang akan memudahkan 

pengurus masjid yang bertugas pada bagian 

keuangan untuk menginput setiap transaksi dan 

meminimalisir terjadinya kesalahan pada saat 

penyajian laporan keuangan yang akan 

disampaikan. 

Berdasarkan pengamatantim dan  hasil 

wawancara dengan pengurus masjid, 

sebagaimana telah diuraikan di atas, 

masalahyang dapat diidentifikasi ini adalah: 

1. Rendahnya kemampuan pengurus masjid 

dalam menyusun laporan keuangan masjid. 

2. Laporan keuangan masjid yang tersedia 

berupa pembukuan sederhana dan belum 

sesuai dengan standar yang berlaku. 

Laporan keuangan masjid dilakukan secara 

manual. 

 

 

METODOLOGI 

 

Untuk memecahkan permasalahan di atas, perlu 

dilakukan kegiatan pelatihan penyusunan laporan 

keuangan dan perancangan sistem akuntansi 

masjid. Kegiatan pertama akan  dilakukan adalah 

a. Melalui diskusi bersama khalayak sasaran 

mengidentifikasi kegiatan operasional dan 

elemen dari laporan keuangan yang 

dibutuhkan oleh setiap organisai khalayak 

sasaran, termasuk akun-akun yang akan 

dibutuhkan. 

b. Memberikan pelatihan penyusuna laporan 

keuangan masjid 

c. Merancang sistem akuntansi keuangan masjid 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

- Merancang sistem akuntansi berbasis 

aplikasi yang dapat mencakup kebutuhan 

seluruh khalayak sasaran, di mana 

nantinya pengurus masjid dapat menysun 

laporan keuangan melalui komputer. 

- Mempersiapkan perangkat lunak 

software/aplikasi yang dibutuhkan untuk 

pengelolaan keuangan masjid. 

- Memasang (instal) perangkat lunak 

dimaksud ke dalam komputer/laptop. 

- Melaksanakan workshop bagi khalayak 

sasaran di mana para peserta dapat 

langsung mempraktikan penyusunan 

laporan keuangan berbasis aplikasi 

tersebut. 
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Mengevaluasi hasil workshop dan membantu 

khalayak sasaran jika terdapat 

kendala/permasalahan dalam penggunaan sistem 

akuntansi berbasis aplikasi tersebut. 

 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil dari kegiatan pengabdian ini berjalan 

dengan baik, para peserta pengabdian mengikuti 

secara antusias semua kegiatan yang dilaksanakan 

oleh tim. Kegiatan ini dimulai dengan 

menyampaikan kepada peserta pengetahuan 

terkait pembuatan laporan keuangan 

masjid.Selama ini laporan yang dibuat oleh 

pengurus masjid berupa kas keluar dan kas 

masuk.Masjid merupakan salah satu organisasi 

nirlaba yang memiliki pelaporan keuangan yang 

dijelaskan pada PSAK 45. 

Sumber-sumber penerimaan masjid berasal dari 

sumbangan dari masyarakat dan jamaah dalam 

bentuk infaq dan sedekah. Sedangkan 

pengeluaran yang dilakukan antara lain 

pembayaran listrik dan biaya pemeliharaan. 

Penerimaan dan pengeluaran dana ini 

disampaikan dalam bentuk sederhana berupa 

buku kas masuk dan kas keluar.  

Laporan keuangan sesuai Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan No. 45, meliputi laporan 

posisi keuangan pada akhir periode laporan, 

laporan aktivitas serta laporan arus kas untuk 

suatu periode pelaporan, dan catatan atas laporan 

keuangan. 

 

a. Laporan Posisi Keuangan  

Laporan Posisi Keuangan adalah sebuah laporan 

yang memperlihatkan keadaan keuangan sebuah 

perusahaan pada suatu saat.Laporan Posisi 

Keuangan atau laporan balance sheet melaporkan 

aset, hutang dan aset bersih.Laporan posisi 

keuangan menyajikan jumlah setiap kelompok 

aktiva bersih berdasarkan ada atau tidaknya 

pembatasan oleh penyumbang, yaitu terikat 

secara permanen, terikat secara temporer, dan 

tidak terikat. 

 

b. Laporan Aktivitas  

Laporan aktivitas difokuskan pada yayasan secara 

keseluruhan dan  

menyajikan perubahan jumlah aktiva bersih 

selama suatu periode. Laporan aktivitas 

menyajikan laporan bagaimana sumber daya 

digunakan untuk berbagai program dan 

pelayanan.Laporan aktivitas berfokus pada 

organisasi secara keseluruhan. Laporan ini 

melaporkan perubahan dalam aset bersih, saldo 

akhir aset bersih, harus sama dengan saldo aset 

bersih dalam neraca. Laporan aktivitas juga 

menyatakan pendapatan dan sumbangan, beban, 

kenaikan/penurunan aset bersih. 

 

c. Laporan Arus Kas  

Laporan arus kas menyajikan informasi 

perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, 

yang menunjukan secara terpisah perubahan yang 

terjadi selama satu periode dari aktivitas 

operasional, investasi, dan pendanaan.Tujuan 

utama laporan arus kas adalah menyajikan 

informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran 

kas dalam suatu periode. 

 

d. Catatan atas laporan keuangan  

Catatan atas laporan keuangan menyajikan 

informasi tentang kebijakan akuntansi tertentu 

yang diterapkan yang relevan untuk memahami 

laporan keuangan. 

 



 

145 

 

Pendampingan pembuatan laporan keuangan 

sesuai dengan PSAK 45 ini dapat membantu 

pengurus masjid agar dapat membuat laporan 

keuangan yang kredibel dan dapat 

dipertanggungjawabkan kepada para jamaah. 

Pengurus masjid diajarkan untuk membuat 

laporan keuangan dengan menggunakan aplikasi 

yang  terkomputerisasi. 

Bagian keuangan masjid mengidentifikasi akun 

apa saja yang dibutuhkan pada laporan keuangan 

dan menginputnya pada aplikasi. Dengan 

menggunakan aplikasi ini maka bagian keuangan 

dapat membuat akun baru sesuai dengan 

kebutuhan yang ada. 

 

Berikut tampilan untuk menginpu/membuat akun 

baru: 

 

Berikut tampilan dari akun yang tersedia: 

 

Jika ada penerimaan kas dapat diinput pada 

bagian berikut:

 

 

 

Ringkasan penerimaan kas dapat dilihat pada 

tampilan berikut: 

 

Untuk transaksi pengeluaran kas diinput pada 

bagian berikut: 

 

 

Ringkasan pengeluaran kas pada tampilan 

berikut: 
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Untuk transaksi-transaksi selain penerimaan kas 

dan pengeluaran kas dapat diinput pada jurnal 

umum seperti tampilan berikut: 

 

Jurnal umum dapat dilihat pada tampilan berikut: 

 

 

Laporan keuangan dapat langsung disajikan 

secara otomastis dengan tampilan sebagai berikut: 

Laporan posisi Keuangan: 

 

 

Laporan Aktivitas

 

 

 

Laporan Arus Kas 
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Dengan menggunakan aplikasi laporan keuangan 

ini bagian keuangan masjid dapat lebih mudah 

dan praktis dalam membuat laporan keuangan.Hal 

ini juga dapat menghindari terjadinya kesalahan 

pembuatan laporan keuangan, sehingga laporan 

keuangan yang disajikan dapat 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan 

jamaah masjid.Aplikasi ini dapat terus 

dikembangkan sesuai dengan kebutuhan 

pemakainya. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

Kegiatan diselenggarakan untuk meningkatkan 

kemampuan pengurus masjid untuk penyusun 

laporan keuangan sesuai denganPSAK No. 45 dan 

menyediakan perangkat lunak (software) berupa 

aplikasi untuk memudahkah penyusunan laporan 

keuangan.Kegiatan ini dianggap penting karena 

pengurus masjid khususnya bagian pengelola 

keuangan membuat laporan keuangan sangat 

sederhana. Dengan kegiatan pengabdian ini 

diharapkan masyarakat sebagai penyumbang dana 

masjid terbesar dapat mengetahui pengelolaan 

dana masjid secara kredibel. 

 

Saran 

Kegiatan pengabdian masyarakat ini sebaiknya 

dilakukan secara berkelanjutan dengan 

mengembangkan aplikasi pelaporan keuangan 

masjid berbasis internet. 
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