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ABSTRACT
Accounting could be constructing a civilization and social transformation, or ,
other side, civilization, where used accountancy can build a new model of
accounting based they needs. Accounting application in Mosque in this
researched proved both it. Simple accounting used by mosque official created
transparency and accountability, and influences of “ibadah” that done by
Muslim society in surrounding Mosque. In accounting applied in Baitusalam
for created transparency and accountability, creating a dilemma of
transparency and accountability. In ordinary condition accounting applied
could encourage transparency and accountability, but in Ketapang where is
the Baitusalam Mosque existence, transparency and accountability showing a
motive, in Islam called as “ria”.
Keyword: Transparency and Accountability, Mosque Accounting, Theology
Accounting, Qualitative Research

PENDAHULUAN
Allah SWT melalui Al Quran surat Al Baqarah 282 berfirman:
Ilmu akuntansi dan prakteknya di luar entitas bisnis khususnya lembaga
keagamaan sangat termarginalkan. Sebagai entitas pelaporan akuntansi yang
menggunakan dana masyarakat sebagai sumber keuangannya, dalam bentuk
sumbangan, sedekah atau bentuk bantuan sosial lainnya yang berasal dari masyarakat
(publik). Maka, Masjid menjadi bagian dari entitas publik yang semua aktivitasnya
harus dipertanggungjawabkan kepada publik. Transparansi dan akuntabilitas menjadi
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kata kunci yang penting bagi entitas publik untuk bertahan dan memaksimalkan
perannya pada domain sosial budaya dimana entitas tersebut berada. Berbeda dengan
entitas publik lainnya. Masjid merupakan entitas publik dimana nilai-nilai spiritual
Islam dikembangkan, dimana nilai-nilai spiritual tersebut seringkali tidak dapat
berdamai dengan nilai-nilai materialisme lainnya yang biasa eksis pada entitas
pelaporan akuntansi lainnya seperti perusahaan atau sektor publik lainnnya seperti
pemerintahan atau rumah sakit
Penelitian Booth (1993) menjelaskan bahwa, Pemisahan kehidupan spiritual
dan keduniawian menempatkan akuntansi sebagai ilmu yang didasari oleh
pemahaman sekuler, menyebabkan institusi keagamaan seperti Gereja sebagai obyek
penelitian Booth, hanya mentolelir peran akuntansi pada batas mendukung kegiatan
spiritual, tidak terintegrasi dalam mendukung tugas-tugas suci keagamaan. Sebagai
sebuah ilmu pengetahuan Akuntansi pada dasarnya adalah tools atau instrumen yang
dapat mendukung kinerja entitas dimana akuntansi itu dipraktekkan.
Namun, praktek akuntansi pada lembaga-lembaga keagamaan atau lembaga
Nirlaba lainnya menjadi tidak ladzim. Walaupun tidak ladzim, penelitian praktek
akuntansi di entitas pelaporan akuntansi yakni lembaga keagamaan seperti Gereja
banyak dilakukan oleh beberapa peneliti Akuntansi, seperti Penelitian Helen Irvine
(Wolonggong, 2004) tentang “ Balancing Money and Mission in A Local Church
Budget”, Kerry Jacob (2004) . Penelitian yang berjudul “The Sacred and The Secular:
Examining The Role of Accounting in The Religious Contex”.
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METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan dengan metodelogi Studi Kasus (Case Study) yakni,
pengamatan secara detail terhadap obyek atau orang, baik pada satu titik waktu atau
beberapa titik waktu. Dengan data yang lebih detail, bervariasi dan komprehensif.
Dengan melibatkan data kualitatif, serta menggunakan Logic Analytic. (Smith,2003).
Penelitian dilakukan melalui pengamatan langsung dilapangan yakni Masjid yang
telah dipilih oleh peneliti atau dengan cara Purposive Sampling yakni sampel yang
telah ditetapkan oleh peneliti dengan alasan dan tujuan khusus. Pengamatan
dilakukan melalui keterlibatan secara langsung terhadap semua kegiatan yang
dilakukan oleh obyek penelitian dalam waktu tertentu sehingga diperoleh gambaran
utuh tentang praktik akuntansi di entitas pelaporan yakni Masjid, selain itu juga
dilakukan wawancara secara tidak terstruktur selama proses pengamatan langsung
tersebut.
Teknik analisa yang digunakan yakni Logic Analytic yakni menyesuaikan
berbagai hasil pengamatan dan wawancara dengan teori yang digunakankan dalam
penelitian ini. Yakni, Akuntansi dan Teologi, Good Governance, Clash of
Jurisdictional.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Eksitensi Akuntansi Di Masjid Dalam Konteks Teologi Islam
Persepsi individu mengenai sifat dasarnya dan cara mempersepsikan realitas
sosial yang dijumpai merupakan landasan berpijak dalam ranah bangunan realitas
sosial. Bagi individu yang otonom, misalnya, akuntansi kemungkinan dipandang
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sebagai sebuah realitas sosial yang dibangun oleh individu tersebut, atau individu –
individu lain sebagai anggota masyarakat melalui interaksi-interaksi sosial yang
kompleks. Oleh sebab itu, pentingnya persepsi individu mengenai dirinya (sifat dasar
manusia) dan realitas sosialnya (lingkungan) (ontologi) yang menjadi ranahnya untuk
berinteraksi dan dapat dimengerti (Triyuwono, 2000).
Francis (1990) dalam Triyuwono (2000) menyatakan meskipun sedikit
perhatian yang diberikan pada tingkat mikro (individu, atau diri atau akuntan itu
sendiri) tetap menganggap aspek ini sangat krusial. Francis mengedepankan
pentingnya peran seorang akuntan sebagai agen moral dalam wacana etika dan
praktek akuntansi. Akuntansi menurut francis, adalah “praktek moral sekaligus
diskursif” ia menyangkut dimensi moral (etis) individu (akuntan). Hal ini
dilatarbelakangi karena akuntansi merupakan praktek transformatif yang memiliki
potensi kuat untuk mengubah segala sesuatu di dunia, menciptakan perbedaan atas
kehadiran atau ketiadaan, dan mempengaruhi pengalaman hidup individu-individu
lain. Sang akuntan, yang berada di balik akuntansi, dengan demikian memiliki
kemampuan besar untuk membentuk akuntansi yang pada akhirnya membuat
perubahan di lingkungannya.
Persepsi individu (akuntan) yang kemudian bermetamorfosa menjadi persepsi
entitas pelaporan akuntansi, yakni masjid merupakan realitas sosial 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 multidisiplin dengan lintas kebermamfaatan serta
peran dalam melakukan interaksi sosial, sehingga membangun peradaban dan
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bangunan sosial yang baru. Seperti yang disampaikan ketua Dewan Kemakmuran
Masjid (DKM) Baitusalam, Nuarsid.
“ Masjid membutuhkan peran akuntansi untuk membuat laporan keuangan, supaya
masyarakat dan jamah tahu dana-dana kotak jum’at dan sumbangan-sumbangan
yang berasal dari jam’ah dipergunakan untuk apa saja. Kami sadar, menjadi
pengurus DKM adalah amanah, dan gak digaji, tetapi tetap saja masyarakat dan
jamaah sini suka curiga kalau ada sumbangan-sumbangan besar, maka kami selalu
melaporkan setiap bulan melalui rapat DKM tentang keadaan keuangan masjid serta
setiap Jum’at diumumkan kepada Jama’ah”.1
Ketua

DKM

Baitusalam,

Nuarsid

sadar

betul

tentang

pentingnya

menggunakan akuntansi sebagai instrumen akuntabilitas. Laporan keuangan dibuat
oleh masjid dalam rangka menjawab kecurigaan yang sering muncul dari jamaah
masjid Baitusalam dan masyarakat sekitar tentang penggunaan dana-dana yang
bersumber dari sumbangan masyarakat maupun sumbangan dari instansi pemerintah
dalam rangka pembangunan masjid, maupun kegiatan-kegiatan keagamaan yang
diselenggarakan oleh masjid secara rutin.

Penggunaan akuntansi dalam rangka

menyampaikan laporan keuangan masjid dilakukan oleh masjid Baitusalam lebih
karena latarbelakang kebutuhan masyarakat akan akuntabilitas dan keterbukaan,
dengan bingkai “kecurigaan”, yang dapat mengarah kepada tuduhan kepada pengurus
DKM, yang pada akhirnya menyebabkan kredibilitas dan wibawa pengurus dimata
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Pernyataan disampaikan dalam Diskusi dengan peneliti, pada tanggal 30/09/2010 di rumah Ketua
DKM.
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masyarakat menurun.

Bingkai “kecurigaan” dengan motif takut kredibilitas dan

wibawanya turun tercermin dari peryataan Ketua DKM Nuarsid berikut ini;
“ Padahal kami pengurus DKM menjadi pengurus secara ikhlas dan tidak digaji
hanya berharap dapat pahala dari Allah Swt , tapi masyarakat seringkali berburuk
sangka dan tidak puas dengan kinerja kami, tetapi kami bekerja saja maksimal, kan
Allah Swt maha tahu” 2
Kredibilitas dan wibawa individu maupun entitas DKM Masjid Baitusalam
menjadi pertimbangan utama mengapa akuntansi melalui pelaporan keuangan yang
dibuat oleh pengurus DKM menjadi sangat penting dalam pengelolaan keuangan dan
kegiatan masjid. Alasan tersebut juga terekam dalam pernyataan ketua DKM berikut
ini;
“Kita tidak pernah menggunakan anggaran untuk keperluan dan kepentingan pribadi
pengurus, tetapi tetap saja masih ada masyarakat dan jamaah yang protes dengan
penggunaan dana masjid tersebut, padahal kita menggunakannya untuk keperluan
pembangunan masjid atau kegiatan rutin masjid seperti untuk infaq khatib dan
muadzin”3
Argumentasi berkaitan tentang diri

(self) atau egoisme lebih menonjol,

dibandingkan dengan argumentasi teologi dan kebermamfaatan akuntansi dalam
kasus masjid ini, digunakan sebagai penjaga kehormatan dan eksitensi pengurus
DKM dan masjid itu sendiri dalam hubungannya dengan para jamaah dan
masyarakat.

2
3

ibid
ibid
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Persepsi bahwa akuntansi sebagai instrumen yang banyak dan hanya
digunakan

dalam

perusahaan

atau

entitas

bisnis,

sebagai

meanstream

kebermamfataan akuntansi, menghalangi integrasi nilai-nilai akuntansi eksis di
entitas masjid untuk menjadi bagian penting dalam beribadah kepada Allah Swt
seperti yang disampaikan oleh Eliade (1959) yang menyatakan persepsi entitas
keagamaan seperti Gereja didominasi oleh pemahaman bahwa akuntansi adalah
praktik yang domain kerjanya hanya pada praktik keuangan yang berkarakteristik
duniawi, sehingga entitas keagamaan menganggap disiplin ilmu ini tidak banyak
dibutuhkan dalam kerja-kerja pelayanan di lembaga keagamaan.
Perbedaan hasil penelitian Booth (1993) dengan penelitian di Masjid
Baitusalam ini adalah, pengurus DKM Masjid Baitusalam mentolelir penggunaan
akuntansi

sebagai

pelengkap

kegiatan

pengelolaan

Masjid,

lebih

karena

dilatarbelakangi oleh kondisi sosial jamaah dan masyarakat yang memiliki
kecendurangan curiga dan tidak percaya terhadap pengurus DKM, sehingga untuk
menepis kecurigaan tersebut maka dibuatlah laporan keuangan sehingga jamaah dan
masyarakat sekitar masjid tetap percaya dengan pengurus DKM Masjid Baitusalam,
tanpa dari awal membangun bingkai pikir bahwa akuntansi adalah bagian integral
dari teologi Islam untuk mendorong akselerasi dan kualitas kegiatan spiritual di
Masjid. Hal ini terekam dalam pernyataan Nuarsid, ketua DKM Masjid Baitusalam
berikut ini;
” Laporan keuangan sangat penting karena menghindari dari berburuk sangka dan
fitnah sekaligus masyarakat sebagai donatur ingin mengetahui penggunaan dana, ini
bentuk kejujuran atau transparansi kita terhadap masyarakat dan Tuhan, karena

7

apabila kita laporkan siapa saja yang menyumbang dan menyebut namanya
dipengumuman, biasanya donatur akan tertarik kembali untuk menyumbang” 4
Pemaknaan transparansi dan kejujuran pada konteks pernyataan Nuarsid diatas
memiliki dimensi ganda, selain akuntansi melalui laporan keuangan dimaknai sebagai
instrumen yang digunakan untuk memanifestasikan kejujuran dan transparansi di
mata masyarakat, juga sekaligus bentuk kejujuran dan transparansi kepada Tuhan.
Pengelolaan Keuangan Masjid Dan Akuntabilitas Publik
Dalam

konteks

kasus

akuntabilitas

masjid

Baitusalam,

argumentasi

akuntabilitas selain pemaknaan sesuai yang disampaikan oleh Mahmudi (2005) tetapi
juga dilengkapi dengan argumentasi akuntabilitas melalui praktek akuntansi sebagai
instrumennya mendorong prilaku ”ria” dalam praktek peribadahan dan kontstruksi
budaya yang eksis.
Akuntabilitas Masjid Baitusalam, merupakan masjid yang dikelola secara
tradisional sebagaimana masjid-masjid dibanyak kampung di Indonesia. Sumbersumber keuangan masjid berasal dari sumbangan dari masyarakat dan jama’ah dalam
bentuk infaq dan sedekah yang diperoleh kebanyakan pada saat pelaksanaan shalat
jum’at. Selain itu, masjid juga memperoleh sumbangan yang berasal dari perorangan
yang memberikan sumbangan dengan alasan-alasan pelaksanaan ibadah seperti, infaq
untuk mendoakan orang tua yang telah meninggal dunia, infaq untuk nazar, infaq
sebagai ungkapan rasa syukur dan lain-lain. Sumber keuangan masjid juga diperoleh
dari pemerintah daerah, apabila mendapatkan bantuan untuk perbaikan gedung
masjid.
4

ibid
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Laporan Keuangan yang dibuat oleh pengurus masjid masih sangat sederhana
berbentuk laporan kas, dengan bentuk empat kolom uraian, penerimaan, pengeluaran
dan saldo. Bentuk laporan keuangan sangat sederhana hanya sekedar laporan
penerimaan dan pengeluaran kas dalam satu periode. Laporan keuangan dibuat,
periodesasinya tidak konsisten, karena penyusunan laporan keuangan dibuat sesuai
dengan kebutuhan atau kesempatan para pengurus DKM yang mengurusi keuangan.
Sebagaimana disampaikan oleh ketua DKM Baitusalam, Nurasid, berikut ini;
“Laporan keuangan disampaikan setiap 1 bulan atau 2 bulan sekali sesuai
kebutuhan dan kesempatan pengurus, biasanya laporan keuangan dibuat pada saat
terjadi pengeluaran uang dalam jumlah besar atau mendapat sumbangan dengan
nominal yang besar dari individu atau lembaga, biasanya lembaga swasta atau
pemerintah tidak meminta laporan keuangan tetapi sumbangan individu dalam
jumlah besar biasanya meminta laporan keuangan dan diumumkan kepada jamaah,
khususnya nama penyumbang”.5
Laporan keuangan yang sederhana tersebut dibuat berdasarkan kebutuhan
bahkan apabila ada desakan dari masyarakat penyumbang. Argumentasi untuk
menjaga transparansi dan akuntabilitas sepertinya tidak begitu kuat. apabila
mencermati pernyataan ketua DKM diatas. Alasan desakan untuk melaporkan siapa
saja yang menyumbang seringkali datang dari penyumbang sendiri agar jama’ah dan
masyarakat tahu siapa yang telah menyumbang, biasanya penyumbang mengabaikan
pengawasan dan asumsi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan
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Pernyataan disampaikan dalam Diskusi dengan peneliti, pada tanggal 30/09/2010 di rumah Ketua
DKM
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tersebut, termasuk pihak intitusi pemerintah daerah yang sering memberikan bantuan
sosial pada pembangunan masjid, tidak mensyaratkan adanya laporan keuangan
penggunaan atau alokasi dana yang telah disumbangkan bagi kegiatan atau
pembangunan masjid.
Fakta ini menggambarkan bahwa masyarakat sendiri khususnya penyumbang
tidak mendorong akuntabilitas dan transparansi serta penggunaan instrumen modern
akuntansi

pada

pengelolaan

keuangan

masjid

dalam

rangka

mendorong

pengembangan misi dan fungsi masjid sebagai pusat peradaban Islam, fungsi
akuntansi bergeser tidak sebagai instrumen transparansi dan akuntabilitas publik,
tetapi sebagai alat untuk mendorong praktek-praktek ibadah yang cenderung
berdimensi “ria”, bahkan pada kasus pemerintah daerah yang tidak mensyaratkan
laporan keuangan pengelolaan dana sumbangan dari pemerintah daerah bagi
pembangunan masjid atau kegiatan masjid menunjukkan bahwa kesadaran akan
transparansi dan akuntabilitas di semua dimensi kehidupan sangat rendah.
Akuntansi tidak dimaknai secara utuh sebagai instrumen akuntabilitas publik,
sekaligus dapat mengakselerasi kegiatan masjid agar lebih berkualitas, tetapi
akuntansi melalui laporan keuangan hanya dimaknai sebagai perangkat yang memuat
angka-angka tanpa makna sebagai alat mendorong perubahan sosial. Keterbatasan
sumber daya manusia, merupakan argumentasi rasional untuk mengelak dari
transparansi dan akuntabilitas publik, sehingga praktek yang mengabaikan
transparansi dan akuntabilitas dapat menjadi status quo.
Tidak transparannya pengelolaan keuangan masjid, bahkan kepada pengurus
DKM lainnya, berdasarkan pernyataan diatas dilakukan oleh ketua dan bendahara
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DKM Masjid Baitusalam secara sengaja karena telah menjadi kebiasaan pengurus
bahkan jama’ah sekitar, apabila keuangan masjid berjumlah besar seringkali
dimamfaatkan untuk meminjam dari kas masjid dan selalu tidak pernah kembali.
Kondisi ini membuktikan bahwa kebiasaan atau kultur sosial masyarakat
mempengaruhi model akuntabilitas dan transparansi yang tercipta, sehingga
membutuhkan model penerapan praktek akuntansi yang dapat menyesuaikan dengan
kebutuhan dan strategi kebudayaan yang eksis dalam masyarakat bersangkutan.
Konstelasi, kebudayaan individu dan jama’ah mempengaruhi implementasi
transparansi dan akuntabilitas, dalam setting kebudayaan seperti ini, eksitensi
akuntansi justru mengganggu pengelolaan keuangan masjid, karena apabila laporan
keuangan disampaikan secara transparan dan jama’ah mengetahui secara jelas jumlah
kas yang dimiliki oleh masjid, sehingga menyulitkan pengurus DKM Masjid
Baitusalam, karena keterkaitan sosial yang begitu kuat menolak memberikan
pinjaman dari uang kas masjid akan menyebabkan implikasi yang negatif bagi
keberadaan para pengurus DKM Masjid Baitusalam, mereka dapat dituduh tidak
memiliki sensitifitas dan kepedulian terhadap jama’ah namun di sisi lain, pinjaman
yang diberikan selalu tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena selalu tidak
dikembalikan, hal ini berkaitan dengan rendahnya tanggungjawab yang dimiliki oleh
mereka yang meminjam. Temuan diatas bagi peneliti merupakan “dilemma
akuntabilitas dan transparansi” dengan setting kebudayaan tertentu akuntabilitas dan
transparansi

berhadapan

dengan

fakta

budaya

masyarakat

yang

memiliki

kecenderungan tanggungjawab rendah, sehingga menghalangi eksisnya akuntabilitas
dan transparansi, di lain sisi, urgensi akuntabilitas dan transparansi justru terus
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didorong oleh masyarakat dan jama’ah agar pengelolaan keuangan masjid menjadi
lebih baik.
Akuntansi Masjid dan Clash Jurisdictional
Teori Clash of Jurisdictional (Abbot,1988), menyatakan profesionalitas
sebuah profesi seringkali tidak dapat dipahami oleh profesi lainnya yang berbeda,
sehingga profesionalitas sebuah profesi teralienasi dari profesi lainnya. Hal ini terjadi
karena sistem secara praktik dan nilai memiliki perbedaan antara satu profesi dengan
profesi lainnya, masing-masing profesi ingin membuktikan bahwa mereka ahli dan
sangat menguasai wilayah profesinya dibandingkan orang lain, sehingga tidak
memungkinkan bagi orang lain untuk masuk dan melakukan profesi yang mereka
kuasai.
Pada konteks penelitian ini, terdapat dua profesi yang berbeda perspektifnya
bahwa ruang kerja, yakni Pertama. Akuntan melalui praktik dan ilmu akuntansi.
Kedua. Agamawan/Ustadz/Pengurus Masjid dengan peran dan tugasnya dalam
kegiatan-kegiatan dakwah dan peribadahan di Masjid.
Peran akuntansi yang tidak konsisten digunakan dalam kasus Masjid
Baitusalam, menyebabkan secara langsung tidak terjadi clash jurisdictional justru
dari beberapa pernyataan yang disampaikan oleh para pengurus Masjid Baitusalam,
mereka membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang secara sukarela mau
membantu menghadirkan praktek akuntansi yang praktis dan sesuai untuk
pengelolaan keuangan masjid, melalui pernyataan berikut yang disampaikan oleh
Abdul Khalik, Ketua Panitia Santunan Yatim dan Pengurus DKM Masjid Baitusalam;
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“Dalam dakwah penuh dengan kejujuran begitu juga akuntansi. Akuntansi yang
digunakan sudah cukup baik, pelaporan sudah sesuai alurnya dan masyarakat
sudah puas dengan imformasi yang didapat, ini karena keterbatasan masyarakat
terhadap akuntansi, karena secara ideal laoran keuanagan masih kurang tapi yang
terpenting masyarakat bisa membaca laporan keuangan yang disampaikan oleh
masjid dan bisa paham laporan tersebut, oleh sebab itu masjid sangat membutuhkan
panduan praktis dan keterlibatan orang-orang yang paham akuntansi untuk
membantu kerja pengurus masjid dalam memperbaiki pengelolaan keuangan dan
kinerja masjid secara keseluruhan” 6
Dari sisi, agamawan dan ustadz tidak terlihat adanya penolakan terhadap
eksitensi akuntansi digunakan secara benar di masjid, justru mereka mendorong
pemamfaatan akuntansi, karena sadar bahwa Islam mengajarkan kejujuran dan
keterbukaan serta semua aktivitas terhadap sesama manusia harus dapat
dipertanggungjawabkan. Permasalahan justru muncul dari para akuntan atau ilmuan
akuntansi yang memiliki kecenderungan untuk tidak bersedia masuk kedalam entitas
ini, hal ini dilatarbelakangi oleh miskinnya pemahaman teologi yang dimiliki oleh
para akuntan, seperti yang disinyalir oleh Jacob (2004) juga mengutip pendapat
penelitian Eliade (1959) yang menyatakan bahwa, “Bagi seseorang yang sangat
religius maka semua sudut pandangnya akan sesuatu selalu didasari oleh
pemahaman spiritual, oleh karena itu maka praktek akuntansinya pun akan dipenuhi
dengan dimensi spiritual, dan sebaliknya.

6

Disampaikan setelah rapat panitia santunan yatim piatu di Masjid Baitusalam, pada 08/09/2010
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SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan
1.

Dalam Konteks konstruksi budaya Masjid Baitusalam, akuntansi dapat
diterima dengan baik sebagai instrumen yang penting bagi pengelolaan
masjid sebagai bentuk perwujudan kejujuran dan pertanggungjawaban.

2.

Dengan konstruksi kebudayaan yang unik di Masjid Baitusalam, sejati
akuntansi dalam prakteknya mendorong transparansi dan akuntabilitas
bergeser menjadi instrumen yang mendorong prilaku ibadah yang
“ria”. Konstruksi kebudayaan masyarakat Ketapang dimana masjid
Baitusalam

berada,

melahirkan

“Dillema

transparansi

dan

akuntabilitas.
3.

Clash Jurisdictional tidak terjadi pada kasus Masjid Baitusalam, justru
ustadz,

agamawan

yang

mengelola

masjid

mendorong

dan

menginginkan kehadiran profesi akuntan untuk mendisain penggunaan
akuntansi yang baik dan benar dalam pengelolaan keuangan masjid
agar dapat membantu perbaikan kinerja masjid dalam melakukan
peran-peran dakwah dan pembangunan konstruksi sosial ditengah
masyarakat Islam.
Saran
1.

Mendorong konsistensi penggunaan akuntansi sebagai instrumen
untuk mendorong kejujuran dan akuntabilitas akan menggeser
pemahaman

menjaga

kehormatan

diri,

wibawa

dan

citra

kepemimpinan para pengurus DKM Masjid Baitusalam kepada
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pemahaman bahwa akuntansi adalah bagian integral dari pelaksanaan
ibadah dan dakwah Islam karena dapat membantu mengakselerasikan
kinerja dakwah Islam.
2.

Dillema transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan
masjid dalam konstruksi budaya Masjid Baitusalam dapat digeser
menjadi budaya transparansi dan akuntabilitas seutuhnya, dengan
memberikan

pemahaman

bahwa

keuangan

masjid

merupakan

keuangan publik yang harus dipertanggungjawabkan kepada publik.
3.

Dibutuhkan perubahan paradigma dan peran sosial akuntansi sebagai
alat yang dapat mendorong perubahan sosial, dan peningkatan
kebermamfaatan akuntansi pada berbagai entitas yang hadir dalam
lingkungan sosial.

4.

Berangkat dari keterbatasan penelitian ini, yang hanya mengambil satu
obyek penelitian sehingga tidak dapat dilakukan generalisasi, maka
perlu dilakukan penelitian selanjutnya yang melibatkan obyek yang
lebih banyak sehingga dapat dilakukan generalisasi, disertai perlu
dilakukan uji terhadap temuan-temuan dalam penelitian ini melalui
pendekatan kuantitatif.
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