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BAB I    

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 3 mengamanatkan 

pengelolaan keuangan negara dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan 

perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan 

bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. 

Sektor pendidikan sebagai pijakan dan roda kemajuan bangsa harus 

menjadikan Peraturan Perundang-Undang sebagai acuan dalam pengelolaan 

keuangan, dimana pengelolaan dana, baik yang berasal dari pemerintah 

maupun masyarakat dilandasi semangat akuntabilitas dan transparasi, agar 

masyarakat dapat mengetahui kemana saja dana pendidikan dibelanjakan.  

 Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 menetapkan,  pendanaan 

pendidikan substansinya antara lain: (1) Pendanaan pendidikan menjadi 

tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan 

Masyarakat, (2) Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan 

prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan, (3) Pengelolaan dana 

pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan 

akuntabilitas publik, dan (4) Pengalokasian dana pendidikan. 

Menurut Wijaya (2009) menyatakan akuntabilitas merupakan 

kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan 

menerangkan kinerja dan tindakan penyelenggara organisasi kepada pihak 
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yang memiliki hak atau kewajiban untuk meminta keterangan atau 

pertanggungjawaban. Akuntabilitas didalam manajemen keuangan berarti 

penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan 

perencanaan yang telah ditetapkan. Akuntabilitas pengelolaan keuangan harus 

didukung oleh transparasi, sebagaimana dalam Darma (2007) menyatakan 

transparasi manajemen keuangan bidang pendidikan yaitu adanya 

keterbukaan dalam sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, 

dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-

pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Berdasarkan perencanaan 

yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku, maka pihak sekolah 

membelanjakan uang secara bertanggungjawab, dimana pertanggungjawaban 

dapat dilakukan kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah.  

Sekolah publik (dalam hal ini sekolah negeri) yang secara langsung 

dikelola dalam pengadaan peralatan pendidikan, dan buku pelajaran, 

pendayagunaan tenaga pendidikan, dan pengembangan kurikulum dari satuan 

pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah negeri menjadi tanggungjawab 

Menteri Pendidikan Nasional, pengawasan terhadap penyelenggaraan 

pendidikan juga menjadi tanggungjawab Departemen Pendidikan Nasional di 

semua tingkat. Namun, bagaimana dengan sekolah-sekolah swasta seperti  

pesantren, sekolah yang didirikan oleh lembaga kemasyarakatan seperti NU, 

dan Muhamadiyah,  yang juga berperan sebagai pelaku dalam mencerdaskan 

kehidupan bangsa.  
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Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi kemasyarakatan 

terbesar di Republik Indonesia, setelah satu abad berkiprah sebagai organisasi 

sosial, keagamaan dan pendidikan. Muktamar satu abad Muhammadiyah 

(Muktamar ke-46) melaporkan kebesaran Muhammadiyah dalam amal usaha, 

hingga tahun 2010, dalam bidang pendidikan memiliki 4623 Taman Kanak-

kanak, 6732 Pendidikan Anak Usia Dini, 15 Sekolah Luar Biasa, 1137 

Sekolah Dasar, 1079 Madrasah Ibtidaiyah, 347 Madrasah Diniyah, 1178 

Sekolah Menengah Pertama, 507 Madrasah Tsanawiyah, 158 Madrasah 

Aliyah, 589 Sekolah Menengah Atas, 396 Sekolah Menengah Kejuruan, 7 

Mualimin/Mualimat, 101 Pondok Pesantren, dan 3 sekolah menengah 

farmasi. Dalam bidang pendidikan tinggi memiliki 40 Universitas, 93 sekolah 

tinggi, 32 akademik, dan 7 politeknik. (Luth, 2011).  

Jumlah tersebut tersebar di setiap Propinsi di Indonesia, salah satunya 

di propinsi Jawa Timur yang berjumlah 975 unit sekolah mulai dari tingkat 

SD/MI/SMP/MTs/SMA/MA/SMK. Sebagian kecil jumlah amal usaha 

tersebut berada di Malang Raya  yaitu 53 unit sekolah : Kabupaten Malang 24 

unit, Kota Malang 23 unit, dan Kota Batu 6 unit. (Data Majelis DIKDASMEN 

Muhammadiyah Malang Raya 2011) 

Sekian banyak jumlah sekolah Muhammadiyah di Malang Raya, 

sekolah ini memiliki prestasi yang patut di banggakan, sebagaimana data 

Majelis DIKDASMEN Pimpinan Daerah Muhammadiyah Malang Raya dari 

sekian sekolah dimalang raya pada umumnya sudah terakreditasi dan ada 

yang dinyatakan status Excellent seperti SMK Muhammadiyah 01, SMK 
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Muhammadiyah 03 dan SMK Muhammadiyah 07 Kabupaten Malang dan 

MTs Muhammadiyah 06 dan SMK Muhammadiyah 02 Kota Malang 

sedangkan untuk Kota Batu SD Muhammadiyah 04, SD Muhammadiyah 05 

dan SMP Muhammadiya 08. Disamping itu sekolah Muhammadiyah Malang 

Raya dari segi prestasi akedemik dan non akademik dinyatakan bagus seperti 

SD Muhamadiyah 09 memiliki prestasi tujuh kali tingkat nasional dan 

prestasi non akademik tingkat Kabupaten 30 kali. SMK Muhammadiyah 

memiliki prestasi akademik dua kali tingkat Kabupaten dan dua tingkat 

Nasional dan SMK Muhammadiyah 07 tiga kali tingkat kabupaten, empat 

kali tingkat provinsi dan tiga kali tingkat nasional, Kota Batu yang memiliki 

prestasi akademik dan non akademik sampai tingkat nasional seperti SD 

Muhammadiyah 04, SMP Muhammadiyah 02. 

Namun, dari kesuksesan yang dicapai Luth (2011) menyatakan untuk 

Propinsi Jawa Timur potensi kuantitas ini belum terkelola dengan baik, 

karena upaya yang tersistematis untuk mengembangkan amal usaha 

pendidikan ini seolah berjalan ditempat karena minimnya data, ada berapa 

sekolah yang sudah terakreditasi A, berapa sekolah yang belum terakreditasi, 

berapa jumlah guru di seluruh sekolah, ada berapa sekolah yang memiliki 

fasilitas yang memadai, bagaimana manajemen pengelolalan dan 

pertanggungjawaban keuangan sekolah.  

Bastian (2007) menjelaskan dalam perspektif administrasi publik, 

tujuan manajemen keuangan pendidikan adalah membantu pengelolaan 

sumber keuangan organisasi pendidikan serta menciptakan mekanisme 
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pengendalian yang tepat, bagi pengambilan keputusan keuangan dalam 

pencapaian tujuan organisasi pendidikan yang transparan, akuntabel dan 

efektif. 

Fattah (2000) menjelaskan manajemen keuangan dikategorikan pada 

tiga fase yaitu: Financial Planning, implementation, and evaluation, 

Perencanaan Keuangan merupakan budgeting, Implementation (pelaksanaan 

anggaran) merupakan kegiatan yang berdasarkan rencana yang dibuat, 

Evaluation merupakan proses terhadap pencapaian sasaran. Oleh karena itu 

sekolah muhammadiyah harus dapat mengelola keuangan dengan baik yaitu 

mampu menggali dana, merencanakan anggaran, melaksanakan anggaran dan 

mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan penggunaan dana secara 

transparan. 

Pernyataan diatas dipertegas oleh Kholmi (2012) proses penyusunan 

anggaran merupakan kegiatan yang penting dan melibatkan berbagai pihak 

baik tingkat atas maupun tingkat bawah yang mempunyai kuasa dalam 

mempersiapkan dan mengevaluasi tujuan anggaran, dimana anggaran selalu 

digunakan sebagai tolak ukur terbaik kinerja manajer.  

Berdasarkan  pernyataan diatas, maka institusi pendidikan seperti 

sekolah harus merencanakan anggaran, melaksanakan anggaran dan 

mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan penggunaan dana secara 

transparan, termasuk sekolah Muhammadiyah, khususnya sekolah 

Muhammadiyah di Malang Raya. Sesuai dengan Surat Keputusan Pimpinan 

Pusat Muhammadiyah nomor 28/SK-PP/1.A/3.i/1997 tanggal 19 Maret 1997. 
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‘Maksud dan tujuan pengelolaan keuangan persyarikatan muhammadiyah 

adalah untuk mewujudkan keseragaman tatacara pengurusan dan 

pertanggungjawaban keuangan guna memudahkan dalam pembinaan, 

pengawasan dan pengembangan gerak dan amal usaha persyarikatan 

Muhammadiyah. Tatacara tersebut berlaku untuk semua pimpinan Majelis, 

Badan, Lembaga dan Unit Amal Usaha yang mengelola uang sendiri seperti: 

sekolah, rumah sakit, panti asuhan ( Djal dan Badawi, 2009: 61). 

Namun, sekolah Muhammadiyah Malang Raya belum mampu 

memenuhi maksud dan tujuan penggelolaan keuangan tersebut diatas, dimana 

pengelolaan keuangan sekolah Muhammadiyah di Malang Raya, penyusunan 

kegiatan dan anggaran sekolah memiliki keberagaman. Prakteknya 

penyusunan anggaran disetiap sekolah menggunakan standar sekolah masing-

masing, dan pemahaman kepala sekolah dengan bendahara, hal ini 

disebabkan karena tidak adanya pedoman yang dimiliki sekolah dalam 

pengelolaan keuangan dari pimpinan persyarikatan.  

Berdasarkan hasil wawancara peneliti disetiap sekolah, permasalah 

yang terjadi seperti (1) dalam penggunaan nama, ada menggunakan Rencana 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS), dan ada yang 

menamakan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), (2) 

merencanakan, penyusunan, melaksanakan realisasi anggaran dan 

pengorganisasian sebagian sekolah melibatkan Majelis DIKDASMEN, dan 

sebagian lainnya Majlis DIKDASMEN sebagai pengkoreksi dan hanya 

sebagai penerima laporan keuangan tahunan, seperti SMK Muhammadiyah 
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02 Kota Malang dalam penyusunan, pengorganisasian, dan realisasi anggaran 

tidak melibatkan Majlis DIKDASMEN PDM/PCM, sedangkan SMP 

Muhammadiyah 06 DAU harus mengikutkan Majelis DIKDASMEN PCM, 

sedangkan SMK Muhammadiyah 01 Kabupaten Malang, Majelis 

DIKDASMEN hanya sebagai pengkoreksi, dan (3) proses penyusunan 

kegiatan dan anggaran, memiliki metode yang berbeda seperti SMK 

Muhammadiyah 01 Kabupaten Malang diserahkan kepada masing-masing 

ketua jurusan, SMK Muhammadiyah 02 Kota Malang diserahkan kepada 

wakil kepala sekolah, SMK Muhammadiyah 01 Kota Batu kepala sekolah 

dan bendahara, sedangkan SMP Muhammadiyah 08 Kota Batu, kepala 

sekolah dan bendahara, dan SMP Muhammadiyah 06 DAU, dibuat oleh 

bendahara sekolah dan bendahara Majelis DIKDASMEN. 

Realisasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Seperti SMK 

Muhammadiyah 01 Kabupaten Malang, SMK Muhammadiyah 02 Kota 

Malang tidak meminta persetujuan Majelis DIKDASMEN hanya persetujuan 

kepala sekolah, SMP Muhammadiyah 08 Kota Batu dan SMP 

Muhammadiyah 06 DAU dan SMK Muhammadiyah Kota Batu, meminta 

persetujuan Majelis DIKDASMEN, sedangkan dalam memenuhi laporan 

keuangan sebagai bentuk fasilitas akuntabilitas juga memiliki keragaman 

dalam mempertanggungjawabkan keuangan sekolah, berdasarkan data dari 

Majelis DIKDASMEN Malang Raya 2011, untuk Kabupaten Malang 80% 

tidak memiliki neraca dan tidak memiliki bukti dari mana dana diperoleh dan 

kemana saja dana dibelanjakan, seperti: Kabupaten Malang jumlah 24 unit 



8 
 

sekolah yang memiliki (1) kas umum 98% (2) buku bank 50% (3) Buku 

Pembantu dan pembiayaan 66%, (4) buku kas pembantu 75%, (5) Bukti kas 

masuk 75%, (6) bukti kas keluar 79,1%, (7) buku inventaris 62,5%, dan (8) 

Neraca 20%.  

Kota Malang memperlihatkan bahwa: sekolah yang memiliki (1) kas 

umum 95% (2) buku bank 85,7% (3) Buku Pembantu dan pembiayaan 100%, 

(4) buku kas pembantu 71%, (5) Bukti kas masuk 100%, (6) bukti kas keluar 

100%, (7) buku inventaris 95%, dan (8) Neraca 33,3%. Kota Batu juga 

demikian sekolah yang memiliki (1) kas umum 100% (2) buku bank 100% 

(3) Buku Pembantu dan pembiayaan 100%, (4) buku kas pembantu 100%, (5) 

Bukti kas masuk 100%, (6) bukti kas keluar 100%, (7) buku inventaris 100%,  

dan (8) Neraca 33,3%. (Data Majelis DIKDASMEN Muhammadiyah Malang 

Raya) 

Berdasarkan penjelasan diatas seperti Kabupaten Malang tahun ajaran 

2010-2011 SMP Muhammadiyah 06 dengan total pendapatan sekolah sebesar 

Rp.495.075.000 dan total pengeluaran Rp.495.075.000, tidak memiliki bukti 

kas masuk, bukti kas keluar dan tidak memiliki neraca keuangan, sedangkan 

pada sekolah SMP Muhammadiyah 04 Kabupaten Malang dengan jumlah 

pendapatan Rp.483.254.424, total pengeluaran Rp467.107.000, memiliki 

bukti kas masuk, keluar dan memiliki neraca. Kota Malang: seperti SMA 

Muhammadiyah 01, total pendapatan Rp 153.305.960, pengeluaran 

131.134.585 namun tidak memiliki kas umum, Buku bank,  dan neraca, 

sedangkan untuk Kota Batu dari keseluruhan jumlah unit sekolah 33,3% tidak 
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memiliki neraca keuangan. (Data Majelis DIKDASMEN Muhammadiyah 

Malang Raya 2011) 

Kompleksnya permasalah manajemen pengelolaan keuangan sekolah 

Muhammadiyah Malang Raya, berdasarkan permasalahan diatas, maka 

menurut penulis perlu penyeragaman pengelolaan keuangan sekolah 

Muhammadiyah Malang Raya demi memenuhi akuntabilitas keuangan, dan 

mempermudah pengawasan sesuai dengan Surat Keputusan Pimpinan Pusat 

Muhammadiyah nomor 28/SK-PP/1.A/3.i/1997 tanggal 19 Maret 1997, 

karena sekolah ini milik Persyarikatan Muhammadiyah dan dalam satu 

payung pembinaan dan pengawasan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah 

(DIKDASMEN) Muhammadiyah. Maka penelitian ini akan membahas 

tentang Manajemen pengelolaan keuangan sekolah Muhammadiyah yang 

akuntabel, berguna untuk menyeragamkan pelaksanaan pengelolaan keuangan 

di sekolah Muhammadiyah Malang Raya yang efektif, efisien dan akuntabel. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian ini untuk membangun 

“Model Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Sekolah Muhammadiyah 

Malang Raya.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana perencanaan (financial budgeting) keuangan sekolah 

Muhammadiyah di Malang Raya? 
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2. Bagaimana pengorganisasian keuangan sekolah Muhammadiyah di 

Malang Raya? 

3. Bagaimana implementasi (realisasi anggaran) keuangan di sekolah 

Muhammadiyah di Malang Raya? 

4. Bagaimana pelaksanaan pengawasan terhadap penggunaan keuangan di 

sekolah Muhammadiyah di Malang Raya? 

5. Bagaimana Akuntabilitas pengelolaan keuangan sekolah Muhammadiyah 

di Malang Raya? 

6. Bagaimana model akuntabilitas pengelolaan keuangan sekolah 

Muhammadiyah di Malang Raya? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini 

adalah untuk menjelaskan: 

1. Perencanaan keuangan (financial budgeting) keuangan sekolah 

Muhammadiyah di Malang Raya. 

2. Pengorganisasian keuangan sekolah Muhammadiyah di Malang Raya. 

3. Implementasi (realisasi Anggaran) keuangan sekolah Muhammadiyah di 

Malang Raya. 

4. Pelaksanaan pengawasan terhadap penggunaan keuangan di sekolah 

Muhammadiyah di Malang Raya. 

5. Akuntabilitas pengelolaan keuangan sekolah Muhammadiyah di Malang 

Raya. 
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6. Model akuntabilitas pengelolaan keuangan sekolah Muhammadiyah di 

Malang Raya. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi sekolah Muhammadiyah di Malang Raya 

a. Terselenggaranya pertanggungjawaban keuangan yang benar, lengkap 

dan tepat waktu 

b. Tersusunnya penatausahaan/pembukuan keuangan yang sesuai dengan 

sistem dan prosesdur akuntansi yang berlaku. 

2. Bagi Pimpinan Daerah Muhammadiyah Malang Raya yaitu 

Menyeragamkan pengelolaan keuangan sekolah Muhammadiyah se-

Malang raya. 

 


