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BAB I 

PENDADULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Selama ini pondok pesantren dianggap ekslusif dan tertutup dari 

manajemen modern.  Karena pada umumnya kepemimpinan serta tata kelola 

di pesantren masih banyak yang sifatnya alami dan tradisional. Baik dari 

pengembangan pesantren, proses pembinaan calon pimpinan,  maupun 

pengelolan keuangannya belum memiliki bentuk yang teratur dan menetap. 

Hal ini disebabkan pondok pesantren resisten dari praktik akuntabilitas 

karena kuatnya pengaruh pemimpin dan tradisi didalamnya. 

Perkembangan pondok pesantren di Indoesia masih sebatas perbaikan 

fasilitas penunjang pendidikan, bukan perkembangan kearah sistem mupun 

manajemen pondok pesantren itu sendiri. Perubahan yang sudah terjadi 

hanya sebatas kepengurusan, bukan pada pengelolaan keuangan secara 

transparan yang mengarah pada laporan pertanggungjawaban. Oleh karena 

itu, pada kepemimpinan didalam pesantren yang masih tradisional harus 

segera dirubah supaya pengelolaannya jelas dan terinci. Selain itu supaya 

pesantren tidak disepelekan masyarakat. Karena salah satu bagian terpenting 

dalam manajemen pesantren adalah tata kelola yang baik. 

Dalam suatu lembaga termasuk pesantren, pengelolaan keuangan 

sering menimbulkan permasalahan yang serius bila pengelolaanya kurang 

baik. Dalam pandangan ajaran Islam, segala sesuatu harus dilakukan secara 

rapi, benar, tertib dan teratur. Proses-prosesnya harus diikuti dengan baik 

tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Hal ini merupakan prinsip utama 
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dalam ajaran Islam. Rasululloh Shalallohu „Alaihi wa Salam bersabda dalam 

sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Thabrani. “Sesungguhnya Allah 

sangat mecintai orang yang jika melakukan sesuatu pekerjaan, dilakukan 

secara Itqan (tepat, terarah, jelas dan tuntas).” (HR. Thabrani). 

Sebenarnya pengelolaan keuangan di Pesantren tidak begitu rumit, 

sebab pesantren merupakan lembaga swadana dan organisasi nirlaba yang 

tidak memerlukan pertanggungjawaban keuangan yang terlalu rumit kepada 

penyandang dananya. Untuk menciptakan  Good Governance Yang baik 

pada pesantren harus ditandai dengan adanya Transparansi, Akuntabilitas,  

Responsibilitas, dan kesetaraan didalam pengelolaanya. Akuntabilitas dan 

transparansi disetiap organisasi sangat dibutuhkan, baik organisasi 

pemerintahan, bisnis maupun non bisnis. Mengingat setiap organisasi 

memiliki keterkaitan internal dan eksternal. Kehidupan keagamaan seakan 

menjadi dimensi lain yang tidak memerlukan transparansi dan akuntabilitas 

secara langsung dalam bentuk pelaporan akuntansi.  

Menurut Arifin (2014) Berdasarkan  PSAK Nomor 45 mengenai 

Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba, ditunjukkan tentang bagaimana  

bentuk dari laporan keuangan yang  seharusnya disajikan oleh yayasan,  

meliputi:  laporan posisi keuangan pada akhir periode laporan, laporan 

aktivitas serta laporan arus kas untuk suatu periode laporan, dan catatan atas 

laporan keuangan. Dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2001 menjelaskan 

bahwa Pengelolahan Keuangan yang mengatur tentang yayasan 

dimaksudkan agar yayasan yang berdiri di Indonesia memiliki acuan yang 
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jelas tentang cara pelaksanaan yang mengatur yayasan tersebut, baik 

mengatur tentang organ keanggotaan (pengurus), tata cara pendiriannya, 

serta anggaran dasarnya (pengelolan keuangannya).  

Arifin (2014) menjelaskan dalam rangka meningkatkan transparansi 

dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pondok pesantren Nazhatut Thullab 

seharusnya  ada keterbukaan  sumber keuangan dan jumlahnya, rincian 

penggunaan dan pertanggungjawabanya harus jelas supaya memudahkan 

pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya.  Sehingga  nantinya 

dapat dijadikan pertanggungjawaban setiap unit. Pondok pesantren Nazhatut 

Thullab sebaiknya membuat laporan keuangan setiap unit, baik dari tingkat 

SMP (Sekolah Menengah Pertama), MTs (Madrasah Tsanawiyah), SMA 

(Sekolah Menengah Atas), SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) dan MAK 

(Madrasah Aliyah Keagamaan) supaya Yayasan dapat mengetahui kondisi 

posisi keuangan dan beban-beban operasional setiap unit sekolah, sehingga 

nantinya dapat dijadikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas 

pengeloaan keuangan pondok pesantren dan dapat mengukur kinerja pondok 

pesantren. Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu dengan 

menganalisis laporan keuangan pondok pesantren yang dijadikan media 

akuntansi sebagai  pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pondok 

pesantren  Nazhatut Thullab di Prajjan Camplong Sampang Madura pada 

periode 2012, sehingga penulis menyimpulkan bahwa media akuntansi yang 

dihasilkan  pondok pesantren Nazhatut Thullab yang digunakan dalam 

pertanggungjawaban terhadap pengelolaan keuangan pondok pesantren 
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adalah laporan keuangan yang hanya berupa pengeluaran kas dan 

penerimaan kas saja. 

Pada penelitian ini menggunakan obyek pondok pesantren Tebuireng 

Jombang dikarenakan Pondok pesantren tersebut adalah salah satu pondok 

pesantren yang besar dan cukup terkenal di Indonesia serta memiliki 3.145 

santri/santriwati. Dengan demikian pengelolaannya harus dilakukan dengan 

baik atau good governance. 

Penelitian ini sangat penting dilakukan guna meningkatkan 

transparansi dan akuntabilitas pada Pondok Pesantren supaya keuangan bisa 

jelas dan terinci. Karena Praktik akuntansi sebagai instrument transparansi 

dan akuntabilitas dientitas keagamaan khususnya islam melalui pondok 

pesantren yang sangat jarang menjadi perhatian khusus dalam praktik 

maupun kajian ilmiah. Tata kelola yang baik akan berpengaruh baik juga 

terhadap pelaporan yang dibuat oleh suatu entitas. Dengan tata kelola yang 

baik, maka entitas syariah juga dapat memperoleh kinerja yang baik, 

pelaporan yang diberikan juga akan baik.  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dianggap 

penting  untuk melaksanakan penelitian. Supaya dapat diketahui sejauh 

mana pelaksanaan good governance pada pondok pesantren. Sehingga 

penelitian ini mengambil judul “Analisis Penerapan Good Governance pada 

Pondok Pesantren (Studi Kasus Pada Pondok Pesantren Tebuireng 

Jombang). 
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1.2 Rumusan Masalah 

Bertitik tolak dari latar belakang tersebut di atas maka masalah yang 

dibahas dalam penulisan skripsi ini dapat dirumusakan sebagai berikut : 

Bagaimana penerapan prinsip-prinsip good governance yang dijalankan 

oleh Pondok Pesantren Tebuireng? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Menjelaskan penerapan prinsip-prinsip good governance yang dijalankan 

oleh Pondok Pesantren Tebuireng 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini dapat dikategorikan sebagai manfaat teoritis 

dan manfaat praktis. Secara teoritis, penelitian bermanfaat bagi penerapan 

good governance, khususnya di pondok pesantren, lebih khusus lagi terkait 

dengan penerapan prinsip-prinsip good governance di Pondok Pesantren. 

Manfaat Teoritis: 

Hasil Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan mengenai penerapan 

prinsip-prinsip good governance di Pondok Pesantren. 

Manfaat Praktis: 

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menyumbangkan 

pemikiran terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan masalah 

transparansi dan akuntabilitas pada Pondok Pesantren. 


