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BAB VII 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN  

Wakaf merupakan bentuk kegiatan peduli sesama manusia yang 

terjadi dalam Agama Islam. Wakaf dapat diartikan menahan harta dan 

memberikan manfaatnya untuk kemaslahatan umat manusia sejalan 

dengan ajaran agama Islam. Rukun dan syarat harus dipenuhi dalam 

wakaf yaitu adanya wakif (pewakaf yang mewakafkan), mauquf bih, 

mauquf ‘alaih (pihak penerima wakaf) dan shighat atau ikrar 

(pernyataan atau ikrar dari wakif). Maka dari itu, tujuan wakaf dapat 

terjaga, diperlukan pengelola wakaf (nazhir) yang amanah, kompeten 

dan profesional. Macam- macam wakaf dapat dikelompokkan 

berdasarkan peruntukan, waktu, dan jenis harta benda yang di 

wakafkan. Dalam wakaf juga terdapat lima prinsip- prinsip pengelolaan 

wakaf yakni asas keberlangsungan manfaat, asas pertanggungjawaban, 

asas professional manajemen, serta asas keadilan sosial. Sedangkan 

hikmah yang terdapat dalam wakaf beberapa diantaranya yaitu wakif 

sudah menjalankan perintah sesuai dengan agama Islam, wakif dapat 

memberikan contoh kepada sesama untuk saling berbagi dan memberi, 

nazhir mendapatkan kesempatan dalam mengelola sejumlah harta 

untuk kepentingan banyak umat, dan nazhir juga mendapatkan imbalan 

jasa dalam mengelola wakaf.  

Akuntansi wakaf sendiri memiliki pengertian, yaitu sistem 

informasi yang menyediakan laporan keuangan bagi para pemegang 

kepentingan yang memiliki keterlibatan terkait kegiatan ekonomi serta 

keadaan perusahaan. Dasar hukum akuntansi wakaf terdapat pada 

Surat Al- Baqarah ayat 261-262, Surat Al- Imran(3) ayat 92, Surat Al- 

Baqarah ayat 282 dan sisanya terdapat hadits yang menjelaskan 

tentang akuntansi wakaf contohnya seperti hadits yang dijelaskan oleh 

Ibnu Umar r.a bahwa Umar bin Khattab r.a mendapatkan tanah (kebun) 

khoibar. Teori yang terdapat dalam akuntansi wakaf merupakan bagian 

dari akuntansi syari’ah karena wakaf adalah salah satu transaksi atau 

akad dalam muamalah. Teori akuntansi syari’ah yang adapat digunakan 

dalam akuntansi wakaf yaitu teori shari’ah enterprise dan shari’ah value 

added. Hubungan teori shari’ah enterprise,yang terdapat dalam 
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akuntansi wakaf memiliki kenyataan bahwa nazhir memberikan 

informasi bukan hanya kepada pemegang saham maupun wakif, 

melainkan kepada seluruh individu maupu masyarakat yang memiliki 

kepentingan terhadap lembaga wakaf, seperti pemerintah, mauquf 

‘alaih, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat luas pada umumnya, 

serta lingkungan. Serta, pengelola wakaf (nazhir) akan dimintai 

pertanggungjawaban dihadapan Allah SWT pada hari kiamat.. 

Sedangkan akuntansi wakaf yang didasarkan pada PSAK 112 

yaitu mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan 

transaksi wakaf. Transaksi dan peristiwa lain yang terkait dengan 

wakaf yang dimaksud dalam pernyataan ini, meliputi penerimaan, 

pengelolaan, dan pengembangan aset wakaf serta penyaluran manfaat 

dari aset wakaf yang dilakukan oleh wakif. Dasar hukum terkait 

pelaksanaan wakaf yang ada di Indonesia ditetapkan dalam UU No. 41 

tahun 2004 mengenai wakaf serta dilengkapi dengan regulasi tentang 

akuntansi wakaf yang sudah ditetapkan pada PSAK 112, dan beberapa 

PSAK yang terkait dengan wakaf diantaranya seperti PSAK 13 tentang 

Properti Investasi, PSAK 16 tentang Aset Tetap, PSAK 110 tentang 

Akuntansi Sukuk, PSAK 19 tentang Aset Tak Berwujud, serta PSAK 71 

tentang Instrumen Keuangan. Laporan keuangan wakaf yang terdapat 

dalam PSAK 112 mengenai laporan keuangan nazhir yaitu terdapat 

lima macam laporan keuangan (1) Laporan Posisi Keuangan, (2) 

Laporan Rincian Aset Wakaf, (3) Laporan Aktivitas, (4) Laporan Arus 

kas, dan (5) Catatan atas Laporan Keungan.  
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B. SARAN  

1. Bagi Lembaga Wakaf 

Sebagai umat Agama Islam, dalam mengerjakan tugasnya 

lembaga harus mengerjakan dan menjalankan tugasnya sesuai 

dengan syariat Islam agar mendapatkan ridho dari Allah Swt. Serta 

bisa memberi manfaat pada lingungan sekitar. 

2. Bagi Akuntan Pendidik  

Dalam melakukan kegiatan belajar mengajar buku akuntansi 

wakaf ini dapat digunakan sebagai sarana pembelajaran dan 

menambah wawasan tentang akuntansi wakaf yang masih jarang 

ditemukan. Dalam memahami dan membaca buku ini, terdapat 

manfaat teoritis dan praktis yang dapat diterapkan dalam 

menjalankan pekerjannya sebagai akuntan pendidik. 

3. Mahasiswa dan Pelajar Lainnya 

Bagi mahasiwa dan pembaca lainnya buku ini dapat dibaca 

dan digunakan sehingga mampu memberikan sebuah gambaran 

tentang Akuntansi Wakaf  sehingga buku ini dapat digunakan dan 

diterapkan atau di praktekkan oleh mahasiswa maupun pelajar 

lainnya.


