
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PEDOMAN DAN HASIL WAWANCARA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANALISIS LAPORAN ARUS KAS SEBAGAI SALAH SATU 

ALAT BANTU  DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN KEUANGAN 

PADA PANTI ASUHAN ‘AISYIYAH BALONG BENDO 

Peneliti : Rahma Maya Sari 

NIM : 20111220048 

Tujuan Wawancara : 

Untuk mendapatkan informasi tentang lembaga 

nirlaba, khususnya laporan arus kas pada Panti 

Asuhan „Aisyiyah Balongbendo. 

Sasaran Wawancara : 
Ketua, Bendahara, staff administrasi Panti Asuhan 

„Aisyiyah Balongbendo. 

 

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN PENGURUS PANTI ASUHAN 

‘AISYIYAH BALONGBENDO 

1. Pedoman Wawancara Dengan Ketua Panti Asuhan 

NO PERTANYAAN 

1 Apakah saya boleh melakukan penelitian keuangan untuk bahan 

skripsi di Panti Asuhan yang ibu pimpin ? 

2 Jikalau saya boleh meneliti disini apa saja persyaratannya ? 

3 Untuk penelitian saya membutuhkan beberapa data. Apa boleh saya 

langsung minta kepada petugas yang bersangkutan ?, misalkan data 

keuangan saya minta langsung pada bendahara. 

4 Untuk penelitian keuangan dari tahun berapa saya boleh meneliti ? 

5 Bagaimana sejarah berdrinya Panti Asuhan „Aisyiyah 

Balongbendo? 

6 Apa visi misi Panti Asuhan „Aisyiyah Balongbendo? 

7 Kendala apa saja yang dialami  panti dalam perkembangannya?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

8 Apakah pernah ada sertifikasi Panti dari Perserikatan 

Muhammadiyah maupun pemerintah ? 

 



2. Pedoman Wawancara Dengan Bendahara Panti Asuhan 

NO PERTANYAAN 

1 Apakah laporan keuangan dari tahun 2012 – 2014 masih ada ? 

2 Kendala apa saja dalam mengelolah keuangan panti ?  

3 Apa pernah keuangan panti mengalami defisit ? 

4 Apakah laporan keuangan panti asuhan putra dan putri menjadi satu 

? 

5 Apakah ibu mengetahui berapa harga properti atau tanah yang 

sekarang dipakai untuk panti asuhan tersebut ? 

6 Bagaimana dengan pelaporan keuangan usaha panti yang berupa 

toko sembako ? 

7 Apakah panti mempunyai hutang jangka pendek, menegah atau 

panjang ? 

8 Bagaimana pertanggung jawaban dana bantuan dari pemerintah ? 

9 Sejauh mana transparasi laporan keuangan penggunaan dana dari 

donatur ? 

10 Bagaimana cara mengumpulan dana dari donatur tetap tiap 

bulannya ? 

11 Bagaimana dengan pencatatan donatur yang menyumbang berupa 

barang ? 

12 Adakah donator yang memberikan batasan untuk penggunaan 

dananya pada panti asuhan ? 

13 Apa harapan ibu kedepan untuk keuangan panti asuhan ini ? 

 

HASIL WAWANCARA DENGAN PENGURUS PANTI ASUHAN 

‘AISYIYAH BALONGBENDO 

 

1. Dengan Ketua Panti Asuhan ‘Aisyiyah Balongbendo perihal gambaran 

umum panti asuhan. 



a. Penulis : “ Assalamualikum Wr Wb Bu yayun disini saya bermaksud 

mengajukan ijin penelitian keuangan panti asuhan guna sebagai bahan 

skripsi, menurut ibu ketua bagaimana ?, apa saya diijinkan ?.  

Ketua panti asuhan : Waalaikum salam, Alhamdulillah mbak saya ikut 

senang mendengar hal ini karena selama ini belum ada anak kuliahan yang 

meneliti tentang keuangan panti apalagi panti asuhan milik 

muhammadiyah sendiri yang mana kurang perhatian. Untuk hal ini jelas 

saya ijinkan dengan senang hati ini dikarenakan agar panti kedepan 

menjadi jauh lebih baik. 

b. Penulis  : Menurut aturan disini, Apa saja persyaratan untuk penelitian 

disini ? 

Ketua panti asuhan : Untuk persyaratan cukup dengan surat keterangan 

dari kampus saja perihal akan mengadakan penelitian dipanti asuhan ini. 

c. Penulis : Untuk penelitian saya membutuhkan beberapa data. Apa boleh 

saya langsung minta kepada petugas yang bersangkutan ?, misalkan data 

keuangan saya minta langsung pada bendahara. 

Ketua panti asuhan : Silahkan mbak, untuk keuangan langsung ke 

bendahara dan untuk data lainnya langsung minta keadministrasi jika ada 

yang tidak mengerti bisa langsung tanya kepada saya.  

d. Penulis : Untuk penelitian keuangan dari tahun berapa saya boleh meneliti 

? 

Ketua panti asuhan : 3 Tahun terakhir mbak mulai dari tahun 2012 – 2014 

karena datanya lengkap . 



e. Penulis : Bagaimana sejarah berdrinya Panti Asuhan „Aisyiyah 

Balongbendo? 

Ketua panti asuhan :  

Panti Asuhan „Aisyiyah Balongbendo didirikan Oleh Pimpinan 

Cabang Muhammadiyah Balongbendo, sebelum berdirinya panti asuhan 

ini dipakai untuk Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA) Siti Aminah, 

seiring perjalanan waktu pada Tahun 1989 BKIA Siti Aminah telah dialih 

fungsikan menjadi Panti Asuhan Yatim „Aisyiyah yang dicetuskan 

pertama kali oleh Ibu Aslam, yang beralamatkan di Jalan Mayjen 

Bambang Yuwono No 22 Desa Suwaluh RT 02 Rw 01 Balongbendo 

Sidoarjo.  

Setelah dicetuskan ide pendirian panti belum langsung bisa 

direalisasikan, jelang 2 tahun baru ditempati oleh anak asuh tepatnya pada 

tahun 1991 serta mendapatkan ijin operasional panti dari Dinsos pada 

tahun 1998. Panti Asuhan ini ditempati oleh anak asuh Putra dan putri 

menjadi satu dengan keterbatasan tempat akhirnya anak yang dekat rumah 

dipulangkan menjadi anak diluar asrama yang masih menjadi tanggung 

jawab pengurus panti. Pada tahun 2011 mendapatkan tanah waqof yang 

dimanfaatkan untuk tempat panti Asuhan anak putra sehingga anak diuar 

asrama ditiadakan, semua anak asuh sudah tertampung dalam panti 

asuhan. 

f. Penulis : Dalam menjalankan roda perputaran panti asuhan pasti 

mempunya visi misi, apa visi misi Panti Asuhan „Aisyiyah Balongbendo? 



Ketua panti asuhan :  

Visi : Terbentuknya insan yang islami , cerdas, cakap, mandiri dan 

kreatif.”. 

Misi : 

a) Menciptakan lingkungan panti asuhan yang kondusif dan islami 

yang mengasah kecakapan hidup. 

b) Menyediakan fasilitas yang bisa meningkatkan kecerdasan baik 

intelektual, emotional dan spiritual. 

c) Mengembangkan program pembinaan berbasis life skill. 

d) Memberikan pembinaan yang mengasah kreatifitas anak asuh.  

g. Penulis : Panti asuhan ini sudah cukup lama berdiri dan dibilang sudah 

cukup maju, menurut ibu kendala apa saja yang dialami  panti dalam 

perkembangannya?       

Ketua panti asuhan :  Menurut pengalaman saya sebagai ketua panti 

asuhan banyak kendala dan masalah yang harus dihadapi bukan dari satu 

sisi saja melainkan dari beberapa segi misalkan masalah penggalangan 

dana yang sulit karena tingkat kepedulian masyarakat masih rendah, 

masalah anak asuh yang nakal, dan masih banyak lagi.  

h. Penulis : Apakah pernah ada sertifikasi Panti dari Perserikatan 

Muhammadiyah maupun pemerintah ? 

Ketua panti asuhan : Belum pernah ada  



2. Dengan Bendahara Panti Asuhan ‘Aisyiyah Balongbendo perihal 

keuangan. 

a. Penulis : Bu sum saya mau mengadakakan penelitian keuangan panti guna 

sebagai bahan skripsi, saya sudah mendapatkan persetujuan dari ketua 

panti asuhan untuk meneliti keuangan selama 3 tahun terakhir yaitu tahun 

2012 -2014. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah laporan keuangan 

dari tahun 2012 – 2014 masih ada ? 

Bendahara panti asuhan : Iya mbak silahkan saya siap membantu, untuk 

laporan keuangan panti dari tahun tersebut masih ada. 

b. Penulis : Kendala apa saja dalam mengelolah keuangan panti ? 

Bendahara panti asuhan : Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada kendala 

yang berarti, hanya saja jikalau saldo minim sedangakan pengeluaran 

banyak disitulah rasa khwatir muncul. Disaat seperti itu biasanya saya 

sama anak panti mengadakan acara doa bersama mbak biar ada rejeki 

masuk. 

c. Penulis : Apa pernah keuangan panti mengalami defisit ? 

Bendahara panti asuhan :Alhamdulillah tidak pernah mbak. 

d. Penulis : Untuk laporan keuangan panti asuhan putra dan putri  apa 

menjadi satu ? 

Bendahara panti asuhan : Untuk laporan keuangan panti putra dan puteri 

menjadi satu mbak. 

e. Penulis : Apakah ibu mengetahui berapa harga properti atau tanah yang 

sekarang dipakai untuk panti asuhan tersebut ? 



Bendahara panti asuhan : Berapa ya mbak saya tidak tahu karena tanah ini 

milik muhammadiyah. 

f. Penulis : Bagaimana dengan pelaporan keuangan usaha panti yang berupa 

toko sembako ? 

Bendahara panti asuhan : untuk pelaporan toko ada sendiri mbak. 

g. Penulis : Apakah panti mempunyai hutang jangka pendek, menegah atau 

panjang ? 

Bendahara panti asuhan : Alhamdulillah sampai saat ini panti tidak pernah 

hutang. 

h. Penulis : Bagaimana pertanggung jawaban dana bantuan dari pemerintah 

? 

Bendahara panti asuhan : untuk dana bantuan dari pemerintah APBD 

maupun APBN ada laporan pertanggung jawabannya sendiri. 

i. Penulis : Sejauh mana transparasi laporan keuangan penggunaan dana dari 

donatur ? 

Bendahara panti asuhan : Keuangan panti sejak tahun 2012 alhamdulilah 

sudah transparan, di tunjukkan pada donatur melalui majalah khanza yang 

terbit 6 bulan sekali. 

j. Penulis : Bagaimana cara mengumpulan dana dari donatur tetap tiap 

bulannya ? 

Bendahara panti asuhan : Untuk pengumpulan dana biasanya doantur ada 

yang langsung datang sendiri untuk menyetorkan sumbangnnya, panti 



juga menyediakan fasilitas pengambilan kerumah para donatur dan ada 

rekening bank jika ada yang langsung menyumbang melalui bank. 

k. Penulis : Bagaimana dengan pencatatan donatur yang menyumbang 

berupa barang ? 

Bendahara panti asuhan : untuk donatur yang menyumbang barang sudah 

ada pencatatan sendiri, hal ini juga sudah tercatat rapi dan juga 

diinformasikan melalui majalah khanza juga. 

l. Penulis : Apakah pernah ada donator yang memberikan batasan untuk 

penggunaan dananya pada panti asuhan, misalkan memberikan dana 

sekian dan diperuntukkan untuk beli barang tertentu saja tidak boleh 

digunakan untuk lainnya ? 

Bendahara panti asuhan : Selama ini untuk yang semacam itu tidak 

pernah ada, kecuali dana untuk berkurban atau zakat yang memang sudah 

ditentukan panti besar sumbangannya. 

m. Penulis : Apa harapan ibu kedepan untuk keuangan panti asuhan ini ? 

Bendahara panti asuhan : Harapan saya kedepan dengan adanya penelitian 

yang mbak lakukan ini untuk laporan keuangan panti jadi lebih baik lagi 

dari yang sekarang ini. 

 

 

 

 

 

 



PROFIL PANTI ASUHAN YATIM AISYIYAH 

 

1. Nama panti  : Panti Asuhan Yatim „Aisyiyah 

2. Alamat    

Asrama Putri  : Jalan Mayjen Bambang Yuwono No.22 Desa 

Suwaluh Rt.02 Rw.01 Balongbendo, Sidoarjo JawaTimur, Telp. 031- 

8975430 e-mail:payaisyiyahbalben@yahoo.com,      website:--- 

Asrama Putra : Desa Bakung Temenggungan RT.13 Rw.03  

Balongbendo 

3. Ijin operasional panti dari Dinsos  : 460/1655/110.009/IX/2008 

4. Penyelenggara/pemberi SK pengangkatan : PDM/PDA/PCM/PCA 

5. Nama pimpinan panti    : Ir. Sri Yayunani 

6. Nomor  telp/Handphone    031-8979372 /  

 081357351820 

7. Nomor NPWP     : 31.203.761.7-603.000 

8. Luas lahan dan bangunan 

Asrama Putri 

Luas Lahan     : 1004 m2 

Luas Bangunan    : 724,75 m2 

a. Ruang Tidur    : Lt.1 320 m2, Lt.2 30 m2 

b. Ruang Belajar/diskusi   : 27 m2 

c. Ruang Pertemuan/aula   : 70 m2 

d. Mushollah/masjid    : 70 m2 

e. Lain-lain     : 207,75 m2 

Asrama Putra 

Luas Lahan     : 330 m2 

Luas Bangunan     : 204 m2 

a. Asrama     : 108 m2 (lt.1: 72 m2 & lt.2:  

36 m2 

mailto:payaisyiyahbalben@yahoo.com


b. Dapur & kamar mandi   : 24 m2 

c. TPA     : 72 m2 

9. Jumlah anak asuh    : P=28 anak, L= 11 anak 

10. Fasilitas 

a. Kantor 

No Nama 

1 Komputer  

2 Printer 

3 Mesin Ketik 

4 Meja & Kursi tamu 
 

b. Kamar Tidur 

No Nama 

1 Kasur 

2 Almari 

3 Tempat tidur 

 

c. Aula 

No Nama 

1 Kipas angin 

2 Sound Kecil 

3 Mini tape 

4 Karpet 

5 Dampar ngaji 

 

d. Mushollah 

No Nama 

1 Karpet panjang 

2 Kipas angin 

 

e. Dapur 

No Nama 

1 Meja makan & kursi 

2 Kulkas 

3 Freezer 

4 Tabung gas 

5 Kompor gas 

6 Rak piring 



f. Lain-lain 

No Nama 

1 Televisi 

2 Mesin jahit 

3 Mesin Obras 

4 Telepon 

5 Sepeda angin 

6 Sepeda motor 

7 Mobil 



Visi 

“Terbentuknya insan yang islami , cerdas, cakap, mandiri dan 

kreatif.” 

1. Misi 

e) Menciptakan lingkungan panti asuhan yang kondusif dan islami yang 

mengasah kecakapan hidup. 

f) Menyediakan fasilitas yang bisa meningkatkan kecerdasan baik 

intelektual, emotional dan spiritual. 

g) Mengembangkan program pembinaan berbasis life skill. 

h) Memberikan pembinaan yang mengasah kreatifitas anak asuh.  



Alur dan laporan dari pengolahan data anak, perkembangan dan 

kegiatan 

Anak asuh yang tinggal di Panti asuhan berbeda-beda dilihat dari 

segi usia, tingkat kedewasaan dan pendidikan. 

Berikut beberapa keterangan terkait dengan anak asuh: 

a) Penerimaan anak asuh di Panti Asuhan Yatim „Aisyiyah dibatasi usia 

TK dikarenakan memang tidak ada pengasuh khusus yang disediakan 

menangani anak-anak usia prasekolah. 

b) Anak asuh terdiri dari anak-anak kurang mampu dalam hal ekonomi, 

yatim, piatu, dan yatim piatu. 

c) Anak asuh berasal dari daerah sekitar, luar kota dan luar jawa timur. 

Proses pendaftaran anak asuh harus berdasarkan prosedur yang 

ditetapkan di Panti Asuhan. Dari pengisian formulir pendaftaran 

sampai surat pernyataan dan perjanjian anak asuh dan orang tua 

dengan Panti Asuhan. 

d) Masa anak tinggal dipanti sampai lulus SMA/sederajat. Setelah lulus 

anak asuh melakukan pengabdian di Panti selama satu tahun. 

Selanjutnya, anak asuh diberi kebebasan untuk menentukan masa 

depan mereka. Antara bekerja atau kuliah. Bagi anak asuh yang 

memilih kuliah, maka Panti asuhan memberikan bantuan biaya khusus 

transportasi dan masih diperbolehkan tinggal. Biaya pendidikan 

dibebankan sepenuhnya kepada anak purna asuh. 



Terciptanya kehidupan harmonis dan kekeluargaan  Panti 

Asuhan Yatim „Aisyiyah Balongbendo layaknya sebuah keluarga 

bahagia merupakan harapan segenap pengurus dari sejak awal 

berdirinya. Usaha perbaikan dan peningkatan kualitas selalu dilakukan 

demi terwujudnya harapan tersebut. Diantaranya memprogramkan 

aktivitas anak asuh baik dalam bidang bimbingan, pendidikan, 

ketrampilan dan lain sebagainya. Yaitu: 

a) Bidang Bimbingan Keagamaan 

Anak-anak yang menjadi anak Panti Asuhan Yatim 

„Aisyiyah Balongbendo adalah anak-anak yang memiliki 

problematika ekonomi dan taraf hidup sosial rendah. Tidak semua 

anak di Panti Asuhan memiliki latar belakang keluarga yang 

mengerti agama. Maka dari itu, di Panti Asuhan Yatim „Aisyiyah 

sudah disediakan bimbingan keagamaan yang wajib diikuti oleh 

setiap anak asuh. Bimbingan keagamaan dilaksanakan setelah 

sholat shubuh dan setelah sholat maghrib dengan mata pelajaran 

tafsir, fiqih, al qur‟an, tarikh dan lain-lain, termasuk aqidah akhlak. 

Hal ini dimaksudkan, agar anak asuh memperoleh pengetahuan 

lebih tentang keagamaan yang tidak didapatnya di sekolah. 

Sehingga terciptalah insan yang islami sesuai dengan visi Panti 

Asuhan. 

b) Bidang Bimbingan Pendidikan 



Pendidikan adalah aktivitas yang diprioritaskan di Panti 

Asuhan Yatim „Aisyiyah, untuk melatih anak asuh menjadi cerdas 

dan cakap di lingkungan masyarakat. Selain pendidikan formal, 

setiap kegiatan yang ada harus  memiliki nilai edukatif, termasuk 

dalam hal pembentukan akhlak anak asuh. Kegiatan yang termasuk 

dalam bidang pendidikan antara lain: 

1) Belajar di sekolah 

2) Bimbingan belajar di panti 

3) Pekerjaan rumah (PR) 

4) Lomba 

5) 5 R (Rajin, Resik, Rapi, Rawat dan Ringkas) 

6) Hiburan/Wisata 

7) Bela diri Tapak Suci 

b) Bidang Ketrampilan 

Panti Asuhan Yatim „Aisyiyah Balongbendo juga memiliki 

visi ke depan untuk menjadi Panti mandiri dan kreatif. Maka disini 

dibekalkan dengan berbagai ketrampilan agar anak asuh mampu 

belajar hidup mandiri dan tidak bergantung kepada orang lain. 

Yang meliputi ketrampilan memasak, menjahit, dan pembinaan 

skill. 



c) Bidang Usaha 

Sebagai Panti Asuhan yang berorientasi pada Panti 

Mandiri, Panti Asuhan memiliki sebuah usaha kecil, yaitu koperasi 

serba ada dan warung bakso. Dalam hal ini, anak purna asuh yang 

berperan aktif menjalankan usaha. Sehingga mereka memiliki skill 

dalam bidang entrepreneur. 

d) Jadwal kegiatan anak asuh 

Berikut jadwal kegiatan harian anak asuh: 

Tabel 3.7 

Jadwal kegiatan harian anak asuh 

Pukul Kegiatan 

21.00-03.00 - Tidur malam 

03.00-04.30 - Sholat tahajud dan subuh berjama‟ah 

04.30-05.30 - Mengaji (oleh bapak H. M. Zainuri) 

05.30-06.00 - Mandi dan persiapan berangkat sekolah 

06.00-14.00 - Anak sekolah di luar Panti Asuhan 

14.00-15.00 - Istirahat siang  

15.00-16.00 - Sholat ashar berjama‟ah dan dilanjutkan dengan 

bersih diri 

16.00-18.00 - Belajar bersama (bimbel) 

- sholat maghrib berjama‟ah 

19.00-21.00 - sholat isya‟ berjama‟ah 

- Mengaji sesuai jadwal (tapak suci) 

 

NB: 



1. Sholat malam dilaksanakan 3x dalam seminggu (selasa, jum‟at 

dan minggu) 

2. Jadwal mengaji pagi oleh bapak H. M. Zainuri dilaksanakan 

pada hari Selasa, Kamis, Jumat, Minggu. 

3. Pada pukul 19.00-21.00 anak-anak mengaji sesuai jadwal 

masing-masing, bagi anak-anak yang mengikuti Tapak Suci 

maka tidak mengikuti ngaji. Jadwal Tapak Suci khusus 

dilaksanakan pada hari selasa. 

 

 



Sumber Dana Panti Asuhan Yatim ‘Aisyiyah Balongbendo 

Sumber dana Panti Asuhan Yatim „Aisyiyah Balongbendo-Krian 

dibedakan menjadi 3 jenis sumber dana, yaitu: 

1. Dana Pribadi 

Sumber dana pribadi berasal dari  kegiatan produksi anak asuh. 

Anak asuh Panti Asuhan Yatim „Aisyiyah Balongbendo-Krian memiliki 

kegiatan warung bakso dan koperasi kecil. 

2. Dana Bantuan Pemerintah dan Yayasan Sosial 

Dana bantuan dari pemerintah berasal dari Yayasan Dharmais, dana 

APBD dan APBN.  Dana bantuan dari Yayasan Dharmais, dana APBD dan 

APBN harus dipertanggungjawabkan setiap bulan dengan mengirim 

laporan keuangan.  Sedangkan dana dari yayasan sosial berasal dari 

Yayasan Yatim Mandiri (YYM) sidoarjo dan Yayasan Dana Sosial Al 

Falah (YDSF) Surabaya. Dana bantuan dari pemeritah dan yayasan 

diberikan berdasarkan jumlah anak asuh. 

3. Dana dari Donatur 

Dana bantuan donatur berasal dari bantuan donatur secara pribadi 

maupun dari perusahaan dan instansi swasta yang memberikan bantuan 

kepada Panti Asuhan Yatim „Aisyiyah Balongbendo. 



Dari ketiga sumber dana Panti Asuhan di atas, yang paling banyak 

memberikan bantuan dan menyuplay kebutuhan anak-anak adalah dari 

donatur tetap. Jumlah donatur tetap mencapai 200 orang yang berasal dari 

lingkungan sekitar desa Balongbendo dan di luar lingkungan Balongbendo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

  

 

 



 



 

    


