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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang Masalah 

Akuntansi yang diterapkan dalam Islam bertujuan untuk mencari 

keberkahan karena nilai-nilai Islam yang melekat padanya. Melalui penerapan 

akuntansi syariah, kondisi sosial akan dikembangkan dan mengarah pada nilai-

nilai tauhid dan tunduk pada kuasa Allah SWT. Realitas yang diharapkan adalah 

kesadaran diri seseorang, sehingga menjadi tunduk dan patuh terhadap Allah SWT 

dan selalu merasakan kehadirannya dimanapun dia berada. Pelaksanaan dilakukan 

dalam suatu cara pandang yang menyadari sepenuhnya hakikat diri manusia dan 

pertanggungjawabannya di hari akhir kelak. 

Realisasi dari penggambaran diatas dapat dilihat ketika organisasi bisnis 

dikiaskan dengan zakat.Zakat merupakan kewajiban umat Islam yang di dalamnya 

mengandung banyak hikmah.Secara umum hikmah tersebut dapat diperoleh bagi 

individu dan kelompok. Bagi individu, zakat merupakan usaha pembersihan diri 

yang menimbulkan kesadaran bahwa segala yang dimilikinya merupakan amanah 

dari Allah SWT, sehingga hak-hak orang lain menjadi sangat diperhatikan. 

Kesadaran tersebut merupakan wujud dari keimanan yang menjadikan dirinya 

tetap berada dalam taat kepada Allah. 

Adapun hikmah bagi kolektif kemasyarakatan antara lain: mengangkat 

derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan dan penderitaan; 

membantu pemecahan pemasalahan yang dihadapi oleh para gharimin, ibnu sabil 
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dan mustahiq lainnya; membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama 

umat Islam dan manusia pada umumnya (Farida prihartini, dkk, 2005:50). 

Jika shalat merupakan untuk membentuk keshalihan pribadi, maka zakat 

berfungsi membentuk keshalihan dalam system sosial kemasyarakatan. 

Pembentukan keshalihan pribadi dan keshalihan dalam system kemasyarakatan 

inilah salah satu tujuan diturunkannya risalah islam oleh Allah SWT kepada 

manusia. 

Melihat perkembangan zaman saat ini, kesadaran setiap pengusaha muslim 

juga berpengaruh dalam pengembangan zakat perusahaan yang dikelolanya. 

Sehingga jika bentuk zakat ini diterapkan dan dioptimalkan, potensi terhimpunnya 

dana zakat akan lebih besar. 

Zakat perusahaan sebagai representasi syariah suatu perusahaan 

diharapkan dapat memicu pertumbuhan dan distribusi ekonomi yang semakin baik 

dan harus didukung dengan pelaksanaan sistem yang jelas sebagai upaya 

pelaksanaan perhitungan dan pencatatan zakat dengan benar. Perusahaan pada 

umumnya dapat bertindak sebagai amil (pengelola) dengan mengembangkan 

pengumpulan dana zakat dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan 

qardhatul hasan atau dapat menyalurkannya melalui lembaga zakat yang telah 

ditunjuk oleh perusahaan. Sehingga perlakuan dan penyajian zakat perusahaan 

dalam laporan keuangan suatu perusahaan sangat penting sebagai konsep dasar 

penentuan besaran zakat suatu perusahaan. 

Pandangan ini bergeser pada pemilik modal, menurut Harfiah (2009), 

perusahaan (badan) merupakan representative kepemilikan harta dari para pemilik 
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modal yang dikenakan zakat bukan sebagai subjek zakat. Perusahaan bertindak 

sebagai pengumpul zakat para pemilik modal dan menyalurkannya melalui 

lembaga zakat yang telah ditunjuk oleh perusahaan. Perusahaan juga bisa berperan 

sekaligus sebagai pengelola/amilzakat (pengumpul dan penyalur zakat) dengan 

mengembangkan pengumpulan dana zakat dan menyalurkannya dalam bentuk 

pembiayaan (qardhul hasan).Senada dengan Harfiah (2009), Badjuri (2011) 

mendeskripsikan stakeholder-oriented berarti bahwa perusahaan bukanlah entitas 

yang beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun juga harus mampu 

memberikan manfaat untuk stakeholdernya. Stakeholder-oriented ini memberikan 

sebuah gambaran yang lebih baik tentang bagaimana sebuah bisnis itu berjalan, 

bahwa memaksimalkan laba stockholders bukanlah menjadi tujuan utama. 

Namun, bagaimana perusahaan mampu memberikan kontribusinya untuk 

stakeholders. 

Berangkat dari tujuan yang sama, yakni bagaimana membangun sebuah 

etika bisnis yang baik dan dapat berkontribusi, Triyuwono (2006) memberikan 

sebuah gambaran tentang perspektif bisnis yang berakar dari Islam yaitu zakah 

orientted. Zakah oriented menjadikan sebuah entitas berorientasi bukan hanya 

tentang berapa besar laba yang dihasilkan. Namun, berapa besar nilai zakat yang 

dapat dihasilkan dari entitas tersebut. Hal ini kemudian akan membawa implikasi 

pada bagaimana laba itu dihasilkan, karena hanya harta yang diperoleh dengan 

cara yang baik dan halal saja yang harus dibayarkan zakatnya. Dalam perspektif 

zakah oriented ini, sebuah entitas bisnis itu dikatakan baik apabila dapat 

memberikan kontribusi zakat yang maksimal. 
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Selain beberapa orientasi bisnis di atas, berkembang pula orientasi bisnis 

yang lain, terutama bagi masyarakat Islam dimana dalam menjalankan organisasi 

bisnis, Islam mengharuskan untuk menjalankan syari’ah sebagai pedoman yang 

digunakan untuk berperilaku dalam segala aspek kehidupan, sehingga dalam 

menjalankan organisasi bisnis selalu menggunakan metafora ”amanah” yang bisa 

diturunkan menjadi metafora zakat atau realitas organisasi yang dimetaforakan 

dengan zakat. Ini berarti bahwa organisasi bisnis orientasinya tidak hanya profit-

oriented atau stakeholders-oriented, tetapi zakat-oriented (Muhammad,2003). 

Untuk memberikan informasi mengenai kewajiban zakat yang harus 

dibayarkan beberapa peneliti seperti Saleh (2000) yang berpendapat bahwa zakat 

merupakan 2,5% dari laba bersih setelah pajak. Faizah (1999) berpendapat bahwa 

zakat yang dibayarkan adalah 2,5% dari total modal bersih dan laba dikurangi 

dengan aktiva tetap dan Hafiduddin (2000) dan lembaga BAZIS memiliki 

pendapat yang sama, bahwasanya zakat yang dibayarkan adalah 2,5% dari selisih 

antara aktiva lancer dan kewajiban lancar. Demikian pula hasil penelitian Riyanti 

(2007) dan Junaidi (2006) melakukan penelitian mengenai metode perhitungan 

zakat menemukan hasil yang berbeda.Riyanti (2007) menemukan bahwa 

perusahaan membayarkan zakatnya dengan tingkat nominal tetap dan tidak 

mendasarkan perhitungan zakatnya pada nisab dan perkembangan modal usaha. 

Sementara itu, Junaidi (2006) menemukan bahwa, perusahaan menghitung 

zakatnya berdasarkan pada nilai bersih kas dan setara kas serta persediaan yang 

dikurangi dengani nilai hutangnya. 
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Dari latar belakang di atas bahwa ditemukan fenomena masalah 

perhitungan zakat dalam perusahaan banyak memiliki perbedaan. Misalnya dalam 

segi perhitungan, item-item yang dimasukkan ke dalam perhitungan berbeda-

beda. CV. Maju Jaya Technic, sebuah perusahaan general contractor yang 

bergerak di bidang usaha perdagangan mesin-mesin, suku cadang dan 

perlengkapannya, yang termasuk disini adalah menjalankan pergangan umum 

yang termasuk dalam impor dan ekspor. CV. Maju Jaya Technic telah melakukan 

perhitungan dan pengeluaran zakat pada enam bulan sekali atau ketika penjualan 

pada CV tersebut meningkat. Nisab, haul, bebas hutang dan kepemilikan asset 

adalah beberapa syarat zakat yang tidak diperhatikan oleh perusahaan. Metode  

perhitungan zakat yang demukian ini dilator belakangi oleh makna zakat menurut 

pemilik yaitu jika laba dihasilkan meningkat, semakin banyak zakat yang 

dikeluarkan, maka semakin banyak pula yang bisa dibagikan kepada orang-orang 

yang berhak menerimanya. Metode perhitungan zakat yang demikian pula, bagi 

perusahaan dianggap memberikan dampak yang positif bagi keberlangsungan 

bisnisnya. 

Pada CV. Maju Jaya Tecnic merupakan Perseroan komanditer yang masih 

melakukan metode perhitungan zakat perusahaan dengan system manual dan 

belum sesuai dengan perhitungan dari AAOIFI dan BAZNAS.  Adapun metode 

perhitungan zakat untuk perusahaan dagang diantaranya adalah menurut 

Accounting Auditing Organization Islam Financial Institution (AAOIFI) yamg 

merupakan suatu badan organisasi Internasional Islami yang bersifat otonom yang 

tujuannya untuk menyusun standar akuntansi, auditing, tata kelola untuk lembaga 
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keuangan dan industri keuangan Islam. AAOIFI mempunyai 2 (dua) metode yaitu 

Nett Aseet, perhitungan zakat didasarkan kepada ( Kas + Piutang dagang yang 

dapat diterima pada tahun berjalan + Persediaan barang dagang) – Hutang lancar x 

2,5%. Metode Nett Equity, perhitungan zakat didasarkan kepada (Modal + Laba 

bersih) – Aktiva Tetap x 2,5%.4 Dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 

yang merupakan suatu lembaga pengelola zakat secara nasional yang 

berkedudukan di Jakarta. Perhitungan zakat menurut BAZNAS didasarkan kepada 

(Modal disetor + Piutang yang dapat diterima pada tahun berjalan) – Hutang yang 

harus dibayar pada tahun berjalan x 2,5%.  

Menurut metode AAOIFI dan BAZNAS metode dalam melakukan 

perhitungan zakatnya memiliki perbedaan. Perbedaan metode perhitungan zakat 

tersebut akan menghasilkan jumlah zakat yang dikeluarkan berbeda-beda juga. 

CV. Maju Jaya Technic melakukan perhitungan zakat perusahaan dengan cara 

laba bersih dikalikan 2,5%. Sementara jumlah modal tidak dimasukkan sebagai 

jumlah yang diperhitungan bagitu dengan hutang perusahaan. Adapun cara 

perhitungan zakat dalam ajaran Islam adalah modal di tambah dengan laba 

ditambah piutang yang dapat dicairkan dan dikurangi dengan utang yang harus 

dibayar pada tahun itu dikalikan 2,5%. Maka dari itu penulis ingin memahami dan 

mendapatkan wawasan lebih mengenai metode perhitungan zakat perusahaan 

pada entitas bisnis yang lain dengan judul “ AnalisisMetode Perhitungan Zakat 

Perusahaan CV. MAJU JAYA TECHNIC” 
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1.2. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Metode Perhitungan Zakat Perusahaan Pada CV. Maju Jaya 

Technic? 

2. Bagaimana Pelaporan Perhitungan Zakat Perusahan pada CV. Maju Jaya 

Technic? 

3. Bagaimana penyaluran zakat perusahaan yang dikeluarkan CV. Maju Jaya 

Technic? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui Metode Perhitungan Zakat Perusahaan pada CV. Maju 

Jaya Technic. 

2. Untuk mengetahui Pelaporan Perhitungan Zakat Perusahan pada CV. Maju 

Jaya Technic. 

3. Untuk mengetahui penyaluran zakat perusahaan yang dikeluarkan CV. 

Maju Jaya Technic 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat yang diharapkan akan diperoleh melalui penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti adalah : 

1. Bagi peneliti, Penelitian ini bermanfaat dalam memperluas ilmu 

pengetahuan dan wawasan tentang Metode perhitungan Zakat 

Perusahaandan juga dapat mengetahui praktek yang sesungguhnya dan 

mengetahui sampai mana teori yang di dapatkan selama perkuliahan 

diterapkan dalam perusahaan. 
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2. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

pertimbangan sebagai input atau kontribusi bagi manajemen. 

3. Bagi pihak lain, Kontribusi ilmu akuntansi, hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan sumbangan dan dapat memperkaya konsep 

atau teori yang menyokong perkembangan ilmu pengetahuan perhitungan 

zakat perusahaan CV. Maju Jaya Technic. 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

 Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan proposal ini, terlebih 

dahulu penulis uraikan sistematika penelitian yang terdiri atas lima bab dan 

beberapa sub-sub bab. Adapun sistematika penelitiannya adalah sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

  Pada bab ini dijelaskan uraian mengenai latar belakang masalah, 

perumusan  masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II  : LANDASAN TEORI 

  Pada bab ini dijelaskan uraian mengenai tinjauan pustaka yang di 

dalamnya mengemukakan hal-hal yang berkaitan dengan telaah 

teori. 

BAB III  :  METODE PENELITIAN 

  Pada bab ini akan dibahas mengenai lokasi penelitian, metode 

pengumpulan  data, jenis dan sumber data, sumber data dan 

metode penelitian 
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BAB IV  :  PEMBAHASAN 

  Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh 

dari penelitian melalui studi pustaka maupun melalui penelitian 

di lapangan 

BAB V  :  PENUTUP 

  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka ditarik 

kesimpulan dan juga dijelaskan mengenai saran-saran bagi para 

pihak yang terkait berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dari 

penelitian 


