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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

 

 

2.1 Akuntansi 

2.1.1 Pengertian Akuntansi 

Menurut Halim dan Kusufi (2012 : 36) dalam bukunya berjudul 

“Akuntansi Sektor Publik” Akuntansi adalah sebagai suatu proses 

pengidentifikasian, pengukuran,pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi 

(keuangan) dari suatu organisasi/entitas yang dijadikan sebagai informasi dalam 

rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan. 

Menurut Riahi-Belkaoui, 2011:50 dalam bukunya yang berjudul 

“Accounting Theaory“ Akuntansi adalah suatu seni pencatatan, pengklasifikasian, 

dan pengikhtisaran dalam cara yang signifikan dan satuan mata uang, 

transaksitransaksi dan kejadian-kejadian yang paling tidak sebagian di antaranya, 

memiliki sifat keuangan, dan selanjutnya menginterpretasikan hasilnya.  

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2011 : 3) dalam bukunya yang berjudul 

“Teori Akuntansi” adalah sebagai berikut : “Akuntansi adalah bahasa atau alat 

komunikasi bisnis yang dapat memberikan informasi tentang kondisi keuangan 

(ekonomi) berupa posisi keuangan terutama dalam jumlah kekayaan, utang dan 

modal suatu bisnis dan hasil usahanya pada waktu (periode tertentu)”. 

MenurutAbu Bakar A dan Wibowo (2008) dalam bukunya yang berjudul 

“Akuntansi Keuangan Dasar 2” Akuntansi adalah suatu proses mengidentifikasi, 
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mencatat, dan mengkomunikasikan terhadap semua transkasi ekonomi dari 

substansi atau perusahaan. 

Menurut Kieso dan Weygandt (2011) dalam bukunya yang berjudul 

“Intermediate Accounting” Akuntansi adalah suatu sistem informasi yang 

tugasnya adalah untuk mengidetifikasi, melakukan pencatatan dan 

mengkomunikasikan segala kejadian ekonomi dari suatu organisasi ke pihak yang 

mempunyai kepentingan. 

Menurut Soemarno (2008 : 5) dalam bukunya yang berjudul “American 

Accounting Association (AAA)” mendefenisikan akuntansi sebagai proses 

mengidentifikasikan, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi, untuk 

memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka 

yang menggunakan informasi tersebut. 

Menurut penulis akuntansi adalah suatu proses pencatatan dan pelaporan 

transaksi keuangan pada suatu organisasi untuk suatu pengambilan keputusan 

keuangan, yang informasi tersebut diperlukan oleh pihak – pihak yang 

membutuhkan. 

 

2.1.2 Akuntansi Dalam Pandangan Islam 

Akuntansi dalam pandangan Islam merupakan konsep, sistem dan teknik 

akuntansi yang membantu suatu lembaga atau organisasi untuk menjaga agar 

tujuan, fungsi dan operasionalnya berjalan sesuai dengan ketentuan syariah, dan 

menjaga hak-hak stakeholders yang ada di dalamnya, dan mendorong menjadi 
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lembaga yang dapat menjaga kesejahteraan hakiki dunia dan akhirat (Sofyan 

Syafri Harahap, 2008 : 371). 

Menurut Nurhayati - Wasilah, (2015: 2) dalam bukunya yang berjudul 

“Akuntansi syariah” Akuntansi adalah suatu proses atas transaksi - transaksi yang 

sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah SWT. Jadi dapat disimpulkan 

akuntansi syari‟ah adalah kegiatan pencatatan terhadap data - data historis yang 

bersifat moneter berdasarkan nilai - nilai Islam dan konsep - konsep yang 

diterapkan dalam Al-Qur‟an dan berguna untuk memberikan informasi keuangan 

yang digunakan untuk pengambilan keputusan oleh parapemakai.  

Dari pengertian akuntansi syari‟ah yang telah dijelaskan secara teoritis 

terdapat perbedaan akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional atau 

akuntansi barat, karenadilahirkan dari sistem nilai dan aturan yang berbeda, dalam 

akuntansi syari‟ah ditekankan pada nilai - nilai Islami yang diatur dalam bagian 

mu‟amalah dan konsep - konsep yang telah diatur dalam Al-Qur‟an sebagai 

sumber utamanya. Sedangkan akuntansi konvensional sendiri berasaskan nilai - 

nilai kapitalis dan sosialis yang diadopsi dari negara - negara barat. 

Menurut Iwan Triyuwono (2012) dalam bukunya yang berjudul 

“Akuntansi Syariah Perspektif, Metodologi dan Teori” Akuntansi syari‟ah 

memiliki tujuan normatif yang ideal, yaitu menciptakan realitas tauhid. Realitas 

ini adalah realitas sosial yang mengandung jaringan kuasa ilahi yang mengikat 

dan memilih kehidupan manusia dalam ketundukan pada Tuhan. Untuk sampai 

pada tujuan ini diperlukan instrumen untuk membangun dan membentuk 
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akuntansi syariah, yaitu dengan cara menggunakan epistemologi dan metodologi 

syariah. 

Adapun akuntansi menurut perspektif Islam dalam melakukan pencatatan 

diterangkan dalam surah Al - Baqarah ayat 282 – 283 : 
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“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak 

secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 

menuliskannya.dan hendaklah seorang penulis di antara kamu 

menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan 

menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia 

menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa 

yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, 

dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang 

berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau 

Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya 

mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi 

dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka 

(boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang 

kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang 

mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) 

apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, 

baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang 

demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan 

lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah 

mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang 

kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) 

kamu tidak menulisnya.dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan 

janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan 

(yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada 

dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah 

Maha mengetahui segala sesuatu. Jika kamu dalam perjalanan (dan 

bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang 

penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh 

yang berpiutang).akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian 

yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya  

(hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan 

janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan 

Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah 

orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu 

kerjakan”(Al-Baqarah: 282-283). 
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2.2 Laporan Keuangan 

2.2.1 Pengertian  

Sadeli (2010 : 18) dalam bukunya yang berjudul “Dasar – Dasar 

Akuntansi” Menjelaskan laporan keuangan adalah laporan tertulis yang 

memberikan informasi kuantitatif tentang posisi keuangan dan perubahan - 

perubahannya, serta hasil yang dicapai selama periode tertentu. 

Menurut Kasmir (2012 : 7) dalam bukunya yang berjudul “Analisis 

laporan  Keuangan”  laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkankondisi 

keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. 

Menurut Myer dalam bukunya “Financial Statement Analysis”dialih 

bahasakan (2010 : 5) oleh Munawir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan 

laporan keuangan adalahDua daftar yang disusun oleh Akuntan pada akhir 

periode untuksuatu perusahaan. Kedua daftar itu adalah daftar neraca atau daftar 

posisi keuangan dan daftar pendapatan atau daftar rugi- laba.Pada waktu akhir-

akhir ini sudah menjadi kebiasaan bagi perseroan-perseroan untuk menambahkan 

daftar ketiga yaitu daftar surplus atau daftar laba yang tak dibagikan (laba 

ditahan). 

 

2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan 

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) No. 1, tujuan laporan 

keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, 

kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi 

sejumlah besar pemakai dalam mengambil keputusan. (Sofyan.S.Hrp, 2011:175) 
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Fahmi (2011:28) di dalam bukunya yang berjudul“Analisa Laporan 

Keuangan” tujuan dari laporan keuangan adalah memberikan informasi keuangan 

yang melingkupi perubahan dari unsure-unsur laporan keuangan yang diberikan 

kepada pihak lain yang berkepentingan dalam menilai kinerja keuangan 

perusahaan. 

 

2.2.3 PernyataanStandar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 

Berikut ini adalah istilah - istilah yang digunakan dalam Pernyataan 

Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109.02 – 03 Akuntansi Zakat, 

Infak/Sedekah: 

1. Amil adalah entitas pengelola zakat yang pembentukannyadan atau 

pengukuhannya diatur berdasarkan peraturanperundang–undangan yang 

dimaksudkan untukmengumpulkan dan menyalurkan zakat dan 

infak/sedekah. 

2. Dana amil adalah bagian amil atas dana zakat dan infak/sedekah serta dana 

lain yang oleh pemberi diperuntukkanbagi amil. Dana amil digunakan 

untuk pengelolaan amil. 

3. Dana infak/sedekah adalah bagian nonamil ataspenerimaan infak/sedekah. 

4. Dana zakat adalah bagian nonamil atas penerimaanzakat. 

5. Infak/sedekah adalah harta yang diberikan secarasukarela oleh pemiliknya, 

baik yang peruntukannyadibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi. 

6. Mustahiq adalah orang atau entitas yang berhak menerimazakat.  

Mustahiq terdiri dari : 
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a. Fakir 

b. Miskin 

c. Riqab 

d. Orang yang terlilit utang (ghorim) 

e. Muallaf 

f. Fisabilillah 

g. Orang dalam perjalanan (ibnu sabil) 

h. Amil. 

7. Muzakki adalah individu muslim yang secara syariah wajib membayar 

(menunaikan) zakat. 

8. Nisab adalah batas minimum harta yang wajibdikeluarkan zakatnya. 

9. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan 

ketentuan syariah untuk diberikan kepadayang berhak menerimanya 

(mustahiq). 

 

2.2.4 Pengakuan dan Pengukuran 

a. Zakat  

1) Pengakuan awal 

1. Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. 

2. Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat: 

a. Jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima. 

b. Jika dalam bentuk nonkas, maka sebesar nilai wajar aset nonkas 

tersebut. 
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3. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga 

pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode 

penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang 

relevan. 

4. Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana 

zakat untuk bagian non amil. 

5. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing - masing mustahiq 

ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil. 

6. Jika muzakki menentukan mustahiq yang harus menerima penyaluran 

zakat melalui amil maka asetzakat yang diterima seluruhnya diakuisebagai 

danazakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujrah/feemaka diakui 

sebagai penambah dana amil. 

2) Pengukuran setelah pengakuan awal 

1. Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian yang 

ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau 

pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut. 

2. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai : 

a. Pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil 

b. Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian 

amil. 

3) Penyaluran zakat 

1. Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana 

zakat. 
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2. Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas. 

3. Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas. 

b. Infak/ Sedekah 

1) Pengakuan awal 

1. Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana infak/sedekah terikat 

atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar : 

a. Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas 

b. Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas 

2. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga 

pasar untukassetnonkas tersebut. Jika harga pasar tidak tersedia, maka 

dapatmenggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang 

diaturdalam PSAK yang relevan. 

3. Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil 

dan dana infak/sedekah untuk bagian penerima infak/sedekah. 

4. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk para penerima 

infak/sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan 

kebijakan amil. 

2) Pengukuran setelah pengakuan awal 

1. Infak/sedekah yang diterima dapat berupa kas atauasetnonkas.Asetnonkas 

dapat berupaassetlanceratau tidaklancar. 

2. Aset tidak lancer yang diterima oleh amil dan diamanahkan untuk dikelola 

dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset 

tidak lancer infak/sedekah. Penyusutan dariassettersebut 
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diperlakukansebagai pengurang dana infak/sedekah terikat apabila 

penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi. 

3. Amil dapat pula menerima aset nonkas yang dimaksudkan oleh pemberi 

untuk segera disalurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset 

ini dapat berupa bahan habis pakai, seperti bahan makanan, atau aset yang 

memiliki umur ekonomi panjang, seperti mobil ambulans. 

4. Aset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehan sedangkan aset nonkas 

tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan PSAK yang relevan. 

5. Penurunan nilai aset infak/sedekah tidak lancar diakui sebagai : 

a. Pengurang dana infak/sedekah, jika terjadi bukan disebabkan oleh kelalaian 

amil. 

b. Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil. 

c. Dalam hal amil menerima infak/sedekah dalam bentuk aset (nonkas) tidak 

lancar yang dikelola oleh amil, maka aset tersebut harus dinilai sesuai dengan 

PSAK yang relevan. 

d. Dana infak/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu 

sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan 

diakui sebagai penambah dana infak/sedekah. 

3) Penyaluran infak/sedekah 

1. Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana 

infak/sedekah sebesar : 

a. Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas 

b. Nilai tercatat aset yang diserahkan jika dalam bentuk aset nonkas 



 
32 

 

 
 

2. Penyaluran infak/sedekah kepada amil lain merupakan penyaluran yang 

mengurangi dana infak/sedekah sepanjang amil tidak akan menerima 

kembali aset infak/sedekah yang disalurkan tersebut. 

3. Penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana 

bergulir dicatat sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan tidak 

mengurangi dana infak/ sedekah. 

c. Dana Non Halal 

Penerimaan dana nonhalal menurut PSAK No.109. 07 adalah semua 

penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syari‟ah, antara lain 

penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. 

Penerimaan non halal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi 

yang tidak diinginkan oleh entitas syari‟ah karena secara prinsip dilarang. 

Penerimaan non halal diakui sebagai dana non halal, yang terpisah dari dana 

zakat, dana infaq/ shadaqah dan dana amil. Aset non halal disalurkan sesuai 

dengan syari‟ah. 

d. Penyajian 

PSAK No.109 (2011:7) menjelaskan bahwa Amil zakat menyajikan dana 

zakat dan infaq/ shadaqah, dana amil, dan dana nonhalal secara terpisah dalam 

neraca (laporan posisi keuangan). 

e. Laporan Keuangan Amil 

PSAK No.109.10 menyatakan bahwa Komponen laporan keuangan yang 

lengkap dari amil terdiri dari: 

1. Neraca (laporan posisi keuangan) 



 
33 

 

 
 

2. Laporan perubahan dana 

3. Laporan perubahan aset kelolaan 

4. Laporan arus kas; dan 

5. Catatan atas laporan keuangan. 

Format masing – masing laporan keuangan adalah sebagai berikut : 

1) Laporan Posisi Keuangan 

Amil menyajikan dalam laporan posisi keuangan dengan memperhatikan 

ketentuan dalam SAK yang relevan mencakup, tetapi tidak terbatas pada, pos –

posberikut : 

1. Aset 

a. Kas dan setara kas 

b. Instrumentkeuangan 

c. Piutang 

d. Aset tetap 

2. Kewajiban 

a. Biaya yang masih harus dibayar 

b. Kewajiban imbalan kerja 

3. Saldo dana 

a. Dana zakat 

b. Dana infak/sedekah 

c. Dana amil 

d. Dana nonhalal 
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Adapun bentuk laporan Posisi Keuangan adalah yang terdapat pada tabel II.1 : 

Tabel II.1 

Neraca (Laporan Posisi Keuangan) 

BAZ Kabupaten Kampar 

Per 31 Desember 2017 

Aset  Kewajiban  

Aset 

Aset lancar 

Kas dan setara kas 

Instrument keuangan 

Piutang 

Aset tidak lancar 

Aset tetap 

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah aset 

 

 

xxx 

xxx 

xxx 

 

xxx 

 

 

 

 

 

 

 

xxx 

 

 

Kewajiban 

Kewajiban jangka pendek 

Biaya yang masih harus 

dibayar 

Kewajiban jangka panjang 

Imbalan kerja jangka panjang 

 

Jumlah kewajiban 

Saldo Dana 

Dana Zakat 

Dana Infak/Sedekah 

Dana Amil 

Dana Nonhalal 

Jumlah Saldo Dana 

Jumlah Kewajiban dan Saldo 

Dana 

 

 

xxx 

 

xxx 

 

xxx 

 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

 

xxx 

Sumber: PSAK 109 Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah 
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2) Laporan Perubahan Dana 

Amil menyajikan laporan perubahan dana zakat, dana infak/sedekah dan 

dana amil. Penyajian laporan perubahan dana mencakup, tetapi tidak terbatas pada 

pos - pos berikut: 

a. Dana Zakat 

a) Penerimaan dana zakat 

a. Bagian dana zakat 

b. Bagian amil 

b) Penyaluran dana zakat 

a. Amil 

b. Mustahik nonamil 

c) Saldo awal dana zakat 

d) Saldo akhir dana zakat 

b. Dana Infak/Sedekah 

a) Penerimaan dana infak/sedekah 

1. Infak/sedekah terikat (muqayyadah) 

2. Infak/sedekah tidakterikat (mutlaqah) 

b) Penyaluran dana infak/sedekah 

a. Infak/sedekah terikat (muqayyadah) 

b. Infak/sedekah tidak terikat (mutlaqah) 

c) Saldo awal dana infak/sedekah 

d) Saldo akhir dana infak/sedekah 

3. Dana Amil 
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a) Penerimaan dana amil 

a. Bagian amil dari dana zakat 

b. Bagian amil dari dana infak/sedekah 

c. Penerimaan lainnya 

b) Penggunaan dana amil 

c) Saldo awal dana amil 

d) Saldo akhir dana amil 

4. Dana Non halal 

a) Penerimaan 

a. Bunga bank 

b. Jasa giro 

c. Penerimaan nonhalal lainnya 

b) Penggunaan 

c) Saldo awal 

d) Saldo akhir 
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Adapun bentuk laporan Perubahan Dana adalah yang terdapat pada tabel II.2 

Tabel II.2 

Laporan Perubahan Dana 

BAZ Kabupaten Kampar 

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 

 

Keterangan Rp 

DANA ZAKAT 

Penerimaan 

Penerimaan dari muzakki 

Muzakki entitas 

Muzakki individual 

Hasil penempatan 

Jumlah penerimaan dana zakat 

Bagian amil atas penerimaan dana zakat 

Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian 

amil 

Penyaluran  

Fakir - Miskin 

Riqab 

Gharim 

Muallaf 

Sabilillah 

Ibnu Sabil 

Jumlah penyaluran dana zakat 

Surplus/defisit (penerimaan - penyaluran) 

Saldo awal 

Saldo akhir 

DANA INFAK/SEDEKAH 

Penerimaan 

 

 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

(xxx) 

xxx 

 

(xxx) 

(xxx) 

(xxx) 

(xxx) 

(xxx) 

(xxx) 

(xxx) 

(xxx) 

xxx 

xxx 

 

 

xxx 
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Infak/Sedekah terikat atau muqayyadah 

Infak/Sedekah tidak terikat atau mutlaqah 

Bagian amil atas penerimaan dana infak/sedekah 

Hasil pengelolaan 

Jumlah penerimaan dana infak/sedekah 

Penyaluran 

Infak/sedekah terikat atau muqayyadah 

Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah 

Alokasi pemanfaatan aset kelolaan 

(misalnya beban penyusutan dan penyisihan) 

Jumlah penyaluran dana infak/sedekah 

Surplus (defisit) (penerimaan - penyaluran) 

Saldo awal 

Saldo akhir 

DANA AMIL 

Bagian amil dari dana zakat 

Bagian amil dari dana infak/sedekah 

Penerimaan lainnya 

Jumlah penerimaan dana amil 

Penggunaan 

Beban pegawai 

Beban penyusutan 

Beban umum dan administrasi lainnya 

Jumlah penggunaan dana amil 

Surplus/defisit (penerimaan/penggunaan) 

Saldo awal 

Saldo akhir 

DANA NONHALAL 

Penerimaan 

Bunga Bank 

Jasa Giro 

xxx 

(xxx) 

xxx 

xxx 

 

(xxx) 

(xxx) 

(xxx) 

(xxx) 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

 

xxx 

xxx 

xxx 

 

xxx 

(xxx) 

(xxx) 

(xxx) 

(xxx) 

xxx 

xxx 

 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 
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Penerimaan nonhalal lainnya 

Jumlah penerimaan dana nonhalal 

Penggunaaan 

Jumlah penggunaan dana nonhalal 

Surplus (defisit) 

Saldo awal 

Saldo akhir 

Jumlah saldo dana zakat, dana infak/sedekah, 

dana amil dan dana nonhalal. 

xxx 

(xxx) 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

 

Sumber: PSAK 109 Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah 

 

3) Laporan Perubahan Aset Kelolaan 

Amil menyajikan laporan perubahan aset kelolaan yang mencakup, tetapi 

tidak terbatas pada: 

a. Aset kelolaan yang termasuk aset lancar dan akumulasi penyisihan. 

b. Aset kelolaan yang termasuk aset tidak lancar dan akumulasi penyisihan. 

c. Penambahan dan pengurangan. 

d. Saldo awal 

e. Saldo akhir 
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Adapun Laporan Perubahan Aset Kelolaan adalah yang terdapat pada tabel II.3 : 

Tabel II.3 

Laporan Perubahan Aset Kelolaan 

BAZ Kabupaten Kampar 

Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2017 

 

Keterangan 

Saldo 

Awal 

 

Penam 

- 

bahan 

 

Pengu 

- 

rangan 

 

Penyi 

- 

sihan 

 

Akum. 

Peny. 

 

Saldo 

Akhir 

 

Dana 

infak/sedekah 

aset kelolaan 

lancar (missal 

piutang 

bergulir). 

Dana 

infak/sedekah 

aset kelolaan 

tidak lancar 

(missal rumah 

sakit atau 

sekolah). 

 

 

 

Xxx 

 

 

 

 

Xxx 

 

 

 

Xxx 

 

 

 

 

Xxx 

 

 

 

(xxx) 

 

 

 

 

(xxx) 

 

 

 

(xxx) 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

(xxx) 

 

 

 

Xxx 

 

 

 

 

xxx 

Sumber: PSAK 109 Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah 

 

4) Laporan Arus Kas 

Laporan arus kas adalah suatu laporan yang menggambarkan arus kas 

masuk dan arus kas keluar pada periode tertentu.Tujuan disusunnya laporan 

iniadalah untuk menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas 
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organisasi pada suatu periode tertentu yang dibagi menjadi tiga, yaitu arus kas 

dari aktivitas operasi, dari aktivitas investasi, dan dari aktivitas pendanaan 

Adapun bentuk Laporan Arus Kas adalah yang terdapat pada tabel II.4 : 

Tabel II.4 

Laporan arus kas 

BAZ Kabupaten Kampar 

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2017 

 

Uraian Rp 

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI 

Penerimaan Zakat Umum 

Penerimaan Infak/Sedekah Umum 

Penerimaan Bunga dan Jasa Giro Bank Konvensional 

Penyaluran kepada Fakif dan Miskin 

Penyaluran kepada Gharim 

Pengeluaran untuk Biaya Operasional Lembaga 

Penyaluran untuk EkonomiProduktif (Qadhul Hasan) 

Penyaluran Bantuan Sosial 

Penyaluran Piutang Pendidikan 

Arus Kas Bersih dariAktivitas Operasi 

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI 

Penjualan Aktiva Tetap 

Penerimaan Bagi Hasil dari Investasi 

Penarikan Investasi 

Pembelian Aktiva Tetap 

Investasi 

     Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi 

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN 

Pinjaman Jangka Panjang 

Pembayaran Pinjaman Jangka Panjang 

 

xxx 

xxx 

xxx 

(xxx) 

(xxx) 

(xxx) 

(xxx) 

(xxx) 

(xxx) 

xxx 

 

xxx 

xxx 

xxx 

(xxx) 

(xxx) 

xxx 

 

xxx 

(xxx) 
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    Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan 

KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN 

SETARA KAS 

KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL 

PERIODE 

KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR 

PERIODE 

DATA TAMBAHAN UNTUK AKTIVITAS NON - 

KAS 

Zakat yang Diterima dalam Bentuk Barang 

Infak/Sedekah yang Diterima dalam Bentuk Barang 

Hibah yang Diterima dalam Bentuk Peralatan 

Jumlah Aktivitas Non – Kas 

xxx 

xxx 

xxx 

 

xxx 

 

 

 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

 

Sumber : PSAK 109 Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah 

 

5) Catatan atas Laporan Keuangan 

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan 

membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, catatan atas 

laporan keuangan biasanya disajikan dengan susunan sebagai berikut : Catatan 

Atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam 

Neraca (Laporan Posisi Keuangan), Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan 

Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan. 

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau 

rincianjumlah yang tertera dalam Neraca (Laporan Posisi Keuangan), Laporan 

PerubahanDana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas, Catatan 

atasLaporan Keuangan.Kebijakan akuntansi merupakan kebijakan akuntansi 

dalamCatatan Atas Laporan Keuangan menjelaskan tentang hal-hal sebagai 
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berikut: Dasar pengukuran dalam menyiapkan laporan keuangan, kebijakan 

akuntansi tertentu yang diperlukan guna memahami laporan keuangan secara 

benar. 

Catatan Atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi yang 

diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan dalam PSAK serta pengungkapan-

pengungkapan lainyang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan 

keuangan secara wajar. 

 

2.3 Zakat dan Infaq / Sedekah 

2.3.1 Pengertian  

a. Zakat 

Menurut El – Madani (2013) di dalam bukunya yang berjudul “Fiqh Zakat 

Lengkap” Secara etimologi, zakat memiliki arti berkembang, bertambah, banyak 

dan berkah. Maka dari itu, dikatakan “tumbuhan telah berzakat” apabila 

tumbuhan itu telah bertambah besar, “nafkah itu telah berzakat” apabila nafkah 

tersebut telah diberkahi, dan “si fulan itu bersifat zakat” jika ia memiliki banyak 

kebaikan.Oleh karenanya, zakat dapat mensucikan jiwa dan harta orang yang 

menunaikannya. Sedangkan menurut syariat, zakat adalah pengambilan dari harta 

tertentu, berdasarkan tata cara tertentu, dan diberikan kepada orang – orang 

tertentu. 

Menurut Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin (2014) dalam 

bukunya yang berjudul “Sifat Zakat Nabi” Sementara zakat dalam perspektif 

terminologi syariat adalah mensucikan jiwa dan mensucikan harta benda. 
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Keduanya pada dasarnya mengarah pada pembersihan jiwa.Tetapi yang pertama 

adalah membersihkan jiwa dengan mengoptimalkan kualitas keimanan, dan yang 

kedua membersihkan jiwa dengan mendermakan sebagian harta benda. 

Menurut Nurhayati - Wasilah (2015) di dalam bukunya yang berjudul 

“Akuntansi Syariah di Indonesia” Dalam pandangan Islam, Allah adalah pemilik 

mutlak alam semesta dan isinya, sehingga harta kekayaan yang dimiliki manusia 

hanyalah titipan yang bersifat sementara, dimana manusia diberi kekuasaan untuk 

mengelolanya. Sebagai pihak yang diberi kekuasaan, tentu manusia harus 

mengikuti kehendak pemilik mutlak dari harta kekayaan tersebut yaitu Allah, baik 

dalam perolehan, pendayagunaan maupun penyaluran/penggunaannya.Salah satu 

kehendak dan ketentuan Allah terkait dengan penggunaan harta yang harus diikuti 

oleh manusia adalah ketentuan zakat.Secara sederhana, zakat adalah transfer 

kepemilikan dari si kaya kepada si miskin.Dengan demikian, zakat tidak hanya 

berfungsi sebagai perwujudan ketaatan kepada Allah, tetapi juga merupakan 

perwujudan kepedulian kepada sesama umat manusia. 

Menurut Permenag RI Nomor 52 Tahun 2014, Zakat adalah harta yang 

wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang 

Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat 

Islam. 

Menurut penulis dapat disimpulkan bahwa zakat adalah suatu kewajiban 

bagi umat manusia dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT 

dengan memberikan sebagian harta benda kepada pihak - pihak tertentu dengan 

tujuan untuk membersihkan jiwa dan untuk membersihkan harta bendanya. 
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b. Infaq 

Menurut Hasbi Ash Shiddieqy (2009) dalam bukunya yang berjudul 

“Pedoman Zakat” Infak berasal dari kata anfaqayang berarti mengeluarkan 

sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu.Secara syariat,infak berarti 

mengeluarkan sebagian harta untuk suatu kepentingan yang di perintahkan ajaran 

Islam, berbeda dengan zakat,infak tidak mengenal nishab.Jadiinfak merupakan 

kegiatan penggunaan harta secara konsumtif yaitu pembelanjaan atau pengeluaran 

harta untuk memenuhi kebutuhan, bukan secara produktif yaitu penggunaan harta 

untuk dikembangkan dan di putar lebih lanjut secara ekonomis. 

Manurut Erie Sudewo (2012) dalam bukunya yang berjudul “Manajemen 

ZIS” infaq yaitu mengeluarkan atau membelanjakan harta yang mencakup zakat 

dan non-zakat. Infak ada yang wajib ada yang sunnah. Infak wajib diantaranya 

kafarat, nadzar, zakat dan lain - lain. Sedangkan Infak sunnah diantaranya infak 

kepada fakir miskin sesama muslim, infak bencana alam dan lain - lain. Berbeda 

dengan zakat, dana infak dapat diberikan kepada siapapun meskipun tidak 

termasuk dalam delapan asnaf. 

Oleh karena itu Infaq berbeda dengan zakat, infaq tidak mengenal nisab 

atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum.Infaq tidak harus diberikan 

kepada mustahik tertentu, melainkan kepada siapapun misalnya orang tua, 

kerabat, anak yatim, orang miskin, atau orang - orang yang sedang dalam 

perjalanan.Dengan demikian pengertian infaq adalah pengeluaran suka rela yang 

di lakukan seseorang.Allah memberi kebebasan kepada pemiliknya untuk 
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menentukan jenis harta, berapa jumlah yang sebaiknya diserahkan.setiap kali ia 

memperoleh rizki, sebanyak yang ia kehendakinya. 

c. Shadaqah 

Menurut El – Madani (2013) di dalam bukunya yang berjudul “Fiqh Zakat 

Lengkap” Istilah shadaqah dapat dikategorikan shadaqah sunnah dan shadaqah 

wajib, shadaqah sunnah bisa berubah menjadi wajib misalnya apabila suatu ketika 

ditemukan orang yang kelaparan dan benar – benar membutuhkan makanan. Jika 

tidak ditolong, secara logika manusia, ia akan meninggal dunia. Maka, 

memeberikan shadaqah kepada orang seperti ini hukumnya wajib. Adapun orang 

yang memiliki utang, hendaknya ia melunasi utangnya terlebih dahulu ketimbang 

mengeluarkan shadaqah. Sebab melunasi utang hukumnya wajib, sedang 

shadaqah hukumnya sunnah. 

Sedangkan menurut Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin (2014) 

dalam bukunya yang berjudul “Sifat Zakat Nabi” Ketentuan sedekah ada yang 

wajib dan ada yang sunnah. Ini merupakan bentuk penisbatan sesuatu kepada 

macamnya, karena sedekah wajib seperti zakat harta dan zakat fitrah. Sedangkan 

sedekah sunnah adalah sedekah yang dilakukan manusia dengan maksud untuk 

mendekatkan diri kepada Allah dengan mengeluarkan harta, tanpa ada kewajiban 

baginya. 

Menurut penulis dari pengertian diatas, dapat diartikan bahwa shadaqah 

merupakan ibadah sunnahyang apabila dilakukan akan mendapat pahala dari 

Allah SWT, dan apabila tidak dilakukan tidak akan mendapat dosa, kecuali 

apabila ada kewajiban baginya. 
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2.4 Jenis – Jenis Zakat 

2.4.1 Zakat Fitrah / Nafs(jiwa) 

Menurut El – Madani (2013) di dalam bukunya yang berjudul “Fiqh Zakat 

Lengkap” Zakat Fitrah adalah sejumlah harta yang wajib ditunaikan oleh setiap 

mukallaf (orang Islam, baligh, dan berakal) dan setiap orang yang nafkahnya 

ditanggung olehnya dengan syarat – syarat tertentu.Zakat fitrah dinamakan juga 

dengan shadaqah fitrah, karena kewajiban menunaikannya ketika masuk fitri 

(berbuka) di akhir Ramadhan. 

Menurut Nurhayati - Wasilah (2015) di dalam bukunya yang berjudul 

“Akuntansi Syariah di Indonesia” Zakat Fitrah adalah zakat yang diwajibkan 

kepada setiap muslim setelah matahari terbenam akhir bulan Ramadhan.  

Menurut Arizta (2011) di dalam bukunya yang berjudul “jenis – jenis 

zakat” Zakat fitrah yaitu zakat untuk membersihkan diri yang dibayarkan setiap 

bulan Ramadhan.Zakat ini wajib dikeluarkan orang Muslim menjelang Idul Fitri. 

Besarnya zakat fitrah yang harus dikeluarkan per individu adalah satu sha‟ yang 

setara dengan 2,5 kilogram atau dengan 3,5 liter beras makanan pokok yang ada di 

daerah pemberi zakat atau yang bersangkutan. Zakat ini diberikan kepada delapan 

golongan yang berhak menerima zakat.Menurut beberapa ulama khusus untuk 

zakat fitrah mesti didahulukan kepada dua golongan, yakni fakir dan miskin. 

Menurut Kurnia dan A. Hidayat (2008) di dalam bukunya yang berjudul 

“Panduan PintarZakat” Zakat fitrah adalah zakat pribadi yang diwajibkan atas diri 

setiap Muslim yang memiliki syarat-syarat yang ditetapkan yang ditunaikan pada 

bulan Ramadhan sampai menjelang shalat sunah Idul Fitri.Zakat fitrah mulai 
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diwajibkan pada bulan Sya‟ban tahun kedua Hijriyah, yaitu tahun diwajibkan 

puasa Ramadhan.Zakat fitrah mulai diwajibkan bertujuan menyucikan orang yang 

berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak berguna, dan memberi 

makan orang-orang miskin dan mencukupi kebutuhan mereka pada hari raya Idul 

Fitri. 

Menurut Peraturan menteriRepublik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014, 

Zakat fitrah adalah zakat jiwa yang diwajibkan atas setiap diri muslim yanghidup 

pada bulan Ramadhan. Zakat Fitrah dapat berupa beras (makanan pokok) atau 

dapat diganti dengan uang yang senilai dengan beras (makanan pokok) tersebut. 

Zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk beras atau makanan pokok seberat 2,5 kg 

atau 3,5 liter per jiwa. Kualitas beras atau makanan pokok sesuai dengan kualitas 

beras atau makanan pokok yang dikonsumsi sehari – hari. Beras atau makanan 

pokok dapat diganti dalam bentuk uang senilai 2,5 kg atau 3,5 kg liter beras. Zakat 

fitrah ditunaikan sejak awal Ramadhan dan paling lambat sebelum pelaksanaan 

Shalat Idul Fitri.Zakat fitrah disalurkan paling lambat sebelum pelaksanaan shalat 

Idul Fitri. 

 

2.4.2 Zakat Harta (Mal) 

Menurut Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin (2014) dalam 

bukunya yang berjudul “Sifat Zakat Nabi” Zakat adalah beribadah untuk 

mendekatkan diri kepada Allah dengan mendermakan prosentasi tertentu dari 

harta benda tertentu kepada pihak - pihak tertentu. 
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Menurut Mursyidi (2011) dalam bukunya yang berjudul “Akuntansi Zakat 

Kontemporer” Seperti diuraikan terdahulu bahwa zakat sepadan dengan kata 

shadaqah, Juga bahkan dengan kata infaq, ketiga istilah tersebut merupakan kata 

yang mengindikasikan adanya ibadah maliyah, ibadah yang berkaitan dengan 

harta. 

Menurut Permenag RI Nomor 52 Tahun 2014, Zakat mal adalah harta 

yang dikeluarkan oleh muzaki melalui amil zakat resmi untuk diserahkan kepada 

mustahik. 

Menurut Nurhayati - Wasilah (2015) di dalam bukunya yang berjudul 

“Akuntansi Syariah di Indonesia”Zakat Harta adalah zakat yang boleh dibayarkan 

pada waktu yang tidak tertentu, mencakup hasil perniagaan, pertanian, 

pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta hasil 

kerja (profesi) yang masing  - masing memiliki perhitungan sendiri-sendiri.  

Menurut Arizta (2011) di dalam bukunya yang berjudul “jenis – jenis 

zakat” Zakat Maal merupakan zakat atas harta kekayaan.Meliputi hasil perniagaan 

atau perdagangan, pertambangan, pertanian, hasil laut dan hasil ternak, harta 

temuan, emas dan perak serta hasil kerja (profesi). 

Macam - macam harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah : 

1) Zakat Emas dan Perak 

Menurut El – Madani (2013) di dalam bukunya yang berjudul “Fiqh Zakat 

Lengkap” Secara bahasa, naqd bermakna memberikan.Sedangkan secara istilah, 

naqd dipakai untuk menunjukkan makna manqud (sesuatu yang diberikan)Naqd 

merupakan antonim dari kata menawarkan dan utang.Pada zaman dahulu, kata ini 
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sering diartikan dengan emas dan perak, baik itu telah dicetak menjadi uang yang 

digunakan untuk transaksi jual beli, atau masih berupa barang tambang yang 

belum dibersihkan.Islam telah mensyari‟atkan wajibnya zakat pada emas, perak 

dan sesuatu yang menggantikan keduanya, yakni uang. 

Menurut Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin (2014) dalam 

bukunya yang berjudul “Sifat Zakat Nabi” Nishab emas dan perak kadar zakatnya 

adalah sebagai berikut : 

a. Zakat Emas  

Wajibnya zakat dalam harta benda berupa emas berdasarkan sabda Nabi 

SAW, “Dan kamu tidak terkena zakat (emas) sampai kamu memiliki 20 dinar”. 

Nishab emas adalah 20 mitsqal, karena satu dinar sama dengan satu 

mitsqal. Dalam emas dan perak tidak berlaku prinsip waqsh (kelebihan nishab 

yang tidak dihitung) berdasarkan sabda Nabi SAW, “Kelebihannya juga masuk 

dalam hitungan (wajib zakat)”.Jadi, dari 200 dirham adalah 5 dirham. Dan zakat 

dari 201 dirham adalah 5,025 dirham, maka kadar zakat emas adalah 2,5 % atau 

sama dengan setengah dinar. 

b. Zakat Perak 

Wajibnya zakat perak yang telah mencapai 200 dirham berdasarkan sabda 

Nabi SAW, “Jika kamu memiliki 200 dirham dan telah mencapai setahun maka 

di dalamnya terdapat zakat 5 dirham”. Kadar zakat perak adalah 2,5 % 

berdasarkan sabda Nabi SAW, “ Maka didalamnya terdapat zakat 5 dirham”. 

Perbandingan 5 dari 200 adalah 2,5%. 

2) Zakat atas Uang 
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Menurut Mursyidi (2011) dalam bukunya yang berjudul “Akuntansi Zakat 

Kontemporer” Uang yang diperhitungkan dalam zakat adalah uang yang benar - 

benar merupakan wewenang dan tanggung jawab muzakki, bukan dibawah 

kekuasaan pihak lain. Uang diakui sebagai milik muzakki apabila benar – benar 

mempunyai tiga sifat.Pertama, dapat dipergunakan sebagai alat tukar yang 

sah.Kedua, dapat dipergunakan kapan saja dan untuk pembayaran apa saja. Tiga, 

dapat berupa uang kertas, uang giral atau uang kartal.Kadar zakat atas uangadalah  

sebesar 2,5% dari kepemilikan muzakki.  

3) Zakat Perdagangan 

Menurut El – Madani (2013) di dalam bukunya yang berjudul “Fiqh Zakat 

Lengkap” Adapun yang dimaksud dengan harta perdagangan adalah harta yang 

dijual atau dibeli guna memperoleh keuntungan. 

Sedangkan menurut Nurhayati - Wasilah (2015) di dalam bukunya yang 

berjudul “Akuntansi Syariah di Indonesia” Berdagang menurut pengertian 

sebagian ulama fikih adalah mencari kekayaan dengan pertukaran harta kekayaan, 

sedangkan kekayaan dagang adalah segala sesuatu yang dimaksudkan untuk 

diperjualbelikan dengan maksud untuk mencari keuntungan. 

Menurut El – Madani (2013) di dalam bukunya yang berjudul “Fiqh Zakat 

Lengkap” Apabila haul harta perdagangan telah sempurna, maka pemilik harta 

tersebut wajib menghitungnya sesuai dengan kurs uang dinegaranya, jika 

jumlahnya telah mencapai nisab, yaitu sebanyak 85 gram emas, maka ia wajib 

menunaikan zaktanya, yaitu sebesar 2,5%.  

4) Zakat Pertanian 
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Menurut Nurhayati - Wasilah (2015) di dalam bukunya yang berjudul 

“Akuntansi Syariah di Indonesia” Nisab pertanian adalah sebesar 5 wasaq atau 

sebanyak 653 kg, dimana 1 wasaq = 60 sha‟ = 2,175 kg x 60. Pengenaan zakat 

pertanian tergantung penggunaan irigasi, jika menggunakan air hujan/tadah hujan 

sebesar 10% dan 5% untuk penggunaan irigasi. Jika setengah tahun menggunakan 

irigasi dan setengah tahun lagi tanpa irigasi, maka zakatnya adalah 7,5 %. 

5) Zakat Binatang Ternak 

Menurut El – Madani (2013) di dalam bukunya yang berjudul “Fiqh Zakat 

Lengkap” Dalam bahasa Arab, untuk menyebut “hewan ternak”, terdapat kata al – 

an’am. Lafazh tersebut merupakan bentuk plural/jamak dari kata an - 

na’am.Alasan diwajibkannya menunaikan zakat hewan ternak, seperti unta, sapi, 

dan kambing ialah karena hewan – hewan ini banyak sekali manfaatnya. Selain 

itu, hewan – hewan ternak tersebut dapat bertambah atau berkembang biak dengan 

baik. 

Menurut Sri Nurhayati – Wasilah (2015) di dalam bukunya yang berjudul 

“Akuntansi Syariah Di Indonesia” Syarat zakat binatang ternak adalah sudah 

mencapai jumlah tertentu yang ditetapkan syariah (cukup nisab), telah dimiliki 

selama satu tahun (haul), digembalakan atau sengaja diurus sepanjang tahun untuk 

maksud memperoleh susu, bibit baru, pembiakan dan dagingnya dan tidak 

dipekerjakan untuk kepentingan pemiliknya. 

Menurut El – Madani (2013) di dalam bukunya yang berjudul “Fiqh Zakat 

Lengkap” Nisab – nisab hewan ternak ini berbeda – beda sesuai dengan jenis 

hewan tersebut. Penjelasannya dapat dilihat dalam uraian berikut : 
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a. Tabel II. 5 Nisab Zakat Unta 

Nisab Unta 
Bentuk Zakat yang harus 

dikeluarkan 

5 – 9 ekor 1 ekor kambing 

10 – 14 ekor 2 ekor kambing 

15 – 19 ekor 3 ekor kambing 

20 – 24 ekor 4 ekor kambing 

25 – 35 ekor 1 ekor bintu makhadh 

36 – 45 ekor 1 ekor bintu labun 

46 – 60 ekor 1 ekor hiqqah 

61 – 75 ekor 1 ekor jadz‟ah 

76 – 90 ekor 2 ekor bintu labun 

91 – 120 ekor 2 ekor hiqqah 

121 – 129 ekor 3 ekor bintu labun 

130 – seterusnya 

Disetiap jumlah 40 ekor, 1 ekor 

bintu labun. Dan, disetiap 50 ekor, 

1 ekor hiqqah. 

 

b. Tabel II. 6 Nisab Zakat Sapi 

Nisab Sapi 
Jumlah Zakat yang harus 

dikeluarkan 

30 – 39 ekor 

1 ekor tabi‟a atau tabi‟ah (anak sapi 

jantan atau betina yang berusia 1 

tahun) 

40 – 59 ekor 
1 ekor musinnah (anak sapi yang 

berusia 2 tahun) 

60 -  69 ekor 2 ekor tabi‟a 

70 – 79 ekor 2 ekor sapi, tabi‟a dan musinnah 

80 – 89 ekor 2 ekor musinnah 
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90 – 99 ekor 
3 ekor sapi (1 tabi‟ah dan 2 

musinnah) 

100 – 109 ekor 
3 ekor sapi (1 musinnah dan 2 

tabi‟a) 

110 – 119 ekor 
3 ekor sapi (2 musinnah dan 1 

tabi‟a) 

120 – 129 ekor 3 ekor musinnah atau 4 tabi‟ah 

130 – 139 ekor 
4 ekor sapi, 3 ekor tabi‟ah dan 1 

ekor musinnah 

140 – 149 ekor 
4 ekor sapi, 2 musinnah dan 2 

tabi‟ah 

150 – 159 ekor 
5 ekor tabi‟ah, dan demikian 

seterusnya. 

 

c. Tabel II. 7 Nisab Zakat Kambing 

Nisab Kambing 
Jumlah Kambing yang harus 

dikeluarkan 

40 – 120 ekor 

1 ekor kambing domba yang 

berusia 1 tahun lebih, atau kambing 

biasa yang berusia 2 tahun. 

121 – 200 ekor 2 ekor kambing 

201 – 300 ekor 3 ekor kambing 

301 – 400 ekor 4 ekor kambing 

 

6) Zakat Pertambangan (Ma‟din) 

Menurut El – Madani (2013) di dalam bukunya yang berjudul “Fiqh Zakat 

Lengkap” Ma‟din adalah tempat Allah SWT, menciptakan emas, perak dan 

tembaga.Kata ini diambil dari kata „udun yang bermakna tempat tinggal dan 
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menetap. Maka dikatakan, “Ia telah „adan di tempat itu”, artinya ia telah menetap 

di sana dan tidak pergi dari tempat itu. Adapun zakat ma‟din ialah zakat yang 

dibayarkan dari barang tambang apabila seseorang muslim mengeluarkannya dari 

tanah yang tak bertuan, atau dari tempat yang memang miliknya. Apabila barang 

tambang yang dikeluarkan berupa emas dan perak mencapai nisab, maka wajib 

ditunaikan zakatnya sebesar 2,5%. Dalam hal ini, tidak disyaratkan sempurna satu 

haul. 

Menurut Sri Nurhayati – Wasilah (2015) di dalam bukunya yang berjudul 

“Akuntansi Syariah Di Indonesia” Zakat Ma‟din adalah seluruh barang tambang 

yang ada dalam perut bumi baik berbentuk cair, padat atau gas, diperoleh dari 

perut bumi ataupun dari dari dasar laut. Nisab zakat barang tambang adalah 85 

gram emas murni.Nisab ini berlaku terus (akumulasi) baik barang tambang itu 

diperoleh sekaligus dalam sekali penggalian ataupun dengan beberapa kali 

penggalian. Barang tambang tidak disyaratkan haul, jadi zakatnya harus segera 

dibayar ketika barang tambang itu berhasil digali, dengan besarnya zakat adalah 

sebesar 2,5% menurut pendapat sebagian besar ulama Fikih. 

7) Zakat Usaha Manufaktur 

Menurut Mursyidi (2011) dalam bukunya yang berjudul “Akuntansi Zakat 

Kontemporer” Usaha manufaktur disini adalah kegiatan dalam bidang 

menghasilkan barang jadi untuk dijual kepada konsumen oleh pihak lain atau 

diperdagangkan. Kegiatan ini akan menimbulkan biaya bahan, biaya tenaga kerja 

dan biaya pabrik tidak langsung (biaya overhead pabrik). 
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Menurut Sri Nurhayati – Wasilah (2015) di dalam bukunya yang berjudul 

“Akuntansi Syariah Di Indonesia” Nisab zakatnya adalah sebesar 85 gram emas 

dan cukup haul (1 tahun qamariah) dengan besar zakat 2,5 %. Jika perusahaan 

menggunakan tahun masehi, maka besar zakat adalah 2,575 % (standar AAOIFI). 

8) Zakat Profesi dan Penghasilan 

Menurut Mursyidi (2011) dalam bukunya yang berjudul “Akuntansi Zakat 

Kontemporer” Penghasilan dari profesi ini adalah penghasilan dari kegiatan 

praktek secara profesional baik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar pada 

departemen yang terkait, misalnya praktek dokter, akuntan, notaris, konsultan, 

dan sejenisnya. 

Sedangkan menurut Sri Nurhayati – Wasilah (2015) di dalam bukunya 

yang berjudul “Akuntansi Syariah Di Indonesia” Pekerjaan yang menghasilkan 

uang ada dua macam, pertama, pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa 

tergantung kepada orang lain. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini 

merupakan penghasilan profesional, seperti penghasilan dokter, insinyur, akuntan, 

advokat, seniman, penjahit dan lain – lain.Kedua, pekerjaan yang dikerjakan 

seseorang buat pihak lain untuk memperoleh upah/gaji, baik pada pemerintah, 

perusahaan swasta dan pemberi kerja lainnya. Penghasilan dari pekerjaan seperti 

itu berupa gaji, upah, honorarium ataupun hadiah. 

Menurut Mursyidi (2011) dalam bukunya yang berjudul “Akuntansi Zakat 

Kontemporer” Perhitungan zakat untuk penghasilan dari gaji atau upah dan 

sejenisnya ditetapkan sebesar 2,5 % dari penghasilan bersih, yaitu penghasilan 

bersih yang telah dikurangi biaya – biaya. 
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9) Zakat Rikaz 

Menurut El – Madani (2013) di dalam bukunya yang berjudul “Fiqh Zakat 

Lengkap” secara etimologi, rikaz adalah sesuatu yang ditetapkan. Kata ini diambil 

dari kata arkaza , yakni memantapkan. Sedangkan secara terminologi, rikaz 

adalah harta benda yang dipendam pada zaman jahiliah, yakni pada zaman 

praIslam, dengan melihat tanda – tandanya yang menunjukkan hal itu, seperti 

tulisan dan sebagainya.Maksud harta yang dipendam ialah emas dan perak yang 

dipendam sebelum masa Islam, jika diketahui bahwa harta benda yang dipendam 

itu merupakan peninggalan pada zaman Islam, maka itu termasuk harta 

temuan.Kadar ukuran zakat yang wajib dikeluarkan dalam zakatrikazadalah 

sebesar 1/5 atau 20% dari harta yang ditemukan. Hal ini didasarkan pada sabda 

Rasulullah SAW, Berikut :“Zakat rikaz sebesar 1/5 bagian.” (HR. Bukhari dan 

Muslim) 

Selain merujuk pada hadits tersebut, penentuan sebesar 20% itu 

berdasarkan pada pertimbangan penemunya tidak perlu susah payah dan 

memerlukan banyak biaya. 

 

2.5 Dasar Hukum Zakat  

2.5.1 Al – Qur’an 

Didalam Al-Qur‟an Allah SWT telah menyebutkan tentang zakat, 

diantaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 43 : 
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 “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang – 

orang yang ruku”.(QS. Al-Baqarah : 43) 

 

 

Kemudian dijelaskan juga didalam Surat at Taubah ayat 103 : 

                        

            

 

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu 

membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. 

Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. 

dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (QS at-Taubah 9 : 

103). 

 

 

2.5.2 Hadits 

1. Rasulullah SAW, bersabda : “Islam dibangun atas 5 rukun: syahadat tiada 

Tuhan kecuali Allah dan Muhammad SAW utusan Allah, menegakkan shalat, 

membayar zakat, menunaikan haji, dan puasa ramadhan”. (HR. Bukhari dan 

Muslim). 

 

2. Rasulullah SAW, bersabda :“Islam adalah engkau beribadah kepada Allah 

dan tidak menyekutukanNya, mendirikan shalat, menunaikan zakat yang di 

ardhukan, dan berpuasa di bulan Ramadhan.” (HR Bukhari dan Muslim).  

 

3. Rasulullah SAW, bersabda: “Sesungguhnya Allah mewajibkan (zakat) atas 

orang-orang kaya dari umat Islam pada harta mereka dengan batas sesuai 

kecukupan fuqoro di antara mereka. Orang-orang fakir tidak akan 

kekurangan pada saat mereka lapar atau tidak berbaju kecuali karena ulah 

orang-orang kaya di antara mereka. Ingatlah bahwa Allah akan menghisab 

mereka dengan keras dan mengazab mereka dengan pedih”. (HR. Ath-

Thabrani). 

 

4. Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas Ra berikut :“Sesungguhnya 

Rasulullah SAW bersabda kepada Mu’adz bin Jabal ketika beliau 

mengutusnya ke Yaman untuk mengajak penduduknya memeluk agama Islam, 

dan menyampaikan hukum – hukum Islam, jika mereka menaatimu, maka 
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beritahukanlah kepada mereka bahwasanya Allah SWT, mewajibkan zakat 

kepada mereka. Zakat itu diambil dari orang – orang kaya diantara mereka 

untuk diberikan kepada orang – orang yang fakir diantara mereka”. (HR. 

Bukhari dan Muslim) 

 

2.5.3 Ijma’ 

Ulama khalaf (kontemporer) maupun ulama salaf (klasik) telah sepakat 

bahwa zakat wajib bagi umat muslim dan bagi yang mengingkari berarti telah 

kafir dari Islam. 

 

2.6 Hikmah dan Manfaat Zakat 

Menurut El – Madani (2013) di dalam bukunya yang berjudul “Fiqh Zakat 

Lengkap” Ada banyak hikmah dan manfaat di balik perintah berzakat, di 

antaranya ialah : 

a. Zakat dapat membiasakan orang yang menunaikannya memiliki sifat 

dermawan, sekaligus menghilangkan sifat pelit dan kikir. 

b. Zakat dapat menguatkan benih persaudaraan, serta menambah rasa cinta dan 

kasih sayang sesama muslim. 

c. Zakat merupakan salah satu upaya dalam mengatasi kemiskinan. 

d. Zakat dapat mengurangi angka pengangguran dan penyebab – penyebabnya. 

Sebab, hasil zakat dapat digunakan untuk menciptakan lapangan pekerjaan 

baru. 

e. Zakat dapat mensucikan jiwa dan hati dari rasa dendam, serta menghilangkan 

iri hati dan kebencian dari orang – orang miskin terhadap orang – orang kaya. 

f. Zakat dapat membantu menumbuhkan perekonomian umat. 
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2.7 Elemen Pengelolaan Zakat  

Bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan zakat adalah muzakki dan 

harta yang dizakati, mustahik, dan amil.Mustahik adalah orang yang berhak 

menerima zakat. Hak menerima zakat disebabkan termasuk dalam salah satu 8 

asnaf  (golongan penerima zakat), yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, untuk 

memerdekakan budak, orang yang berutang, fi sabilillah, orang yang sedang 

dalam perjalanan, sedangkan amil  adalah badan/ atau lembaga yang ditugaskan 

untuk mengumpulkan zakat dari muzakki dam mendistribusikan harta zakat 

tersebut kepada para mustahik. Di samping pada sisi yang lain amil juga termasuk 

dari salah satu 8 asnaf di atas, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya didalam 

Al – Qur‟an surat At-Taubah ayat 60. Sedangkan harta yang dizakati adalah 

bagian dari harta yang dimiliki oleh muzakki yang wajib untuk dikeluarkan 

zakatnya. 

 

2.8 Muzakki dan Mustahiq 

Muzakki adalah seorang muslim yang dibebani kewajiban mengeluarkan 

zakat disebabkan terdapat kemampuan harta setelah sampai nisab dan haulnya. 

Dalam UU No. 23 Tahun 2011, muzakki adalah orang atau badan usaha yang 

berkewajiban menunaikan zakat. Syarat wajib muzakki, muslim, berakal, baligh, 

milik sempurna, cukup nisab, cukup haul. Harta yang dikenai zakat harus 

memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan syariat Islam.Zakat secara umum terdiri 

dari dua macam, yaitu pertama, zakat yang berhubungan dengan jiwa manusia 

(badan) yaitu zakat fitrah dan kedua, zakat yang berhubungan dengan harta (zakat 
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mal). Penjelasan rinci mengenai zakat fitrah dan zakat mal telah diatur dalam 

peraturan Menteri Agama RI Nomor 52 Tahun 2014 tentang syarat dan tata cara 

penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta pendayagunaan Zakat untuk usaha 

produktif. 

 

2.9 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 02 Tahun 2014  

Tentang syarat dan tata cara perhitungan zakat mal dan zakat fitrah serta 

pendayagunaan zakat untuk usaha produktif. 

A. Syarat Zakat Mal dan Zakat Fitrah 

Syarat harta yang dikenakan zakat mal sebagai berikut : 

a. Milik penuh 

b. halal 

c. cukup nisab; dan 

d. haul 

Syarat zakat fitrah sebagai berikut : 

a. beragama Islam 

b. hidup pada saat bulan ramadhan 

c. memiliki kelebihan kebutuhan pokok untuk malam dan hari raya idul 

fitri 

B. Syarat Harta yang wajib dizakati  

1. Zakat mal  

a. zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya 

b. zakat uang dan surat berharga lainnya 
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c. zakat perniagaan 

d. zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan 

e. zakat peternakan dan perikanan 

f. zakat pertambangan 

g. zakat perindustrian 

h. zakat pendapatan dan jasa 

i. zakat rikaz 

2. Zakat Fitrah 

Zakat Fitrah dapat berupa beras (makanan pokok) atau dapat diganti 

dengan uang yang senilai dengan beras (makanan pokok) tersebut. 

C. Tata cara perhitungan zakat mal  

a) Zakat Emas, Perak, dan Logam Mulia lainnya 

a. Zakat emas wajib dikenakan atas kepemilikan emas yang 

telahmencapai nisab 85 gram emas. 

b. Kadar zakat atas emas sebesar 2,5%. 

c. Dalam hal emas yang dimiliki muzaki melebihi nisab, zakat yang 

harus dibayar sebesar 2,5% dari emas yang dimiliki. 

d. Zakat perak wajib dikenakan atas kepemilikan perak yang telah 

mencapai nisab 595 gram perak. 

e. Kadar zakat atas perak sebesar 2,5%. 

f. Dalam hal perak yang dimiliki muzaki melebihi nisab, zakat yang 

harus dibayar sebesar 2,5% dari perak yang dimiliki. 
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g. Zakat logam mulia lainnya wajib dikenakan atas kepemilikan logam 

mulia yang telah mencapai nisab 85 gram emas. 

h. Kadar zakat atas logam mulia lainnya sebesar 2,5%. 

i. Dalam hal logam mulia lainnya yang dimiliki muzaki melebihi 

nisab, zakat yang harus dibayar sebesar 2,5% dari logam mulia 

lainnya yang dimiliki. 

b) Zakat Uang dan Surat Berharga lainnya 

a. Zakat uang wajib dikenakan atas kepemilikan uang yang telah 

mencapai nisab 85 gram emas. 

b. Kadar zakat atas uang sebesar 2,5%. 

c. Dalam hal uang yang dimiliki muzaki melebihi nisab, zakat yang 

harus dibayar sebesar 2,5% dari uang yang dimiliki. 

d. Zakat surat berharga wajib dikenakan atas kepemilikan surat 

berharga yang telah mencapai nisab 85 gram emas. 

e. Kadar zakat atas surat berharga sebesar 2,5%. 

f. Dalam hal surat berharga lainnya yang dimiliki muzaki melebihi 

nisab, zakat yang harus dibayar sebesar 2,5% dari nilai surat 

berharga yang dimiliki. 

c) Zakat Perniagaan 

a. Nisab zakat perniagaan senilai dengan 85 gram emas. 

b. Kadar zakat perniagaan sebesar 2,5%. 

c. Harta perniagaan yang dikenakan zakat dihitung dari Aktiva Lancar 

dikurangiKewajiban Jangka Pendek. 
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Penghitungan sebagaimana dimaksud dilakukan dengan cara sebagai 

berikut : 

- Menghitung aktiva lancar yang dimiliki badan usaha pada saat 

haul. 

- Menghitung kewajiban jangka pendek yang harus dibayar oleh 

badan usaha pada saat haul. 

- Menghitung selisih Aktiva Lancar dengan Kewajiban Jangka 

Pendek sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b. 

- Dalam hal selisih sebagaimana dimaksud huruf c telah mencapai 

nisab, maka jatuh kewajiban menunaikan zakat perniagaan. 

d) Zakat Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan 

a. Nisab zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan senilai 653 kg 

gabah. 

b. Kadar zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan sebesar 10% 

jika 

c. Tadah hujan atau 5% jika menggunakan irigasi dan perawatan 

lainnya. 

d. Dalam hal hasil panen yang diperoleh muzaki melebihi nisab, 

zakat yang harus dibayar sebesar 10% jika tadah hujan atau 5% 

jika menggunakan irigasi dan perawatan lainnya. 

e) Zakat Peternakan dan Perikanan 

a. Zakat peternakan dikenakan pada hewan ternak yang 

digembalakan di tempat penggembalaan umum. 
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b. Dalam hal hewan ternak dipelihara di dalam kandang 

dikategorikan sebagai zakat perniagaan. 

c. Hewan ternak sebagaimana dimaksud meliputi unta, sapi/kerbau, 

kuda dan kambing.  

d. Hasil perikanan yang dikenakan zakat mencakup hasil budidaya 

dan hasil tangkapan ikan. 

e. Nisab zakat atas hasil perikanan sebagaimana dimaksud senilai 85 

gram emas. 

f. Kadar zakat atas hasil perikanan sebesar 2,5%. 

 

Tabel II. 8 

Nisab dan Kadar Zakat atas Ternak 

1. Unta  

NISHAB 

(EKOR) 
ZAKAT YANG WAJIB DIKELUARKAN 

25-35 1 ekor anak unta betina (umur >1 tahun) 

36-45 2 ekor anak unta betina (umur >2 tahun) 

46-60 3 ekor anak unta betina (umur >3 tahun) 

61-75 4 ekor anak unta betina (umur >4 tahun) 

76-90 2 ekor anak unta betina (umur >2 tahun) 

91-120 2 ekor anak unta betina (umur >3 tahun) 

121-129 3 ekor anak unta betina (umur >2 tahun) 

130-139 
1 ekor anak unta betina (umur >3 tahun) dan 

1ekor anak unta betina (umur >2 tahun) 

140-149 
2 ekor anak unta betina (umur >3 tahun) dan 

1ekor anak unta betina (umur >2 tahun) 

150-159 3 ekor anak unta betina (umur >3 tahun) 
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160-169 4 ekor anak unta betina (umur >2 tahun) 

170-179 
3 ekor anak unta betina (umur >2 tahun) dan 

1ekor anak unta betina (umur >3 tahun) 

180-189 

 

2 ekor anak unta betina (umur >2 tahun) dan 2 

ekor anak unta betina (umur >3 tahun) 

190-199 

 

3 ekor anak unta betina (umur >3 tahun) dan 1 

ekor anak unta betina (umur >2 tahun) 

200-209 

 

4 ekor anak unta betina (umur >3 tahun) atau 5 

ekor anak unta betina (umur >2 tahun) 

 

2. Sapi/Lembu 

NISHAB 

(EKOR) ZAKAT YANG WAJIB DIKELUARKAN 

30-59 1 ekor anak sapi betina 

60-69 2 ekor anak sapi jantan 

70-79 1 ekor anak sapi betina dan 1 ekor anak sapi jantan 

80-89 2 ekor anak sapi betina 

90-99 3 ekor anak sapi jantan 

110-119 2 ekor anak sapi betina dan 1 ekor anak sapi 

> 120 

 3 ekor anak sapi betina atau 3 ekor anak sapijantan 

 

3. Kuda 

NISHAB (EKOR) ZAKAT YANG WAJIB DIKELUARKAN 

30-59 1 ekor anak kuda betina 

60-69 2 ekor anak kuda jantan 

70-79 
1 ekor anak kuda betina dan 1 ekor anak sapi 

jantan 
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80-89 2 ekor anak kuda betina 

90-99 3 ekor anak kuda jantan 

100-109 
1 ekor anak kuda betina dan 2 ekor anak 

kuda jantan 

110-119 

 

2 ekor anak kuda betina dan 1 ekor anak 

kuda jantan 

> 120 
3 ekor anak kuda betina atau 3 ekor anak 

kudajantan 

4. Kambing 

NISHAB (EKOR) ZAKAT YANG WAJIB DIKELUARKAN 

5-9 1 ekor kambing 

10-14 2 ekor kambing 

15-19 3 ekor kambing 

20-24 4 ekor kambing 

 

f) Zakat Pertambangan 

a. Nisab zakat pertambangan senilai 85 gram emas. 

b. Kadar zakat pertambangan sebesar 2,5%. 

c. Zakat pertambangan dikenakan dari hasil tambang. 

g) Zakat Perindustrian 

a. Nisab zakat atas atas usaha yang bergerak dalam bidang 

produksi barang senilai 85 gram emas. 

b. Nisab zakat atas atas usaha yang bergerak dalam bidang jasa 

senilai 653 kg gabah. 

c. Kadar zakat perindustrian sebesar 2,5%. 

h) Zakat Pendapatan dan Jasa 
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a. Nisab zakat pendapatan senilai 653 kg gabah atau 524 kg beras. 

b. Kadar zakat pendapatan dan jasa senilai 2,5%. 

i) Zakat Rikaz 

a. Zakat rikaz tidak disyaratkan adanya nisab. 

b. Kadar zakat rikaz sebesar 1/5 atau 20%. 

D. Tata Cara Penghitungan Zakat Fitrah 

a. Zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk beras atau makanan pokok 

seberat 2,5 kg atau 3,5 liter per jiwa. 

b. Kualitas beras atau makanan pokok sebagaimana dimaksud sesuai 

dengan kualitas beras atau makanan pokok yang dikonsumsi sehari - 

hari. 

c. Beras atau makanan pokok sebagaimana dimaksud dapat diganti 

dalam bentuk uang senilai 2,5 kg atau 3,5 liter beras. 

E. Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif  

a) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan dengan syarat : 

a. Apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi 

b. Memenuhi ketentuan syariah 

c. Menghasilkan nilai tambah ekonomi untuk mustahik 

d. Mustahik berdomisili di wilayah kerja lembaga pengelola zakat 

b) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dapat dilakukan paling 

sedikit memenuhi ketentuan : 

a. Penerima manfaat merupakan perorangan atau kelompok yang 

memenuhi kriteria mustahik 
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b. Mendapat pendampingan dari amil zakat yang berada di wilayah 

domisili mustahik 

c. Lembaga pengelola zakat wajib melaporkan pendayagunaan zakat 

untuk usaha produktif 

c) Laporan sebagaimana dimaksud disampaikan secara berjenjang dengan 

ketentuan sebagai berikut : 

a. lembaga pengelola zakat pada tingkat kabupaten/kota 

menyampaikan laporan kepada BAZNAS tingkat provinsi dan 

bupati/walikota 

b. lembaga pengelola zakat pada tingkat provinsi menyampaikan 

laporan kepada BAZNAS dan gubernur dan BAZNAS 

menyampaikan laporan kepada Menteri 

c. Laporan sebagaimana dimaksud disampaikan setiap 6 (enam) bulan 

dan akhir tahun 

d) Laporan sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat : 

a. Identitas mustahik 

b. Identitas lembaga pengelola zakat 

c. Jenis usaha produktif 

d. lokasi usaha produktif 

e. Jumlah dana yang disalurkan dan perkembangan usahanya. 

f. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan usaha produktif 

diatur oleh BAZNAS. 
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2.10 Penerima Zakat 

Ada delapan golongan (asnaf) yang berhak menerima zakat, yaitu : 

a) Fakir 

Menurut El – Madani (2013) di dalam bukunya yang berjudul “Fiqh Zakat 

Lengkap” Lafazh Fuqara‟ merupakan bentuk plural/jamak dari kata fakir, yaitu 

orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan, atau ia memiliki harta dan 

pekerjaan, namun tidak dapat mencukupi kebutuhannya yang meliputi makanan, 

pakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya, juga kebutuhan orang – orang yang 

menjadi tanggungannya. 

Menurut Sri Nurhayati – Wasilah (2015) di dalam bukunya yang berjudul 

“Akuntansi Syariah Di Indonesia” Fakir adalah mereka yang tidak mempunyai 

harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya : sandang, pangan, 

tempat tinggal, dan segala kebutuhan pokok lainnya, baik untuk diri sendiri 

maupun bagi mereka yang menjadi tanggungannya. 

b) Miskin 

Menurut El – Madani (2013) di dalam bukunya yang berjudul “Fiqh Zakat 

Lengkap” Dalam bahasa Arab, al – masakin merupakan bentuk plural dari kata 

miskin, yakni orang yang mampu bekerja dengan suatu pekerjaan yang layak, 

akan tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhannya yang meliputi makan, pakaian, 

tempat tinggal, dan keperluan – keperluan lainnya, serta keperluan orang – orang 

yang nafkahnya menjadi tanggunganjawabnya. 

Menurut Sri Nurhayati – Wasilah (2015) di dalam bukunya yang berjudul 

“Akuntansi Syariah Di Indonesia” Miskin adalah mereka yang mempunyai harta 
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atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya dan orang yang menjadi 

tanggungannya, tapi tidak sepenuhnya tercukupi. 

Nabi S.A.W bersabda yang artinya : 

“Orang miskin itu bukanlah orang yang suka datang ke rumah – rumah 

orang menerima sesuap nasi atau dua suap makanan, sebuah atau dua 

buah kurma.Tapi orang miskin adalah orang yang tak mampu memenuhi 

kebutuhan hidupnya dan orang pun tidak mengetahuinya sehingga tak 

bersedekah kepadanya. Dan mereka menahan diri dari meminta – minta 

kepada orang lain”. (HR. Bukhari). 

 

c) Amil 

Menurut El – Madani (2013) di dalam bukunya yang berjudul “Fiqh Zakat 

Lengkap” Amil zakat adalah para pekerja, petugas, pengumpul, penjaga, dan 

pencatat zakat yang telah ditunjuk oleh pemerintah untuk menghimpun harta 

zakat, mencatat, mengumpulkan, menjaga, hingga mendistribusikannya kepada 

para mustahik zakat. Oleh karena itu, syarat amil zakat adalah baligh, berakal, 

beragama Islam, amanah, dan mengerti hukum zakat. 

Menurut Sri Nurhayati – Wasilah (2015) di dalam bukunya yang berjudul 

“Akuntansi Syariah Di Indonesia” Para amil zakat mempunyai berbagai macam 

tugas dan pekerjaan. Semua berhubungan dengan pengaturan administrasi dan 

keuangan zakat, yaitu mendata orang – orang yang wajib zakat dan macam zakat 

yang diwajibkan padanya. Juga besar harta yang wajib dizakati, kemudian 

mengetahui para mustahik (penerima zakat), berapa jumlah mereka, berapa 

kebutuhan mereka serta besar biaya yang dapat mencukupi dan hal – hal lain yang 

perlu ditangani misalnya pengadministrasian dan pelaporan sumber dan 

penggunaan dana zakat.Jumhur ulama berpendapat, bahwa amilin berhak atas 

dana zakat. Amil tetap diberi zakat meskipun ia kaya, karena yang diberikan 
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kepadanya adalah imbalan atas prestasi kerjanya, bukan berupa pertolongan bagi 

yang membutuhkan. 

d) Muallaf  

Menurut El – Madani (2013) di dalam bukunya yang berjudul “Fiqh Zakat 

Lengkap” Dalam bahasa Arab, kata al – mu‟allafah merupakan bentuk plural dari 

kata mu‟allaf, diambil dari kata ta‟alluf yang berarti menyatukan hati.Golongan 

ini dinamakan mu‟allaf dengan harapan kecenderungan hati mereka bertambah 

kuat terhadap Islam, karena mendapat sokongan berupa materi. 

Menurut El – Madani (2013) di dalam bukunya yang berjudul “Fiqh Zakat 

Lengkap” Para mu‟allaf terbagi menjadi dua golongan, orang – orang kafir dan 

orang – orang Islam.Mua‟allaf yang telah masuk Islam, maka mereka berhak 

menerima zakat.Adapun mu‟allaf yang masih kafir tentu saja tidak boleh 

diberikan zakat, karena tidak ada hak bagi orang kafir pada zakat.Pada zakat 

Rasulullah SAW memberi orang – orang kafir berupa ghanimah (harta rampasan 

perang), yaitu 5 bagian dari 1/5 ghanimah.Bagian tersebut memang dipersiapkan 

untuk kemaslahatan umum.Misalnya, Rasulullah SAW, pernah memberikan 

ghanimah perang hunain kepada Safwan bin Umayyah yang waktuitu masih 

kafir.Safwan berkata, “Rasulullah SAW menberikan akughanimah, padahal beliau 

adalah orang yang paling aku benci.Dan beliau memberikan aku, hingga beliau 

menjadi orang yang paling aku cintai”. Setelah itu, ia menyatakan masuk Islam. 

kisah ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. 
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e) Dalam Memerdekakan Budak 

Menurut El – Madani (2013) di dalam bukunya yang berjudul “Fiqh Zakat 

Lengkap” dalam bahasa Arab, riqab (budak – budak) adalah bentuk jamak dari 

kata raqabah.Dan yang dimaksud dengan budak di sini ialah budak mukatab yang 

melakukan kesepakatan dengan tuannya untuk memberikan sejumlah harta 

dengan kerja keras mereka dan pekerjaan mereka secara berkala.jika mereka dapat 

melunasinya, maka mereka menjadi orang – orang yang merdeka.Maka budak 

mukatab ini diberikan zakat untuk menunaikan angsurannya. 

Menurut Sri Nurhayati – Wasilah (2015) di dalam bukunya yang berjudul 

“Akuntansi Syariah Di Indonesia” Budak yang tidak memiliki harta dan ingin 

memerdekakan dirinya, berhak mendapatkan zakat sebagai uang tebusan. Dalan 

konteks yang lebih luas, budak zaman sekarang seperti tenaga kerja yang dianiaya 

dan diperlakukan tidak manusiawi. 

f) Orang yang Berutang 

Menurut El – Madani (2013) di dalam bukunya yang berjudul “Fiqh Zakat 

Lengkap” Al – Gharimun (orang – orang yang berutang) adalah bentuk jamak dari 

kata gharim, yaitu orang yang memiliki utang.Kelompok ini terbagi menjadi 

dua.Pertama, orang yang berutang untuk keperluan dirinya dan keluarganya, 

termasuk juga orang yang harus berutang tanpa kehendaknya, misalnya jika ia 

merusak atau menghilangkan sesuatu. Maka orang seperti ini diberikan zakat 

senilai harta yang dapat melunasi utangnya.Kedua, orang yang berutang untu 

memperbaiki dzatil bain.Yaitu seseorang meminjam sejumlah harta dan harta itu 

dipergunakan untuk memperbaiki hubungan dua pihak yang sedang berseteru. 

Karena takut menjadi konflik diantara dua kelompok ini, ia meminjam uang untuk 
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meredam konflik tersebut. maka tipe orang yang berutang seperti ini dapat 

diberikan dana zakat bagian gharim (orang – orang yang berutang), baik orang 

yang hendak mendamaikan itu kaya maupun fakir.Demikian pula orang yang 

meminjam uang demi kemaslahatan umum, seperti untuk membangun masjid, 

jembatan, madrasah, dan sebagainya. 

g) Fi Sabilillah (Di Jalan Allah) 

Menurut El – Madani (2013) di dalam bukunya yang berjudul “Fiqh Zakat 

Lengkap” Selain disebutkan dalam QS. At – Taubah : 60, sabilillah sebagai 

golongan yang berhak menerima zakat juga disebutkan dalam hadits berikut  : 

“Zakat tidak boleh diberikan kepada orang kaya, kecuali untuk lima 

orang, diantaranya adalah orang kaya yang berjuang di jalan Allah,” 

(HR. Abu Dawud). 

 

Sabilillah adalah para pejuang yang dengan suka rela berjihad di jalan 

Allah, berdakwah, membela Islam, serta memperjuangkan kemerdekaan 

negara.Mereka tidak mendapat kompensasi dan gaji atas aktivitasnya itu.Oleh 

karena itu, mereka berhak mendapatkan zakat untuk membantu mereka dalam 

melaksanakan tugas yang mulia ini. 

h) Orang yang Sedang dalam Perjalanan (Ibnu Sabil) 

Menurut El – Madani (2013) di dalam bukunya yang berjudul “Fiqh Zakat 

Lengkap” Dalam bahasa Arab, sabil berarti thariq (jalan).Sedangkan ibnu sabil 

dapat diartikan dengan musafir (orang yang sedang bepergian). 

Dalam hal ini menurut El – Madani (2013) di dalam bukunya yang 

berjudul “Fiqh Zakat Lengkap” Ibnu sabil yang boleh menerima zakat ada dua 

macam.Pertama, orang yang tengah bepergian jauh dari kampungnya, yang 
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melintasi negeri orang lain, maka zakat dapat diberikan kepadanya.Kedua, orang 

yang hendak melakukan perjalanan dari sebuah daerah yang sebelumnya ia 

tinggal di sana, baik daerah itu tempat kelahirannya atau bukan. Ibnu sabil 

diberikan zakat sesuai dengan kebutuhannya untuk sampai ketujuannya, atau 

tempat hartanya berada, ia diberikan zakat guna sebatas untuk mencukupi 

perjalanannya, mencakup biaya transportasi, makan dan sebagainya. 

 

2.11 Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) 

2.11.1 Pengertian 

Pengelolaan zakat menurut Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2014 

Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan 

pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan 

zakat. 

Keberadaan organisasi pengelola zakat di Indonesia diatur oleh Undang – 

Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang pengelolaan zakat dan Keputusan Menteri 

Agama RI Nomor 52 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang – Undang No. 23 

Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.  

 

2.11.2 Macam - Macam Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) 

a) Badan Amil Zakat (BAZ) 

Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh 

pemerintah, yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas 
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mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan 

ketentuan agama (Andri Soemitro, 2010 : 419). 

Badan Amil Zakat (BAZ) memiliki tingkatan sebagai berikut: 

1. Nasional, dibentuk oleh Presiden atas usul Menteri Agama. 

2. Daerah Provinsi, dibentuk oleh Gubernur atas Usul Kepala Kantor Wilayah 

Departemen Agama Provinsi. 

3. Daerah Kabupaten/Kota, dibentu oleh Bupati/Walikota atas usul Kepala 

Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota. 

4. Kecamatan, dibentuk oleh Camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama 

Kecamatan. 

Struktur Badan Amil Zakat (BAZ) terdiri dari 3 bagian, yaitu Dewan 

Pertimbangan, Komisi Pengawasan, dan Badan Pelaksana. 

Badan Amil Zakat (BAZ) mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan, 

Yaitu: 

1. Segera melakukan kegiatan sesuai program kerja yang telah dibuat. 

2. Menyusun laporan tahunan termasuk laporan keuangan. 

3. Mempublikasikan laporan keuangan 

4. Menyerahkan laporan tahunan tersebut kepada pemerintah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat sesuai dengan tingkatannya. 

5. Merencanakan kegiatan tahunan. 

6. Mengutamakan pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat yang diperoleh 

dari daerah masing - masing sesuai dengan tingkatannya.  

b) Lembaga Amil Zakat (LAZ) 
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Menurut Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999, Lembaga Amil Zakat 

(LAZ)adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa 

masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak dibidang dakwah, pendidikan, 

sosial, dan kemaslahatan umat Islam (Andri Soemitro, 2010 : 422). 

Sebagaimana Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ) memiliki 

berbagai tingkatan, yaitu : 

1. Nasional, dikukuhkan oleh Menteri Agama. 

2. Daerah Provinsi, dikukuhkan oleh Gubernur atas usul Kepala Kantor 

Wilayah Departemen Agama Provinsi. 

3. Daerah Kabupaten atau Kota, dikukuhkan oleh Bupati atau Walikota atas 

usul Kepala Kantor Departemen Agama Kabupatem atau Kota. 

4. Kecamatan, dikukuhkan oleh Camat atas usul Kepala Kantor Urusan 

Agama Kecamatan. 

Untuk dapat dikukuhkan oleh pemerintah, sebuah Lembaga Amil Zakat (LAZ) 

harus memenuhi dan melampirkan persyaratan sebagai berikut : 

1. Akte pendirian (berbadan hukum) 

2. Data muzakki dan mustahik. 

3. Daftar susunan pengurus. 

4. Rencana program kerja jangka pendek, jangka menengah, dan jangka 

panjang. 

5. Neraca atau laporan posisi keuangan. 

6. Surat pernyataan bersedia untuk diaudit. 
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Persyaratan data muzakki dan mustahik serta program kerja sebaiknya 

berdasarkan hasil survei agar mencerminkan kondisi lapangan.Sedangkan neraca 

atau laporan posisi keuangan diperlukan sebagai bukti bahwa Lembaga Amil 

Zakat (LAZ) telah mempunyai sistem pembukuan yang baik.Surat pernyataan 

bersedia untuk diaudit diperlukan agar prinsip transparansi dan akuntabilitas tetap 

terjaga. Setelah mendapatkan pengukuhan, Lembaga Amil Zakat (LAZ) memiliki 

kewajiban sebagai berikut : 

1. Segera melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah 

dibuat. 

2. Menyusun laporan, termasuk laporan keuangan. 

3. Mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit melalui media 

massa. 

4. Menyerahkan laporan kepada pemerintah 

Jika sebuah Lembaga Amil Zakat (LAZ) tidak lagi memenuhi persyaratan 

pengukuhan dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana di atas, 

pengukuhannya dapat ditinjau ulang bahkan sampai dicabut.Mekanisme 

peninjauan ulang terhadap Lembaga Amil Zakat (LAZ) dilakukan dengan 

memberikan peringatan tertulis sampai tiga kali. Bila telah tiga kali diperingatkan 

secara tertulis tidak ada perbaikan, akan dilakukan pencabutan pengukuhan. 

Pencabutan pengukuhan tersebut akan mengakibatkan : 

1. Hilangnya hak pembinaan, perlindungan, dan pelayanan dari pemerintah. 

2. Tidak diakuinya bukti setoran zakat yang dikeluarkannya sebagai 

pengurang penghasilan kena pajak. 
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3. Tidak dapat melakukan pengumpulan dana zakat 

Aturan-aturan seperti diuraikan di atas diberlakukan agar pengelolaan dana 

zakat dan infaq/shadaqah, dan lainnya, baik oleh lembaga yang dibentuk oleh 

pemerintah maupun yang sepenuhnya diprakarsai oleh masyarakat, dapat lebih 

profesional, amanah dan transparan sehingga dapat berdampak positif terhadap 

pemberdayaan dan kesejahteraan umat (Gustian Djuanda, 2006 : 6-9) di dalam 

bukunya yang berjudul ” Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan”. 
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2.12 Penelitian Terdahulu 

No 
Nama 

Pengarang 
Judul Metodologi Kesimpulan 

 

1. 

Widi 

Wijatmoko 

(2014) 

Analisis 

penyajian 

laporan 

keuangan pada 

badan amil 

zakat 

kabupaten siak 

berdasarkan 

PSAK 109 

Metode penelitian 

yang digunakan 

adalah deskriptif 

dan wawancara, 

sedangkan 

sumber data 

berasal dari data 

yang sudah diolah 

dan disajikan oleh 

badan amil zakat 

kabupaten siak. 

Hasil penelitian 

yang dapat 

disimpulkan bahwa 

badan amil zakat 

kabupaten siak 

dalam menyusun 

laporan keuangan 

belum sesuai 

dengan PSAK 109 

2.  Elvinda 

Febry 

Angraeni, 

Sifrid S. 

Pangemana

n, Sintje S. 

Rondonuwu 

Penerapan 

Akuntansi 

Zakat dan 

Infak/Sedekah 

berdasarkan 

PSAK 109 

pada badan 

amil zakat kota 

Bitung 

Metode analisis 

desktriptif 

kualitatif, sumber 

data adalah data 

sekunder yang 

diperoleh dari 

badan amil zakat 

kota Bitung. 

teknikpengumpul

Hasil penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa BAZNAS 

kota Bitung belum 

menerapkan 

pencatatan laporan 

keuangan sesuai 

dengan PSAK 109. 
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an data dengan 

melakukan 

survei, 

dikumentasi dan 

wawancara. 

3. Sartika 

Wati HS 

Arief, 

Hendrik 

Manossoh, 

Stanly W. 

Analisis 

Penerapan 

PSAK 109 

tentang  

Akuntansi 

Zakat dan 

Infak/Sedekah 

pada Badan 

Amil Zakat 

Nasional Kota 

Manado. 

Penelitian ini 

menggunakan 

data kualitatif dan 

data Kuantitatif. 

Data kualitatif 

berupa hasil 

wawancara dan 

data kuantitatif 

didapatkan dari 

hasillaporan 

keuangan 

BAZNAS Kota 

Manado. Sumber 

data yang 

diperoleh adalah 

data sekunder 

dari BAZNAS 

Dari hasil 

penelitian 

menunjukkan 

bahwa BAZNAS 

Kota Manado 

dalam penyusunan 

laporan 

keuangannya 

belum menerapkan 

Pernyataan Standar 

Akuntansi 

Keuangan No. 109 

Tentang Akuntansi 

Zakat, 

Infaq/Sedekah. 

Penyusunan 

laporan keuangan 
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kota Manado. BAZNAS Kota 

Manado masih 

berupa laporan 

penerimaan dan 

penyaluran saja. 

 

4.  Sabrina 

Shahnaz 

(2016) 

Penerapan 

PSAK No. 109 

Tentang 

laporan 

keuangan 

akuntansi 

zakat, 

ifaq/sedekah 

pada BAZNAS 

Provinsi 

Sulawesi Utara 

Metode penelitian 

yang digunakan 

adalah metode 

deskriptif 

kualitatif yang 

bersifat 

menguraikan, 

menggambarkan 

dan 

membandingkan 

suatu keadaan 

sehingga dapat 

ditarik suatu 

kesimpulan. 

Teknik 

pengumpulan 

Hasil dan 

kesimpulan dari 

penelitian ini 

adalah BAZNAS 

Provinsi SULUT 

belum menyusun 

laporan keuangan 

sesuai PSAK No. 

109. Laporan 

keuangan 

BAZNAS hanya 

berupa laporan 

pemasukan dan 

pendistribusian 

dana, sehingga 

untuk itu dilakukan 
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data yaitu dengan 

melakukan 

survei, 

dokumentasi dan 

wawancara. 

pembuatan laporan 

posisi keuangan, 

laporan perubahan 

dana, laporan 

perubahan aset, 

laporan arus kas 

dan catatan atas 

laporan keuangan. 

5.  Nurul Fitria 

(2013) 

Analisis 

penyusunan 

laporan 

keuangan  

badan amil 

zakat kota 

Pekanbaru 

menurut PSAK 

109 

Metode dan 

teknik 

pengumpulan data 

yang diperlukan 

dalam penelitian 

adalah dengan 

metode deskriftif 

dan wawancara 

langsung dengan 

petugas amil 

yang terkait 

dengan 

pengelolaan 

zakat. Sedangkan 

sumber data 

berasal dari 

peraturan yang 

berlaku, media 

dan data yang 

Kesimpulan dari 

penelitian yang 

penulis lakukan 

adalah bahwa 

Badan 

Amil Zakat Kota 

Pekanbaru dalam 

menyajikan laporan 

keuangan telah 

sesuai 

dengan PSAK 109, 

namun belum 

membuat laporan 

keuangan dengan 

lengkap. 

Dengan penelitian 

ini, diharapkan 

Badan Amil Zakat 

Kota Pekanbaru 
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sudah diolah dan 

disajikan Badan 

Amil Zakat Kota 

Pekanbaru. 

dapat menyusun 

laporan keuangan 

dengan teliti dan 

lengkap sesuai 

dengan 

Standar Akuntansi 

Keuangan. 

 

6.  Suheria 

Yanti 

(2014) 

Analisis 

penyajian 

laporan 

keuangan 

badan amil 

zakat provinsi 

Riau 

berdasarkan 

pernyataan 

standar 

akuntansi 

keuangan 

(PSAK) No. 

109 

Metode dan 

teknik 

pengumpulan data 

yang di lakukan 

dalam penelitian 

ini adalah dengan 

metode deskriptif 

dan wawancara 

langsung dengan 

petugas 

amil yang terkait 

dengan 

pengelolaan 

zakat. Sedangkan 

sumber data 

berasal dari 

peraturan yang 

berlaku, media 

dan data yang 

sudah diolah dan 

disajikan Badan 

Amil Zakat 

Dari hasil 

penelitian yang 

dilakukan pada 

Badan Amil Zakat 

Provinsi 

Riau terdapat 

beberapa 

permasalahan 

antara lain,  

Laporan keuangan 

yang 

disajikan pada 

laporan tahunan 

hanya laporan 

keuangan yang 

sederhana saja, 

banyak saldo dana 

yang dilaporkan 

yang tidak sesuai 

yaitu antara 

penerimaan/penyal

uran dengan 
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Provinsi Riau. rekapitulasi 

penerimaan/rekapit

ulasi penyaluran 

dana zakat dan 

infak/sedekah, dan 

tidak mencatat 

penyaluran dana 

untuk 

gharimin dan amil. 

Kesimpulan dari 

penelitian ini 

adalah bahwa 

Badan Amil Zakat 

Provinsi 

Riau belum sesuai 

dengan PSAK 109. 

Dan saldo dana 

yang tidak sesuai 

disebabkan karena 

kesalahan dalam 

mencatat laporan 

keuangan. 

 


