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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

Tingkat perekonomian suatu bangsa sering menjadi tolak ukur kesejahteraan 

rakyatnya. Semakin berkembang perekonomiannya, maka akan menciptakan 

perekonomian yang sehat dan membawa kedamaian bagi semua kalangan masyarakat 

dalam upaya mencapai kesejahteraan. Sejarah mencatat, setidaknya ada dua aliran 

besar sistem perekonomian yang dikenal di dunia, yaitu sistem ekonomi kapitalisme, 

dan sistem ekonomi sosialisme. 

Di Indonesia adalah suatu negara yang terdiri dari 34 provinsi dengan jumlah 

penduduknya bejumlah 262 juta jiwa. Pada tahun 2017 Badan Pusat Statistik (BPS) 

mengumumkan bahwa penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan yang ada di  

indonesia berjumlah 13.270.402 jiwa. Masyarakat yang paling tinggi tingkat 

kemiskinan yaitu Kep. Bangka Belitung  berjumlah 623.111 jiwa dan paling rendah 

tingkat kemiskinan nya yaitu Sulawesi Selatan berjumlah 287.788 jiwa terdata pada 

bulan september tahun 2017, sedangkan di Riau tingkat kemiskinannya yaitu 

berjumlah 457.368 jiwa masalah ini tentu tidaklah lepas dari pemerintah untuk 

membrantasnya, maka dari itu pemerintah harus bekerja keras dalam mengurangi 

kemiskinan yang ada.(Badan Pusat Statistik:2017) 



2 
 

Indonesia Merupakan negara yang memiliki penduduk muslim terbesar didunia. 

Agama islam memiliki potensi untuk menekan jumlah kemiskinan dengan cara 

pemerataan pendapatan melalui sistem zakat. Agar berhasil dalam menekan jumlah 

kemiskinan maka pemerintah harus serius dalam menerapkan sistem zakat tersebut. 

Keseriusan pemerintah ini telah dibuktikan dengan Peraturan Pengelolaan 

Zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 meliputi kegiatan 

perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dengan tujuan 

membuat pengelolaan zakat lebih tertib dan terorganisir dengan baik. Ada 2 institusi 

pengelola zakat yang sesuai dengan Undang-undang No. 23 tahun 2011 yakni Badan 

Amil Zakat Nasional baik tingkat pusat, tingkat provinsi sampai dengan tingkat 

kabupaten/kota. Lembaga Amil Zakat yang dibentuk dan diprakarsai masyarakat dan 

dikukuhkan pemerintah.(Keputusan Mentri Agama:2011) 

Pengelolaan zakat harus diimbangi Information Technology (IT) yang sesuai 

dengan pengelolaan zakat, infaq/shadaqah agar memberikan pengelolaan yang 

amanah, profesional dan transparan kepada masyararakat, dari hal tersebut Badan 

Amil Zakat akan mendapat kepercayaan dari masyarakat. Dalam upaya mencapai 

tujuan  pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat (BAZ) yang berwenang 

melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional baik di ibu kota, provinsi, dan 

kabupaten/kota. 

Badan Amil Zakat sebagai salah satu entitas nirlaba yang bertujuan untuk 

mengelola zakat dan menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan juga 

menerapkan akuntansi dalam pencatatan transaksinya sehari-hari yang pada akhirnya 
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akan menghasilkan suatu informasi. Pada awalnya BAZ di Indonesia menggunakan 

PSAK No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba, namun seiring dengan 

kemajuan zaman dan tuntutan untuk segera memiliki suatu standar yang baku dalam 

pelaporan, maka Forum Zakat bersama dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) 

menyusun Akutansi Zakat pada tahun 2007.  

Pada tahun 2008 IAI menyelesaikan PSAK No.109 tentang Akuntansi 

Zakat.Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 mulai berlaku efektif 

sejak 1 januari 2009. PSAK ini mengikat untuk Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) 

yang sudah disahkan legalitasnya oleh pemerintah.  

Dengan terbitnya PSAK No. 109 tahun 2012 tentang zakat, infaq/shadaqah 

maka standar ini akan memberikan kemudahan bagi Badan Amil Zakat sebagai 

acuan pelaporan zakat, infaq/shadaqah, yaitu kemampuan dalam  memberikan 

informasi terkait  pengakuan,  pengukuran dan penyajian zakat, infaq/shadaqah. 

Hal ini terlihat pada laporan posisi  keuangan, laporan perubahan danadan 

laporan perubahan aset kelolaan. 

PSAK 109 Tentang Akuntasi Zakat dan Infak/sedekah merupakan suatu hal 

yang dinantikan Pemberlakuan PSAK ini juga diharapkan dapat terwujudnya 

keseragaman pelaporan, dan kesederhanaan pencatatan. Sehingga publik dapat 

membaca laporan akuntansi pengelola zakat serta mengawasi pengelolaannya. 

Selain itu penerapan PSAK 109 ini juga bertujuan memastikan bahwa 

organisasi Pengelola zakat telah memakai prinsipprinsip syariah, dan seberapa jauh 

OPZ memiliki tingkat kepatuhan menerapkannya. PSAK 109 yang mengatur 
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akuntansi zakat dan infak/sedekah, di dalamnya termuat definisi-definisi, pengakuan 

dan pengukuran, penyajian, serta pengungkapan hal-hal yang terkait dengan 

kebijakan penyaluran hingga operasionalisasi zakat dan infak/sedekah. 

Laporan posisi keuangan menyediakan informasi mengenai aset, kewajiban 

dan saldo dana yang meliputi dana zakat, dan  infaq/shadaqah dan dana non halal. 

Laporan perubahan dana menyediakan informasi mengenai dana zakat, dana 

infaq/shadaqah, dana amil dan dana non halal. Laporan perubahan aset kelolaan 

meyediakan informasi mengenai perubahan aset kelolaan. 

Pada awalnya pengelolaan zakat di Kabupaten Siak masih bersifat tradisional, 

orang lebih mengerti bahwa tempat pembayaran zakat adalah di masjid-masjid dan 

surau, hal itu dikarenakan badan atau lembaga resmi yang mengelola zakat memang 

belum ada, namun pada tahun 2002 Kanwil Departemen Agama Provinsi Riau (saat 

itu) mengirimkan surat kepada Kabupaten Siak melalui Kasi Urais yang ketika itu 

dijabat oleh H. Syukur, terlebih lagi memang menjadi kemakluman bahwa ada 

ketentuan yang mengatur bahwa setiap yang menjabat Kasi Urais secara otomatis 

juga menjadi sekretaris di Badan Amil Zakat Kabupaten (ex officio), sesuai dengan 

lahirnya UU Pengelolaan Zakat No. 38 tahun 1999, Kanwil Depag Propinsi Riau 

dalam suratnya meminta Kabupaten Siak membuat badan resmi yang mengelola 

zakat, atau lebih dikenal dengan Badan Amil Zakat. 

BAZ Kabupaten Siak telah melakukan pencatatan untuk kegiatan transaksinya 

sehari-hari dan telah memiliki staf akunting yang bertugas khusus untuk menangani 

pencatatan dan pembuatan laporan keuangan. Dan hal ini telah dijalankan BAZ 
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Kabupaten Siak setiap tahunnya dengan telah membuat laporan tahunan dan 

menyampaikannnya kepada BAZ  Propinsi Riau. 

Berikut adalah Tabel 1.1 laporan perubahan dana untuk tahun berakhir pada 

tanggal 31 desember 2015 dan 2016.  

Uraian 
Tahun 

2015 2016 

DANA ZAKAT 

  Penerimaan Dana zakat 

  Penerimaan Zakat Perorangan 1,693,111,881 2,145,222,143 

Penerimaan Zakat Melalui Instansi 8,802,198,393 7,385,381,830 

Total Penerimaan Zakat 10,495,310,274 9,580,815,768 

Penyaluran 

  Penyaluran Dana Zakat - Fakir Miskin 8,304,098,799 84,888,147,247 

Penyaluran Dana Zakat – Amil 547,070,925 190,000 

Penyaluran Dana Zakat - Fii Sabilillah 719,947,000 26,100,000 

Penyaluran Dana Zakat - Ibnu Sabil 1,080,000 302,436,000 

Penyaluran Dana Zakat – Muallaf 50,985,000 492,438,498 

Total Penyaluran Dana Zakat 9,623,181,742 9,309,356,745 

Surplus (Devisit) Dana Zakat 872,128,550 271,459,023 

Saldo Awal Dana Zakat 1,166,676,925 2,038,805,475 

Saldo Akhir Dana Zakat 2,038,805,475 2,310,264,498 

DANA PENGELOLA 

  Penerimaan Dana Pengelola 

  Penerimaan Infak 23.072.000 327.868.803 

Penerimaan Bagi hasil BSM 41.211.582 1.187.800 

Penerimaan Dana APBD 650.000.000 600.000.000 
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Penerimaan DZ Bagi Hasil 547.070.925 492.483.498 

Total Penerimaan Dana Pengelola 1.261.354.506 1.421.540.101 

Penyaluran dan Biaya 

  Beban Manajemen dan Umum 1.321.589.130 1.288.608.658 

Surplus (Devisit) Dana Pengelola (60.234.624) 132.931.442 

Saldo Awal Dana Pengelola 368.195.783 307.961.159 

Saldo Akhir Dana Pengelola 307.961.159 440.892.602 

Sumber : BAZNAS Kabupaten Siak Tahun 2015 & 2016. 

Dari pengamatan secara sekilas, BAZ Kabupaten Siak telah melakukan 

pengelolaan dan pelaporan dana zakat, infak dan sedekah dengan baik, namun jika di 

perhatikan secara detail ada ketimpangan antara laporan keuangan BAZNAS 

Kabupaten Siak dengan laporan keuangan yang ada pada PSAK 109. Contohnya 

mengenai penerimaan dana infak dan shadakah, pada laporan keuangan BAZNAS 

Kabupaten Siak penerimaan dana infak dan Shadakah di gabungkan dengan dana 

pengelola/amil. Seharusnya dana infaq dan shadakah di sajikan terpisah dari dana 

zakat maupun dana amil. Untuk memecahkan masalah ini perlu dianalisis lebih lanjut 

mengenai penerapan PSAK 109 pada BAZ Kabupaten Siak dari tahun 2015 sampai 

dengan tahun 2016. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis bermaksud mengkajinya melalui 

suatu penelitian dengan judul “PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT DAN 

INFAK/SEDEKAH BERDASARKAN PSAK 109 PADA BADAN AMIL 

ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN SIAK” 
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1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan maka rumusan 

masalah dalam penelitan ini adalah : 

1. Bagaimanakah akuntansi zakat dan infak/sedekah pada badan amil zakat 

Kabupaten Siak? 

2. Apakah akuntansi zakat infak/sedakah pada Badan Amil Zakat Kabupaten 

Siak sudah sesuai dengan PSAK No. 109? 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana akuntansi zakat dan infak/sedekah pada amil 

zakat Kabupaten Siak. 

2. Untuk mengetahui apakah akuntansi zakat dan infak/sedekah pada Badan 

Amil Zakat Kabupaten Siak sudah sesuai dengan PSAK No. 109. 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Bagi penulis dapat menambah wawasan bagai mana cara perhitungan dana 

zakat. 

2. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan 

kontribusi dalam menambah literatur tentang akuntansi zakat, 

infaq/shadaqah. 
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3. Bagi Badan Amil Zakat, sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam 

praktik akuntansi zakat, infaq/shadaqah yang transparansi dan 

akuntabilitas. 

4. Bagi masyarakat maupun pemerintah, untuk memberikan informasi dalam 

kajian akuntansi zakat, infaq/shadaqah. 

5. Bagi peneliti berikutnya, dapat menjadi referensi dan informasi serta bahan 

masukan kepada pihak lain yang ingin meneliti permasalahan yang sama 

dimasa yang akan datang. 

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN 

Dalam laporan penelitian ini, sistematika pembahasan terdiri atas lima bab, 

masing-masing uraian yang secara garis besar dapat diterangkan sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan 

skripsi. 

BAB II  : LANDASAN TEORI 

Pada bab ini menjelaskan tentang landasan teori, tinjauan 

penelitian terdahulu, dan hipotesis sebagai alternatif pemecahan 

sementara. 
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BAB III  : METODE PENELITIAN 

Pada bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang 

memuat tentang variabel penelitian, definisi operasional, penentuan 

sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode 

analisis data yang digunakan. 

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Bagian ini mendeskripsikan tentang lokasi penelitian terutama 

yang berkenaan atau terkait dengan topik penelitian. Deskripsi ini 

bermaksud menginformasikan tentang lokasi penelitian secara umum, 

dan data atau peristiwa penting yang erat hubungannya dengan topik 

peneliti. 

BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan pengamatan pada 

objek yang akan diteliti. 

BAB VI : PENUTUP 

Bab ini menguraikan kesimpulan yang ditarik berdasarkan hasil 

pengolahan dan analisis data, keterbatasan-keterbatasan dalam 

penelitian ini serta saransaran yang berkaitan dengan penelitian sejenis 

dimasa yang akan datang. 

 


