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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1  Pengertian Zakat 

Zakat merupakan kewajiban yang dikenakan atas harta yang telah memenuhi 

persyaratan tertentu untuk diserahkan kepada penerima-penerima tertentu melalui 

petugas tertentu. Zakat merupakan Rukun Islam yang ketiga wajib bagi setiap muslim 

seperti tercantum dalam surat At-Taubah: 103. 

ْى إِ ُخز  ِٓ ْٛ َصمِّ َعهَ َٔ ِْٓى ثَِٓب  ٛ تَُزكِّ َٔ ِْٓى َصَذلَخً تُطَُِّٓشُْْى  انِ َٕ ٍْ أَْي ٌٍ نَ ِي ٌٛع َعهٌِٛى ْ   ٌَّ َصََلتََك َسَك ًِ ُ َس َّللاَّ َٔ ُْٓى   

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

membersihkan dan menyucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya 

doa kamu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Subhanahuwa Ta’ala 

Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”(QS. At-Taubah: 103) 

 

Zakat dan shalat dijadikan sebagai perlambang keseluruhan ajaran islam. 

Pelaksanaan shalat melambang hubungan seseorang dengan Tuhan, sedangkan 

pelaksanaan zakat melambangkan hubungan antar sesama manusia.Dalam pernyataan 

PSAK No.109 zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzzaki sesuai dengan 

ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya 

(mustahiq).Menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2011, bahwa zakat merupakan 

pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan kesejahteraan 

masyarakat. 
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Adapun harta yang dikeluarkan menurut syara’ dinamakan zakat, karena harta 

itu akan bertambah dan memelihara dari kebinasaan (Q.S, 2:43). Menurut Istilah 

ekonomi, Zakat merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan kaya 

kepada golongan tidak punya.Salah satu ajaran ajaran penting yang terdapat dalam 

agama Islam adalah urgensi zakat kaitannya dangan pengentasan kaum dhu’afa dan 

mustadfzafiin.Sebagai sebuah dinamika keagamaan, Zakat merupakan bentuk 

kesaksian manusia (syahadah al-insan) pada rukun islam yang keempat dihadapan 

Allah yang muaranya tertuju pada dimensi kemanusiaan. 

 Zakat adalah Penghasilan yang diperoleh dan harta yang berhasil 

dikumpulkan oleh setiap pribadi muslim, sebenarnya bukan sepenuhnya miliknya. 

Ada hak orang lain didalamnya, sebagaimana diungkapkan dalam Al-qur’an Surah 

Azd Dzariyaat dan Al-Ma’arij: 

ائِلَِىاْلَمْحُرومِِ  َوفِيأَْمَىالِِهْمَحقٌّلِلسَّ

Artinya:“Dalam setiap harta terdapat hak orang lain (orang-orang yang meminta-

minta dan orang-orang yang tidak meminta-minta”) (Azd-Dzariyaat 51:19) 

 

 َمْعلُىٌمَحقٌّأَْمَىالِِهْمفِيَىالَِّذينَِ(٤٢)

آئِلِِ(٥٢)  َوٱْلَمْحُروِملِّلسَّ

Artinya: “Dan orang-orang yang dalam hartanya ada hak yang ditentukan. Bagi 

orang miskin yang meminta-minta dan orang (miskin) yang tidak mau meminta” (Al 

Ma’arij 70:24-25) 

http://quran.islamicevents.sg/70/24
http://quran.islamicevents.sg/70/25
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 Menurut Bahasa (lughat), zakat berarti: tumbuh, berkembang, kesuburan atau 

bertambah (HR.At-Tirmidzi) atau dapat pula berarti membersihkan atau mensucikan 

(QS. At-Taubah:10). Menurut Hukum Islam (istilah Syara’), zakat adalah nama bagi 

suatu pemgambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu 

dan untuk diberikan kepada golongan tertentu (Al Mawardi dalam kitab Al Hawiy). 

Sedangkan menurut Syaukani: “Zakat adalah pemberian sebagian harta yang sudah 

mencapai nishab kepada orang fakir dan lain-lainnya, tanpa ada halangan syara’ yang 

melarang kita melakukannya.”(Saleh, 156:157). 

 Berdasarkan pengertian- pengertian tersebut, maka zakat tidaklah sama 

dengan donasi/ sumbangan/ shadaqah yang bersifat sukarela. Zakat merupakan suatu 

kewajiban muslim yang harus ditunaikan dan bukan merupakan hak, sehingga kita 

tidak dapat memilih untuk membayar atau tidak. Zakat memiliki aturan yang jelas, 

mengenai harta apa yang harus di zakatkan, batasan harta yang terkena zakat, 

demikian juga cara perhitungannya (Apriana 2016:16). 

 

 

2.1.1 Fungsi Zakat 

Zakat merupakan ibadah yang memiliki dua dimensi, yaitu vertikal dan 

horizotal. Zakat merupakan ibadah yang memiliki nilai ketaatan kepada Allah SWT 

dalam rangka meraih ridha-Nya. Dalam hubungan vertikal (hablum minallah) dan 

sebagai kewajiban kepada sesama manusia dalam hubungan horizontal (hablum 

minannas). Zakat dianggap juga sebagai ibadah kesungguhan dalam harta (maaliyah 

ijtihadiyyah). Pentingnya ibadah yang memiliki dua dimensi utama ini diperlihatkan 
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Allah dengan banyaknya ayat-ayat yang berkaitan dengan perintah melaksanakannya, 

serta digandengkan dengan perintah untuk mendirikan shalat. Zulkifli (2014: 5-6). 

Berikut penjelasan fungsi zakat : 

a. Fungsi keagamaan: ialah membersihkan jiwa orang yang berzakat dari sifat-

sifat tercela yang dibenci agama seperti bakil, pelit dan tidak perduli sesama. 

b. Fungsi sosial dan ekonomi kerakyatan, yaitu memberikan pertolongan 

diantara kesulitan masyarakat dari beragam sudut pandang. Serta 

menghilangkan sifat terlalu cinta kepada harta dengan memberikan kepada 

orang memiliki hak atas hartanya. 

c. Fungsi politik, yaitu menyumbangkan sebagian harta kepada lembaga yang 

dikelola Negara untuk kepentingan kelangsungan roda pemerintahan, seperti 

menegakkan syi’ar dakwah yang harus ditopang dengan bantuan ekonomi, 

bantuan untuk rakyat yang tertimpa bencana dan kesulitan ekonomi, serta 

membaguskan pondasi pemerintahan yang kuat bila mungkin dilaksanakan 

dengan dana-dana yang terhimpun dari zakat. 

2.1.2 Keutamaan Zakat 

Menurut Tgk. M. Hasbi (2009) dalam bukunya yang berjudul Pedoman Zakat 

dijelaskan bahwa terdapat beberapa keutamaan berzakat. Diantaranya yaitu : 

a) Menyuburkan pahala dan menambahkannya. 

b) Memberi berkat terhadap harta yang tinggal, menjauhkannya dari bencana 

serta menambah keuntungan dan kesuburan. 
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c) Menjadi sebab bertambahnya rizki, pertolongan Allah dan Inayat-Nya 

bagi yang bersedekah itu. 

d) Mendatangkan pertolongan yang diperlukan dalam usaha-usaha yang 

dikerjakan. 

e) Menjauhkan orang yang berzakat dari api neraka dan melepaskannya dari 

kepicikan dunia dan akhirat. 

f) Menghilangkan kesalahan dan membersihkan kecemaran dan 

mensucikannya dari dosa. 

g) Menolak bencana dan memeliharanya dari berbagai malapetaka serta 

mendatangkan kebaikan khatimah. 

h) Menjadi perisai yang kuat dalam menangkis segala malapetaka. 

i) Meruntuhkan segala benteng syaitan dan mematahkan segala kekurangan 

mereka.  

j) Mendatangkan keberkahan kepada umum, menghasilkan kesehatan serta 

menumbuhkan kerukunan, disamping menumbuhkan rasa sayang antara 

sesama manusia. 

2.1.3 Kedudukan Zakat dalam Agama 

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang berjumlah 5 perkara.Zakat 

merupakan pilar Islam ketiga setelah syahadat dan shalat. Rasulullah SAW bersabda: 

“Islam di bangun atas limadasar, bersaksi bahwa tiada TuhanselainAllah dan 

Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, berpuasa di 
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bulan Ramadhan, dan menunaikan haji keBaitullah (ka’bah) bagi yang mampu.” 

Karena itu Nabi SAW mengambil bai’at (janji setia) para sahabat untuk mematuhi 

kewajiban zakat. Dari riwayat Jarir bin Abdullah, dia berkata, “Aku melakukan janji 

setia kepada Nabi SAW untuk mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, dan memberi 

nasihat kepada setiap orang muslim. Nabi SAW juga memerintahkan untuk 

memerangi orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat.Dari riwayat Ibnu Umar, 

Rasulullah bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan 

Allah, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat.” 

Zakat pada hakikatnya adalah distribusi kekayaan dikalangan umat islam, 

untuk mempersemit jurang pemisah antara sikaya dan simiskin dan menghindari 

pemupukan kekayaan ditangan seseorang (M. Daud 2012:52). Pemahaman mereka 

tentang zakat sangat sangat terbatas dibandingkan temtang shalat dan puasa 

disebabkan pendidikan keagamaan islam dimasa lampau kurang menjelaskan 

pengertian dan masalah zakat. Akibatnya, karena kurang paham umat islam kurang 

pula pelaksanaannya (M. Daud 2012:54). 

2.2 Macam-macam Zakat 

Menurut Juanda (2006) Zakat dibagi menjadi dua, yaitu: zakat nafs (jiwa), dan 

zakat maal (harta) adapun pengertiannya sebagai berikut: 

a. Zakat Nafs (jiwa) atau zakat fitrah adalah zakat untuk mensucikan diri. zakat 

ini dikeluarkan dan disalurkan pada saat bulan ramadhan sebelum tanggal 1 

syawal, zakat ini berbentuk bahan pangan atau makanan pokok. 
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b. Zakat Maal (harta) adalah zakat yang dikeluarkan untuk menyucikan harta 

apabila harta itu telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat. 

Menurut Mufraini (2006) zakat maal mempunyai sifat ma’lumiyah (ditentukan) 

artinya syariat islam telah menjelaskan volume, batasan, syarat, dan ketentuan lainnya 

sehingga dapat memudahkan bagi orang muslim untuk mengetahui kewajibannya. 

(Husein Sahatah dan Yusuf Qadharwi:2009) membagikan kategori zakat dengan 

Sembilan kategori yaitu zakat binatang ternak, zakat emas dan perak, zakat kekayaan 

dagang, zakat hasil pertanian, zakat madu dan produksi hewan, zakat barang tambang 

dan hasil laut, zakat investasi pabrik, zakat pencarian (profesi)  zakat saham dan 

obligasi. Akan tetapi pada dasarnya para ulama-ulama mengkategorikan harta yang 

kena zakat adalah binatang ternak, emas dan perak, barang dagangan, harta galian dan 

hasil pertanian. 

2.1.4 Zakat Profesi 

Profesi adalah pekerjaan atas keahliannya sebagai mata pencahariannya. 

Dalam buku tuntunan ibadah mengatakan profesi adalah suatu pekerjaan dengan 

keahlian khusus sebagai mata pencaharian, seperti: arsitek, pelukis, dokter, 

olahragawan, pejabat tinggi negara, dan sebagainya. 

Menurut (Qardhawi:2009) zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari 

penghasilan yang didapat dari pekerjaan yang dikerjakan sendiri dikarenakan  

kecerdasannya atau keterampilannya sendiri seperti dokter, penjahit, tukang kayu dan 

lainya atau dari pekerjaan yang tunduk pada perseroan/ perseorangan dengan 

mendapat upah, gaji, honorarium seperti pegawai negeri sipil (Hertina, 2013: 82). 



19 
 

Menurut Zulkifli (2014), zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari 

penghasilan profesi (guru, dokter, aparat, dan lain-lain) atau hasil profesi bila sudah 

sampai pada nisabnya. Berbeda dengan sumber pendapatan dari pertanian, 

perternakan dan perdagangan, sumber pendapatan dari profesi tidak banyak dikenal 

dimasa generasi terdahulu. 

Oleh karena itu pembahasan mengenai tipe zakat profesi belum dapat 

dijumpai dengan tingkat kedetilan yang setara dengan tipe zakat lain. Namun bukan 

berarti pendapatan hasil dari profesi terbebas dari zakat. Karena zakat pada 

hakikatnya adalah pungutan terhadap kekayaan golongan yang memiliki kelebihan 

harta untuk diberikan kepada golongan yang membutuhkan (Zulkifli, 2014: 60). 

Setiap penghasilan, apapun jenis profesi yang menyebabkan timbulnya penghasilan 

tersebut diharuskan membayar zakat bila telah mencapai nisab. Hal tersebut 

didasarkan pada firman Allah SWT QS. Al-Baqarah ayat 267 yang artinya: 

“ Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil 

usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk 

kamu”.   

Disamping itu berdasarkan tujuan disyari’atkannya zakat, seperti untuk 

membersihkan dan mengembangkan harta serta menolong para mustahik. Zakat 

profesi juga mencerminkan rasa keadilan yang merupakan ciri utama ajaran Islam, 

yaitu kewajiban zakat pada semua penghasilan pendapatan (Zulkifli, 2014). 

 

 



20 
 

a. Profesi Yang Dizakati 

Bentuk penghasilan yang paling mencolok pada zaman sekarang ini adalah 

apa yang diperoleh dari pekerjaan dan profesinya. Pekerjaan yang menghasilkan uang 

ada dua macam, yaitu:  

1. Pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa bergantung pada orang lain, 

berkat kecekatan tangan ataupun otak. Penghasilan yang diperoleh 

dengan cara ini merupakan penghasilan profesional, seperti penghasilan 

seorang dokter, insinyur, advokat seniman, dan lain-lainnya. 

2. Pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain, baik pemerintah, 

perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah yang 

diberikan dengan tangan, otak, ataupun kedua-duanya. Penghasilan dari 

pekerjaan seperti itu berupa gaji, upah, atau honorarium. 

Penghasilan dari profesi dapat diambil zakatnya bila sudah setahun dan cukup 

senisab. Jika kita berpegang kepada pendapat Abu Hanifah, Abu Yusuf dan 

Muhammad dalam buku Hukum Zakat  (2007) bahwa nisab tidak perlu harus tercapai 

sepanjang tahun, tetapi cukup tercapai penuh antara dua ujung tahun tanpa kurang 

ditengah-tengah. 

Dapat disimpulkan bahwa dengan penafsiran tersebut memungkinkan untuk 

mewajibkan zakat atas hasil penghasilan setiap tahun, karena hasil itu jarang terhenti 

sepanjang tahun bahkan kebanyakan mencapai kedua sisi ujung tahun tersebut. 

Berdasarkan hal itu kita dapat menetapkan hasil penghasilan sebagai sumber zakat , 

karena terdapatnya illat (penyebab), yang menurut ulama- ulama fiqh sah dan 
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sampainya nisab yang merupakan landasan wajib zakat. Karena Islam mempunyai 

ukuran bagi seseorang untuk bisa dianggap kaya, yaitu 85 gram emas murni, maka 

ukuran itu harus terpenuhi pula buat seseorang untuk terkena kewajiban zakat, 

sehingga jelas perbedaan antara orang kaya yang wajib zakat dan orang miskin yang 

penerima zakat (Zulkifli, 2014).  

Dalam ketentuan zakat profesi terdapat beberapa kemungkinan dalam 

menentukan nisab, kadar, dan waktu mengeluarkan zakat profesi. Hal ini tergantung 

pada qiyas (analogi)yang dilakukan: 

a. Jika dianalogikan pada zakat perdagangan, maka nisab,kadar, dan waktu 

mengeluarkannya sama dengannya dan sama pula dengan zakat emas dan 

perak. Nisabnya senilai 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5 % dan waktu 

mengeluarkannya setahun sekali, setelah dikurangi kebutuhan pokok.  

b. Jika dianalogikan pada zakat pertanian, maka nisabnya senilai 691.2 Kg 

padi atau gandum, kadar zakatnya sebesar 5% dan dikeluarkan pada 

setiap mendapatkan gaji atau penghasilan. Misalnya sebulan sekali. 

c. Jika dianalogikan nisabnya pada zakat pertanian dan kadar zakatnya emas 

dan perak (qiyas syabah/ berdasarkan asumsi kemiripan), yaitu: 

d. Penghasilan dari profesi menyerupai dengan hasil panen, dimana seorang 

profesional mendapatkan penghasilannya permusim, bulan, minggu dan 

lain sebagainya. 
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e. Bentuk harta yang diterima sebagai penghasilan profesi berupa uang, oleh 

sebab itu bentuk harta ini dapat diqiyaskan dalam zakat harta (simpanan 

kekayaan) berdasarkan harta zakat yang harus dikeluarkan sebesar 2,5%. 

Adapun mengenai waktu pengeluaran zakat profesi ini beberapa ulama berbeda 

pendapat dalam buku Dr. Yusuf Qhardawi berjudul “Studi Komperatif mengenai 

status dan filsafat zakat berdasarkan Al-Qur’an dan Hadist” (1996) sebagai berikut:  

1. Pendapat As-Syafi’i dan Ahmad mensyaratkan haul (sudah cukup 

setahun) terhitung dari kekayaan itu didapat. 

2. Pendapat Abu Hanifah, Malik dan ulama modern, seperti Muh Abu 

Zahrah dan Abdul Wahab Khalaf mensyaratkan haul tetapi terhitung dari 

haul dari awal dan akhir harta diperoleh, kemudian pada masa setahun 

tersebut harta dijumlahkan dan kalau sudah sampai nisabnya maka wajib 

mengeluarkan zakat, namun bisa didahulukan setiap bulan dengan 

membuat asumsi sisa harta yang dimiliki di akhir tahun. 

3. Pendapat Ibnu Abbas, Ibnu Mas’ud Umar bin Abdul Aziz dan ulama 

modern seperti Qardhawi tidak mensyaratkan haul, tetapi zakat 

dikeluarkan langsung ketika mendapat harta tersebut. Misal zakat 

pertanian yang dibayar pada setiap waktu panen. 

a. Zakat Profesi Menurut Yusuf Qardhawi (2011) 

Barangkali bentuk penghasilan yang paling mencolok pada zaman sekarang 

ini adalah apa yang diperoleh dari pekerjaan dan profesinya. Pekerjaan yang 

menghasilkan uang ada dua macam. Pertama adalah pekerjaan yang dikerjakan 
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sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak. 

Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan profesional, 

seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, advokat seniman, penjahit, tukang kayu, 

dan lain-lainnya. 

Yang kedua, adalah pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain- baik 

pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah, yang 

diberikan, dengan tangan, otak, ataupun kedua-duanya. Penghasilan dari pekerjaan 

seperti itu berupa gaji, upah, ataupun honorarium. 

Pertanyaan- pertanyaan tersebut perlu sekali memperoleh jawaban pada masa 

sekarang, supaya setiap orang mengetahui kewajiban dan haknya.Bentuk- bentuk 

penghasilan dengan bentuknya yang modern, volumenya yang besar, dan sumbernya 

yang luas itu, merupakan suatu yang belum dikenal oleh para ulama fikih pada masa 

silam. 

b. Pandangan Fikih tentang Pencarian dan Profesi Pendapat Mutakhir: 

Guru- guru seperti Abdur Rahman Hasan, Muhammad Abu Zahrah dan Abdul 

Wahab Khalaf telah mengemukakan persoalan ini dalam ceramahnya tentang zakat di 

Damaskus pada tahun 1992. Sampailah pada suatu kesimpulan yang teksnya sebagai 

berikut: 

“Pencarian dan profesi dapat diambil zakatnya bila sudah setahun dan cukup 

senisab. Jika kita berpegang kepada pendapat Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan 

Muhammad bahwa nisab tidak perlu harus tercapai sepanjang tahun, tapi cukup 

tercapai penuh antara dua ujung tahun tanpa kurang ditengah- tengah kita dapat 
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menyimpulkan bahwa dengan penafsiran tersebut memungkinkan untuk mewajibkan 

zakat atas hasil pencarian setiap tahun, karena hasil itu jarang terhenti sepanjang 

tahun bahkan kebanyakan mencapai kedua sisi ujung tahun tersebut. Berdasar hal itu 

kita dapat menetapkan hasil pencarian sebagai sumber zakat, karena terdapatnya illat 

(penyebab), yang menurut ulama- ulama fikih sah, dan nisab, yang merupakan 

landasan wajib zakat” (Qardhawi, 2011: 460). 

Dan karena Islam mempunyai ukuran bagi seseorang untuk bisa dianggap 

kaya- yaitu 12 Junaih emas menurut ukuran JunaihMesir lama maka ukuran itu harus 

terpenuhi pula buat seseorang untuk terkena kewajiban zakat, sehingga jelas 

perbedaan antara orang kaya yang wajib zakat dan orang miskin penerima zakat. 

Dalam hal ini, mazhab Hanafi lebih jelas, yaitu bahwa jumlah senisab itu 

cukup terdapat pada awal dan akhir tahun saja tanpa harus terdapat di pertengahan 

tahun.Ketentuan itu harus diperhatikan dalam mewajibkan zakat atas hasil pencarian 

dan profesi ini ini, supaya dapat jelas siapa yang tergolong kaya dan siapa yang 

tergolong miskin, seorang pekerja profesi jarang tidak memenuhi ketentuan tersebut. 

Mengenai besar zakat, mereka mengatakan, “pencairan dan profesi, kita tidak 

menemukan contohnya dalam fikih, selain masalah khusus mengenai penyewaan 

yang dibicarakan Ahmad.Ia dilaporkan berpendapat tentang seseorang yang 

menyewakan rumahnya dan mendapatkan uang sewaan yang cukup nisab, bahwa 

orang tersebut wajib mengeluarkan zakatnya ketika menerimanya tanpa persyaratan 

setahun. Hal itu pada hakikatnya menyerupai mata pencarian, dan wajib dikeluarkan 

zakatnya bila sudah mencapai satu nisab (Qardhawi, 2011: 461). 
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Hal itu sesuai dengan apa yang telah kita tegaskan lebih dahulu, bahwa jarang 

seseorang pekerja yang penghasilannya tidak mencapai nisab seperti yang telah kita 

tetapkan, meskipun tidak cukup dipertengahan tahun tetapi cukup pada akhir tahun. Ia 

wajib mengeluarkan zakat sesuai dengan nisab yang telah berumur setahun. 

c. Gaji dan Upah adalah Harta Pendapatan 

Akibat dari tafsiran itu, kecuali yang menentang, adalah bahwa zakat wajib 

dipungut dari gaji atau semacamnya sebulan dari dua belas bulan.Karena ketentuan 

wajib zakat adalah cukup nisab penuh pada awal tahun atau akhir tahun. 

Yang menarik adalah pendapat guru- guru besar tentang hasil pencarian dan 

profesi dan pendapatan dari gaji atau lain- lainnya diatas, bahwa mereka tidak 

menemukan persamaannya dalam fikih selain apa yang dilaporkan tentang pendapat 

Ahmad tentang sewa rumah diatas. Tetapi sesungguhnya persamaan itu ada yang 

perlu disebutkan disini, yaitu bahwa kekayaan tersebut dapat digolongkan kepada 

kekayaan penghasilan,” yaitu kekayaan yang diperoleh seseorang Muslim melalui 

bentuk usaha baru yang sesuai dengan syariat agama. Jadi pandangan fikih tentang 

bentuk penghasilan itu adalah, bahwa ia adalah “harta penghasilan.” 

Sekelompok sahabat berpendapat bahwa kewajiban zakat kekayaan tersebut 

langsung, tanpa menunggu batas waktu setahun. Diantara mereka adalah Ibnu Abas, 

Ibnu Mas’ud, Mu’awiyah, Shadiq, Baqir, Nashir, Daud, dan diriwayatkan juga Umar 

bin Abdul Aziz, Hasan, Zuhri, serta Auza’i (Qardhawi, 2011: 461). 
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d. Bagaimana Cara Pengeluaran Zakat Harta Penghasilan 

Ulama-ulama salaf yang berpendapat bahwa harta penghasilan wajib zakat, 

diriwayatkan mempunyai dua cara dalam mengeluarkan zakatnya (Dr. Yusuf 

Qardhawi:2011): 

1. Az-Zuhri berpendapat bahwa bila seseorang memperoleh penghasilan dan 

ingin membelanjakannya sebelum bulan wajib zakatnya datang, maka 

hendaknya ia segera mengeluarkan zakat itu terlebih dahulu dari 

membelanjakannya, dan bila tidak ingin membelanjakannya maka hendaknya 

ia mengeluarkan zakatnya bersamaan dengan kekayaan- kekayaannya yang 

lain-lain. Hal serupa atau dekat dengan pendapat tersebut adalah pendapat 

Auza’i tentang seseorang yang menjual hambanya atau rumahnya bahwa ia 

wajib mengeluarkan zakat sesudah menerima uang penjualan ditangannya, 

kecuali bila ia mempunyai bulan tertentu untuk mengeluarkan zakat, maka ia 

hendaknya mengeluarkan zakat uang penjualan tersebut bersamaan dengan 

hartanya yang lain tersebut. Ini berarti bahwa bila seseorang mempunyai harta 

yang sebelumnya harus dikeluarkan zakatnya dan mempunyai masa tahun 

tertentu maka hendaknya ia mengundurkan pengeluaran zakat penghasilannya 

itu bersamaan dengan harta nya yang lain, kecuali bila ia kuatir 

penghasilannya itu terbelanjakan sebelum datang masa tahunnya tersebut 

yang dalam hal ini ia hendaknya segera mengeluarkan zakatnya. 

2. Makhul berpendapat bahwa bila seseorang harus mengeluarkan zakat ada 

bulan tertentu kemudian memperoleh uang tetapi kemudian dibelanjakannya, 
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maka uang itu tidak wajib zakat, yang wajib zakat hanya uang yang sudah 

datang bulan untuk mengeluarkan zakatnya itu. Tetapi bila ia tidak harus 

mengeluarkan zakat pada bulan tertentu kemudian ia memperoleh uang, maka 

ia harus mengeluarkan zakatnya pada waktu uang tadi diperoleh. 

Pendapat itu dengan demikian memberikan keistimewaan kepada orang-orang 

yang mempunyai uang yang harus dikeluarkan zakatnya pada bulan tertentu itu, dan 

tidak memberikan keistimewaan kepada orang yang tidak mempunyai uang seperti 

itu. Yaitu membolehkan orang-orang yang pertama tadi membelanjakan 

penghasilannya tanpa mengeluarkan zakat kecuali bila masih bersisa sampai bulan 

tertentu yang dikeluarkan zakatnya bersamaan dengan kekayaannya yang lain, 

sedangkan mereka yang tidak mempunyai kekayaan lain harus mengeluarkan zakat 

penghasilannya pada waktu menerima penghasilan tersebut. Kesimpulannya 

memberikan keringanan kepada orang yang mempunyai kekayaan lain dan memberi 

beban berat kepada orang yang tidak mempunyai kekayaan selain penghasilannya 

tersebut. 

Dalam masalah ini yang lebih kuat menurut saya adalah pendapat bahwa 

penghasilan yang mencapai nisab wajib diambil zakatnya, sebagaimana yang 

dikatakan Zuhri dan Auza’i baik dengan mengeluarkan zakatnya begitu diterima ini 

khususnya bagi mereka yang tidak mempunyai kekayaan lain yang bermasa wajib 

zakat tertentu ataupun dengan mengundurkan pengeluaran zakat sampai batas setahun 

bersamaan dengan kekayaannya yang lain bila ia tidak kuatir akan 

membelanjakannya, tetapi bila ia kuatir penghasilan itu akan terbelanjakan olehnya, 
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maka ia harus mengeluarkan zakatnya segera. Dan juga sekalipun ia membelanjakan 

penghasilannya itu, maka zakatnya tetap menjadi tanggung jawabnya, dan bila tidak 

mencapai nisab zakatnya dipungut berdasar pendapat Makhul yaitu bahwa kekayaan 

yang sudah sampai bulan pengeluaran zakat harus dikeluarkan zakatnya, kekayaan 

yang harus dibelanjakan untuk nafkah sendiri dan tanggungannya tidak diambil 

zakatnya, dan bila ia tidak mempunyai harta lain, ia harus mengeluarkan zakatnya 

pada waktu tertentu, sedangkan penghasilan yang tidak mencapai nisab, tidak wajib 

zakat sampai mencapai nisab bersama dengan kekayaan lain yang harus dikeluarkan 

pada waktu itu dan masa sampainya dimulai dari saat tersebut. 

Pemilihan pendapat yang lebih kuat diatas berarti memberikan keringanan 

kepada orang-orang yang mempunyai gaji kecil yang tidak cukup senisab dan kepada 

mereka yang menerima gaji kecil pada waktu-waktu tertentu yang persatu kali waktu 

tidak cukup senisab. Setelah penegasan pendapat yang terpilih tentang kewajiban 

zakat atas gaji, upah, dan sejenisnya, maka perlu ditegaskan pula bahwa zakat 

tersebut hanya diambil dari pendapatan bersih. Pengambilan dari pendapatan atau gaji 

bersih dimaksudkan supaya hutang bisa dibayar dan biaya hidup terendah seseorang 

dan yang menjadi tanggungannya bisa dikeluarkan karena biaya terendah kehidupan 

seseorang merupakan kebutuhan pokok seseorang, sedangkan zakat diwajibkan atas 

jumlah senisab yang sudah melebihi kebutuhan pokok sebagaimana telah ditegaskan. 

Juga harus dikeluarkan biaya dan ongkos-ongkos untuk melakukan pekerjaan, 

berdasarkan pada pengqiasannya kepada hasil bumi dan kurma serta sejenisnya, 
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bahwa biaya harus dikeluarkan terlebih dahulu baru zakat dikeluarkan zakatnya dari 

sisa.Itu adalah pendapat Atha dan lain-lain. 

Berdasarkan hal itu maka sisa gaji dan pendapatan setahun wajib zakat bila 

mencapai nisab uang, sedangkan gaji dan upah setahun yang tidak mencapai nisab 

uang-setelah biaya-biaya diatas dikeluarkan misalnya gaji pekerja-pekerja dan 

pegawai-pegawai kecil, tidak wajib zakat. 

2.1.5 Organisasi Pengelolaan Zakat 

Berdasarkan Pasal 6, 7, 8, 9, 10 UU No. tahun 1999. Pasal 1 s.d Pasal 12, 

Pasal 21,22,23, dan 24, KMA No 581 tahun 1999, organisasi pengelolaan zakat dapat 

dilakukan oleh Badan Amil Zakatdan Lembaga Amil Zakat. Badan Amil Zakat 

(BAZ) dan lembaga Amil Zakat (LAZ) mempunyai tugas pokok mengumpulkan, 

mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.Dalam 

melaksanakan tugasnya BAZ dan LAZ bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai 

dengan tingkatannya (Pasal 8 dan 9 undang-undang, Pasal KMA 1).Badan Amil 

Zakat adalah oragnisasi penegelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari 

unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan 

dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama (Pasal 1 KMA). Badan 

Amil Zakat meliputi Badan Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil 

Zakat Propinsi, Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota, dan Badan Amil Zakat 

Kecamatan (Pasal 6 Undang-Undang. Pasal 2 dst, KMA RI). Untuk meningkatkan 

pelayanan kepada masyarakat Badan Amil Zakat di semua tingkatan membentuk unit 

pengumpul zakat (Pasal 8 KMA).Badan Amil Zakat terdiri atas unsur ulama, kaum 
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cendekia, tokoh masyarakat, tenaga profesional dan wakil pemerintah. Mereka yang 

duduk dalam Badan Amil Zakat harus memenuhi persyaratan antara lain: memiliki 

sifat amanah, adil, berdedikasi, profesional dan berintegritas tinggi (pasal 6 ayat (4) 

Pasal 2 ayat (2) KMA). Dalam Pasal 7 KMA RI, disebutkan bahwa Pejabat Urusan 

Agama Islam Departemen Agama di semua tingkatan, karena jabatannya, adalah 

sekretaris Badan Amil Zakat (tidak disebutkan apakah sekretaris Dewan 

Pertimbangan, Komisi Pengawas, atau Sekretaris Badan Pelaksana). 

2.1.6 Distribusi Dana zakat 

Dana zakat akan lebih optimal jika dilakukan oleh lembaga pengelola zakat, 

dalam kaitannya yaitu BAZNAS/LAZ. Dana zakat yang telah dihimpun, maka 

selanjutnya dana zakat disalurkan kepada orang yang berhak (Mustahik). Dana zakat 

dapat dapat disalurkan melalui beberapa cara, diantaranya : 

(1) Distribusi bersifat Konsumtif tradisional, yaitu zakat dibagikan kepada 

Mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, untuk memenuhi kebutuhan 

sehari-hari. 

(2) Distribusi bersifat konsumtif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk 

pemberian barang seperti alat-alat sekolah ataupun beasiswa. 

(3) Distribusi bersifat produktif tradisional, yaitu zakat diberikan kepada 

Mustahik dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi 

dan sebagainya.  
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(4) Distribusi bersifat produktif kreatif, yaitu zakat yang diwujudkan dalam 

bentuk pemberian modal pedagang untuk pengusaha kecil. (M. Arief 

Mufraini, 2008 : 153). 

Dalam penelitian ini, fokus penelitian distribusi zakat dilakukan dalam bentuk 

distribusi yang bersifat produktif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI:2012) zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang 

Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan 

sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara’.Sedangkan 

produktif adalah banyak mendatangkan hasil. Jadi, zakat produktif adalah zakat yang 

diberikan oleh muzakki (wajib zakat) melalui amil kepada Mustahik (berhak zakat) 

yang disalurkan dalam bentuk modal yang digunkan untuk kegiatan produktif, 

sehingga diharapkan mampu memberikan hasil, berupa keuntungan dalam usaha 

produktif serta  meningkatkan kualitas hidup Mustahik yang lebih baik. 

Zakat yang disalurkan dalam bentuk produktif bertujuan untuk meningkatkan 

perekonomian Mustahik. Patmawati Ibrahim dan Rauziah Ghazali (2014) Zakat 

sebagai instrumen keuangan mikro-syariah harus memliki mekanisme yang tepat, 

karena dengan adanya mekanisme yang tepat oleh lembaga zakat, akan memberikan 

efek pendistribusian dana zakat produktif  berjalan dengan efektif. 

Dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat, 

dijelaskan mengenai pendayagunaan adalah : 

1. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka 

penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. 
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2. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada 

ayat  (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar Mustahik telah terpenuhi. 

Dalam UU tersebut, terdapat anjuran penyaluran zakat untuk kegiatan 

produktif.hal ini dimaksudkan dalam penanganan fakir miskin dan meningkatkan 

kualitas umat.Tujuan pendayagunaan zakat dalam usaha produktif yaitu dengan 

mengubah status Mustahik dapat menjadi muzakki. 

Lebih lanjut, pendayagunaan zakat telah diatur dalam Peraturan Mentri 

Agama RI No 52 tahun 2014.  Pada BAB IV pasal 33 menyatakan bahwa 

pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan dengan syarat : (1) apabila 

kebutuhan dasar Mustahik telah terpenuhi, (2) memenuhi ketentuan syariah, (3)  

menghasilkan nilai tambahan ekonomi untuk Mustahik, dan (4) Mustahik berdomisili 

di wilayah kerja lembaga pengelola zakat. Sedangkan pada pasal 34 pendayagunaan 

zakat untuk usaha produktif dapat dilakukan  paling sedikit memenuhi ketentuan : (a) 

penerima manfaat merupakan perorangan atau kelompok yang memenuhi kriteria 

Mustahik, dan (b) mendapat pendampingan dari amil zakat yang berada di wilayah 

domisili Mustahik. 

2.1.7  Pengertian Akuntansi 

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 
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hak-hak stakeholders yang ada di dalamnya, dan mendorong menjadi lembaga yang 

dapat menjaga kesejahteraan hakiki dunia dan akhirat (Harahap, 2008 ). 

Akuntansi dalam perspektif Islam berhubungan dengan pengakuan, 

pencatatan dan transaksi-transaksi serta penyajian mengenai kekayaan dan 

kewajiban-kewajiban. Dalam Alquran Surat Al Baqarah ayat 282 syariat Islam telah 

mengatur mengenai pencatatan/akuntansi. 

 ًْ َُُْك ْنَْٛكتُت ثَّٛ َٔ  ُِ ْٕ ٗ فَبْكتُجُ ًًّ َس ٍٍ إِنَٗ أََجٍم يُّ ْٚ ا إَِرا تََذاَُٚتُْى ثَِذ ْٕ ٍَ آَيُُ ْٚ الَ جِبنَْعْذنِ َكبتِجٌ َٚب أََُّٚٓب انَِّز َٕ

نَْٛتَِّك َّللاَ َسثَّ  َٔ ِّ اْنَحكُّ  ْٛ ْ٘ َعهَ هِِم انَِّز ًْ ْنُٛ َٔ ُّ َّللاُ فَْهَْٛكتُْت  ًَ ب َعهَّ ًَ ٌْ َْٚكتَُت َك الَ َٚأَْة َكبتٌِت أَ َٔ  ُّ

ُْٛع أٌَ  ْٔ الَ َْٚستَِط ْٛفًب أَ ْٔ َضِع ًْٛٓب أَ ِّ اْنَحكُّ َسفِ ْٛ ْ٘ َعهَ ٌَ انَِّز ْٛئًب فَإٌِ َكب ُُّْ َش َٕ َْٚجَخْس ِي مَّ ُْ ًِ ُٚ

ٍِ فََشُجٌم  ْٛ ََب َسُجهَ ْٕ َجبنُِكْى فَإٌِ نَّْى َُٚك ٍِ ِيٍ سِّ ْٚ َْٛذ ِٓ ا َش ْٔ ُذ ِٓ اْستَْش َٔ نُُِّّٛ ثِبْنَعْذِل  َٔ هِْم  ًْ فَْهُٛ

الَ  َٔ ب األُْخَشٖ  ًَ َش إِْحَذاُْ ب فَتَُزكِّ ًَ ََٓذاء أٌَ تَِضمَّ إِْحَذاُْ ٍَ انشُّ ٌَ ِي ْٕ ًٍَّ تَْشَض ٌِ ِي اْيَشأَتَب َٔ

ِّ َرنُِكْى أَْلَسطُ َٚأْ  ًْٛشا إِنَٗ أََجهِ ًْٛشا أَٔ َكجِ ُِ َصِغ ْٕ ٌْ تَْكتُجُ ا أَ ْٕ الَ تَْسأَُي َٔ ا  ْٕ ََٓذاء إَِرا َيب ُدُع  َة انشُّ

َََٓب ثَ  ْٔ ُْٚش ٌَ تَِجبَسحً َحبِضَشحً تُِذ ْٕ ا إاِلَّ أٌَ تَُك ْٕ أَْدََٗ أاَلَّ تَْشتَبثُ َٔ َٓبَدِح  ُو نِهشَّ َٕ أَْل َٔ ُكْى َُْٛ ِعَُذ َّللاِ 

إِ  َٔ ٌْٛذ  ِٓ الَ َش َٔ الَ َُٚضبسَّ َكبتٌِت  َٔ ا إَِرا تَجَبَْٚعتُْى  ْٔ ُذ ِٓ أَْش َٔ َْب  ْٕ ُْٛكْى ُجَُبٌح أاَلَّ تَْكتُجُ َْٛس َعهَ ٌ فَهَ

ْٛىٌ  ٍء َعهِ ْٙ َّللاُ ثُِكمِّ َش َٔ ُكُى َّللاُ  ًُ َُٚعهِّ َٔ ا َّللاَ  ْٕ اتَّمُ َٔ ٌق ثُِكْى  ْٕ ُ فُُس ا فَإََِّّ ْٕ .تَْفَعهُ  

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara 

tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah seorang penulis diantara kamu 

menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya 

sebagaimana Allah SWT telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan 

hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkan apa yang ditulis itu, dan 

hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi 

sedikitpun dari pada utangnya. Jika yang berutang itu orang yang lemah akal 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 
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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." 

 

Sedangkan akuntansi sebagai proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, 

pelaporan dan penganalisaan data keuangan suatu organisasi (Haryono, 2001). Dalam 

pengertian lain, akuntansi didefinisikan sebagai suatu aktivitas jasa untuk 

memberikan informasi kuantitatif terutama yang bersifat finansial kepada pihak-pihak 

yang membutuhkan informasi tersebut untuk pembuatan keputusan (Soemarso, 

2002). 

2.1.8 Pengertian Akuntansi Zakat 

Akuntansi zakat adalah bingkai pemikiran dan aktivasi yang mencakup dasar-

dasar akuntansi dan proses-proses operasional yang berhubungan dengan penentuan, 

perhitungan dan penilaian harta pendapatan yang wajib dizakati. Menetapkan kadar 

zakatnya dan mendistribusikan hasilnya kepada pos-pos yang sesuai dengan hukum 

dan dasardasar syariat Islam (Erlinda :16). 

Menurut Mursyidi (2002) Akuntansi zakat merupakan suatu proses pengakuan 

(recognition) kepemilikan dan pengukuran (meansurement) nilai suatu kekayaan 

yang dimiliki oleh suatu muzakki untuk tujuan penetapan nisab zakat kekayaan yang 

bersangkutan dalam rangka perhitungan zakatnya. Akuntansi zakat terkait dengan 

tiga hal pokok, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan 
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akuntabilitas.Informasi akuntansi bermanfaat untuk pengambilan keputusan, terutama 

untuk membantu manajer dalam alokasi zakat. 

2.2 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah Berdasarkan PSAK No. 109 

Standar akuntansi ZIS yang berlaku saat ini dan digunakan oleh OPZ sebagai 

pedoman dalam pembukuan dan pelaporan keuangannya adalah PSAK No. 109 yang 

dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) padatahun 2010. Penerbitan PSAK 

ini telah mengalami proses yang cukup lamakurang lebih empat tahun dari waktu 

penyusunannya, dimulai dengan disusunnya Eksposure Draft-nya (ED) yang 

diterbitkan sejak tahun 2008. Namun, saat ini tidak semua OPZ yang ada di Indonesia 

dapat menerapkan PSAK No. 109.Hal tersebut karena sebagian OPZ mengalami 

beberapa kendala dalam penerapannya. 

Salah satu faktor kendalanya adalah adanya kesulitan dalam sumber daya 

manusia yang dimiliki OPZ. Akuntansi zakat yang ada dalam Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 bertujuan untuk mengatur pengakuan, 

pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah. PSAK 

ini berlaku untuk amil yakni suatu organisasi/entitas pengelola zakat yang 

pembentukannya dan pengukuhannya diatur berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan 

infak/sedekah, bukan untuk entitas syariah yang menerima dan menyalurkan ZIS 

tetapi bukan kegiatan utamanya. 
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Untuk entitas tersebut mengacu ke PSAK 101 mengenai Penyajian Laporan 

Keuangan Syariah. Amil yang tidak mendapatkan izin juga dapat menerapakan PSAK 

No. 109. PSAK ini merujuk kepada beberapa fatwa MUI (Washilah dan Nurhayati : 

2013) yaitu:  

1. Fatwa MUI no. 8/2011 tentang amil zakat,  

2. Fatwa MUI No. 13/2011 tentang Hukum Zakat atas Harta Haram,  

3. Fatwa MUI No. 14/2011 tantang Penyaluran Harta Zakat dalam bentuk Aset 

Kelolaan.  

4. Fatwa MUI No.15/2011 tentang penarikan, pemeliharaan dan penyaluran 

harta zakat. 

2.2.1 Pengakuan dan Pengukuran (PSAK 109) 

1. Akuntansi Untuk Zakat 

a. Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset nonkas diterima 

dan diakui sebagai penambah dana zakat. Jika diterima dalam 

bentuk kas, diakui sebesar jumlah yang diterima tetapi jika dalam 

bentuk non kas sebesar nilai wajar aset. Penentuan nilai wajar aset 

nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar 

tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai 

wajar lainnya sesuai dengan PSAK yang relevan.  

b. Jika muzakki menentukan mustahik yang harus menerima 

penyaluran zakat melalui amil, maka aset zakat yang diterima 

seluruhnya diakui sebagai dana zakat dan tidak ada bagian amil atas 
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zakat yang diterima dan amil dapat menerima ujrah atas kegiatan 

penyaluran zakat. Jika atasjasa tersebut amil mendapatkan 

ujrah/fee, maka diakui sebagai penambah dana amil. 

c. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai: 

1. Pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh 

kelalaian amil;  

2. Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh 

kelalaian amil. 

d. Zakat yang disalurkan kepada mustahik, diakui sebagai pengurang 

dana zakat dengan keterangan sesuai dengan kelompok mustahik 

termasuk jika disalurkan kepada Amil, sebesar:  

1. Jumlah yang diserahkan, jika pemberian dilakukan dalam 

bentuk kas, jurnal,  

2. Jumlah tercatat, jika pemberian dilakukan dalam bentuk aset 

nonkas, jurnal: 

e. Amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutup biaya 

operasional dalam menjalankan fungsinya. 

f. Beban penghimpunan dan penyaluran zakat harus diambil dari porsi 

amil. 

g. Zakat dikatakan telah disalurkan kepada mustahik-non-amil hanya 

bila telah diterima oleh mustahik-non-amil tersebut. Apabila zakat 

disalurkan melalui amil lain, maka diakui sebagai piutang 
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penyaluran dan bagi amil yang menerima diakui sebagai liabilitas 

(utang) penyaluran. Piutang dan liabilitas berkurang ketika zakat 

disalurkan. Amil lain tidak berhak mengambil bagian dari dana 

zakat, namun dapat memperoleh ujrah dari amil sebelumnya. 

h. Dana zakat yang disalurkan dalam bentuk perolehan asset tetap 

(asset kelolaan) diakui sebagai:  

1. Penyaluran zakat seluruhnya, jika asset tetap tersebut 

diserahkan untuk dikelola kepada pihak lain yang tidak 

dikendalikan amil.  

2. Penyaluran secara bertahap diukur sebesar penyusutan asset 

tetap tersebut sesuai dengan pola pemanfaatannya, jika asset 

tetap tersebut masih dalam pengendalian amil atau pihak 

lainyang dikendalikan amil. 

i. Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi 

zakat, tetapi tidak terbatas pada:  

1. Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas 

penyaluran zakat dan mustahik nonamil;  

2. Kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahiq nonamil, 

seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi 

kebijakan;  

3. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk 

penerimaan zakat berupa asset nonkas. 
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2.2.2 Tujuan akuntansi zakat 

 Tujuan akuntansi zakat adalah untuk : 

1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, 

efesien dan efektif atas zakat, infak, sodaqoh, hibah dan wakaf yang 

dipercayakan kepada organisasi atau lembaga pengelola zakat. Tujuan ini 

terkait dengan pengendalian manajemen (manajement control) untuk 

kepentingan internal organisasi. 

2. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi lembaga pengelola zakat 

(manajemen) untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab dalam 

mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan zakat, infak, 

shodaqoh, hibah dan wakaf yang menjadi wewenangnya dan 

memungkinkan bagi lembaga pengelola zakat untuk melaporkan kepada 

public (masyarakat) atas hasil operasi dan penggunaan dana public (dana 

umat). Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas (accountability). 

2.2.3 Perlakuan Akuntansi Zakat Menurut PSAK No.109 

a. Pengakuan Awal Zakat 

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

yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat:  

1. jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima;  

2. jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset nonkas 

tersebut. 
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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. Zakat yang diterima 

diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian nonamil. 

Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing mustahiq ditentukan 

oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil. Jika muzakki 

menentukan mustahiq yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil maka aset 

zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil 

mendapatkan ujrah/fee maka diakui sebagai penambah dana amil. 

b. Pengukuran setelah pengakuan awal 

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. 

Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:  

1. pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian 

amil;  

2. kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian 

amil. 

c. Penyaluran zakat 

Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang 

dana zakat sebesar:  
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1. jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas;  

2. jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas. 

d. Dana Nonhalal 

Penerimaan nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak 

sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga 

yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan nonhalal pada umumnya 

terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas 

syariah karena secara prinsip dilarang. Penerimaan nonhalal diakui sebagai 

dana nonhalal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/ sedekah dan dana 

amil. Aset nonhalal disalurkan sesuai dengan syariah. 

e. Penyajian 

Amil menyajikan dana zakat, dana infak/ sedekah, dana amil, dan dana 

nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan). 

1. Komponen Laporan Keuangan 

Adapun komponen laporan keuangan lengkap yang disediakan oleh 

pihak dari amil terdiri dari: 

a. Neraca (Laporan Posisi Keuangan) 

b. Laporan Perubahan Dana 

c. Laporan Perubahan Aset Kelolaan 

d. Laporan Arus Kas; dan 

e. Catatan Atas Laporan Keuangan 
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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-pos 

berikut: 

1. Aset 

a. Kas dan setara kas 

b. Instrument keuangan 

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 

Sedangkan PSAK 109 setelah direvisi tidak menyajikan akun dana non halal. 

Berikut tabel laporan posisi keuangan setelah revisi PSAK 109 : 
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Tabel II 

Xxxxx 

LAPORAN POSISI KEUANGAN  

Periode 1 Januari s.d. 31 Desember XXX 

ASET      LIABILITAS 

Aset Lancar    Liabilitas Jangka Pendek 

Kas dan setara kas  xxx Biaya yang masih harus dibayar  xxx 

Piutang    xxx Liabilitas Jangka Panjang 

Surat berharga   xxx Liabilitas imbalan kerja  xxx 

Aset tidak lancar    Jumlah     xxx 

Aset tetap    xxx 

Akumulasi penyusutan xxx SALDO DANA 

     Dana zakat    xxx  

     Dana infak/sedekah   xxx  

     Dana amil    xxx  

     Jumlah 

Jumlah Aset   xxx Jumlah Liabilitas dan Saldo Dana  xxx 

(PSAK No 109 setelah Revisi) 

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: 

1. Dana Zakat 

a. Penerimaan dana zakat 

i. Bagian dana zakat 

ii. Bagian amil 

b. Penyaluran dana zakat 

i. Amil 

ii. Mustahik nonamil 
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c. Saldo awal dana zakat 

d. Saldo akhir dana zakat 

2. Dana Infak/Sedekah 

a. Penerimaan dana infak/sedekah 

i. Infak/sedekah terikat (muqayyadah) 

ii. Infak/sedekah tidak terikat (mutlaqah) 

b. Penyaluran dana infak/sedekah 

i. Infak/sedekah terikat (muqayyadah) 

ii. Infak/sedekah tidak terikat (mutlaqah) 

c. Saldo awal dana infak/sedekah 

d. Saldo akhir dana infak/sedekah 

3. Dana Amil 

a. Penerimaan dana amil 

i. Bagian amil dari dana zakat 

ii. Bagian amil dari dana infak/sedekah 

iii. Penerimaan lainnya 

b. Penggunaan dana amil 

c. Saldo awal dana amil 

d. Saldo akhir dana amil 

4. Dana Nonhalal 

a. Penerimaan 

i. Bunga bank 



45 
 

ii. Jasa giro 

iii. Penerimaan nonhalal lainnya 

b. Penggunaan 

c. Saldo awal 

d. Saldo akhir 

Pada ED PSAK 109 juga menyajikan akun dana non halal akan tetapi pada 

revisi PSAK 109 tidak menyajikan lagi akun dana non halal. Berikut laporan 

perubahan dana amil yang telah di revisi : Tabel II 

XXXX 

LAPORAN PERUBAHAN DANA 

Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 20XX 

DANA ZAKAT 

Penerimaan 

Penerimaan dari muzaki 

 Muzaki entitas       xxx 

 Muzaki individual      xxx 

Hasil penempatan       xxx 

Jumlah         xxx 

Penyaluran 

Amil         (xxx) 

Fakir – miskin        (xxx) 

Riqab         (xxx) 

Gharim        (xxx) 

Mualaf         (xxx) 

Sabilillah        (xxx) 

Ibnu sabil        (xxx) 

Alokasi pemanfaatan Aset kelolaan  

(misalnya beban penyusutan)      (xxx) 

Jumlah         xxx 

Surplus (defisit)       xxx 

Saldo awal        xxx 

Saldo akhir        xxx 

DANA INFAK/SHADAQAH 

Penerimaan 
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Infak/shadaqah terikat       xxx 

Infak/shadaqah tidak terikat      xxx 

Hasil pengelolaan       xxx 

Jumlah         xxx 

Penyaluran 

Amil         (xxx) 

Infak/shadaqah terikat       (xxx) 

Infak/shadaqah tidak terikat      (xxx) 

Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban  

penyusutan dan penyisihan)      (xxx) 

Jumlah         (xxx) 

Surplus (defisit)       xxx 

Saldo awal        xxx 

Saldo akhir        xxx 

DANA AMIL 

Penerimaan 

Bagian amil dari dana zakat      xxx 

Bagian amil dari dana infak/shadaqah    xxx 

Penerimaan lainnya       xxx 

Jumlah         xxx 

PENGGUNAAN 

Beban pegawai       (xxx) 

Beban penyusutan       (xxx) 

Beban umum dan administrasi lainnya    (xxx) 

Jumlah         (xxx) 

Surplus (defisit)       xxx 

Saldo awal        xxx 

Saldo akhir        xxx 

Jumlah saldo dana zakat, dana infak/shadaqah dan amil xxx 

(Sumber : Revisi PSAK 109) 

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. 
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d. Saldo awal 

e. Saldo akhir 

Revisi PSAK 109 juga melakukan perubahan pada laporan perubahan aset 

kelolaan , berikut laporan perubahan aset kelolaan pada revisi PSAK 109 : 

Tabel III 

Laporan Perubahan Aset Kelolaan 

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2XXX 

 Saldo 

Awal 

Penam

bahan 

Pengur

angan 

Penyisi

han 

Akumulasi 

penyusutan 

SaldoA

khir 

Dana infak/ 

Shadaqah – aset 

Kelolaan lancar 

(misal piutang 

bergulir) 

 

 

Xxx 

 

 

Xxx 

 

 

Xxx 

 

 

Xxx 

 

 

Xxx 

 

 

xxx 

Dana infak/shad 

aqah–aset 

kelolaan tidak 

lancar (misal 

rumah sakit atau 

sekolah) 

 

 

 

Xxx 

 

 

 

Xxx 

 

 

 

xxx 

 

 

 

 

xxx 

 

 

 

 

xxx 

 

 

 

xxx 

Dana zakat- aset 

kelolaan (misal 

rumah sakit atau 

sekolah) 

 

 

Xxx 

 

 

Xxx 

 

 

Xxx 

 

 

xxx 

 

 

xxx 

 

 

xxx 

(Sumber: Revisi PSAK 109) 

1. Laporan Arus Kas 

Entitas amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2: Laporan 

Arus Kas dan PSAK yang relevan. 

2. Catatan atas Laporan Keuangan. 
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Catatan atas Laporan Keuangan merupakan catatan yang menjelaskan 

mengenai gambaran umum organisasi, ikhtisar kebijakan akuntansi, serta 

penjelasan pos-pos laporan keuangan dan informasi penting lainnya. 

Perlakuan Akuntansi Zakat tentang Dana Non Halal meliputi pengakuan dan 

pengukuran dana non halal serta pengungkapan dan penyajian. Dalam hal 

pengungkapan dana non halal, LAZNAS Dewan Dakwah harus mengungkapkan 

sumber, alasan dan penyaluran dana non halal. Pengakuan berkaitan dengan kapan 

suatu kejadian ekonomi itu diakui sedangkan pengukuran berkaitan dengan berapa 

jumlah yang akan dilekatkan dalam suatu akun tesebut. Dalam hal penyajian dan 

pengungkapan akan dijelaskan lebih mendalam pada bagian selanjutnya. 

2.2.4 Peran sistem Informasi Akuntansi bagi Organisasi Pengelola Zakat 

(OPZ) 

Organisasi Pengelola Zakat merupakan salah satu bentuk organisasi nirlaba 

atau termasuk kategori non for profit organization, suatu bentuk organisasi yang tidak 

berorientasi pada laba (non bisnis) tapi lebih bersifat charity (sosial). Menurut Wilson 

dan Kattelus (2002) karakteristik organisasi nirlaba adalah pertama, sebagian besar 

sumberdaya organisasi (dana ataubarang) tergantung pada penyedia sumberdaya 

(donatur) yang tidak mengharapkan timbal balik/return, atau ikhlas menyumbangkan 

Sumber dayanya tanpa pamrih. Kedua, operasional organisasi adalah menyediakan 

barang atau jasa tetapi tidak bertujuan memperoleh keuntungan. Ketiga, tidak ada 

ownership interest (kepentingan pemilik) seperti perusahaan bisnis. 
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Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 organisasi 

nirlaba adalah orgnisasi yang memenuhi karakteristik sebagai berikut: 

a. Sumber daya entitas berasal dari para penyumbang yang tidak 

mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang 

sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. 

b. Menghasilkan barang dan/atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan 

kalau suatu entitas menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak pernah 

dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas tersebut. 

c. Tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada orgnisasi bisnis, dalam arti 

bahwa kepemilikan dalam organisasi nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan, 

atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan 

proporsi pembagian sumber daya entitas pada saat likuidasi atau 

pembubaran entitas. 

Melihat karakteristik organisasi tersebut, maka aktivitas operasional 

Organisasi Pengelola Zakat terutama dalam hal pengumpulan sumber daya (zakat, 

infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya) sangat tergantung dari para 

donatur (Muzakki). Artinya, muzakki adalah pihak yang memiliki peran penting 

dalam kelancaran aktivitas operasional suatu OPZ. OPZ didirikan atas dasar niat demi 

kepentingan umum (umat), bukan untuk kepentingan sekelompok orang yang 

menjadi pengelolanya. 

Informasi akuntansi suatu organisasi baik yang berorientasi laba maupun tidak 

sebetulnya memiliki tujuan yang hampir sama, yakni membangun sebuah 
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kepercayaan. Kepercayaan dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan organisasi 

tersebut (stakeholders), terutama bagipara penyandang dana (investor atau donatur). 

Apabila organisasi tersebutbersifat profit oriented maka yang dibutuhkan adalah 

kepercayaan parainvestor dan juga kreditur, sedangkan bagi organisasi yang non-

profitoriented maka yang dibutuhkan adalah kepercayaan dari para donator (muzaki). 

Semakin baik dan professional kinerja suatu organisasi dalam mengelola dana yang 

telah diamanatkan kepada mereka, maka semakin tinggi kepercayaan para pemilik 

dana kepada organisasi tersebut sehinggamereka (donatur) lebih termotivasi untuk 

memberikan atau menanamkan dananya kembali kepada organisasi tersebut.  

Tabel IV Penelitian Terdahulu 

No 

Nama 

Pengarang 

Publikasi Judul Kesimpulan 

1.  Ritongga 

(2017) 

Fakultas 

Ekonomi 

Universitas 

Muhammadiyah 

Sumatera Utara 

Analisis Akuntansi 

Zakat berdasarkan 

PSAK No. 109 

Pada Badan Amil 

Zakat Nasional 

(BAZNAS) 

Sumatera Utara 

Belum sepenuhnya 

menerapkan Penggunaan 

PSAK 109 dalam 

penyajian laporan 

keuangan, pengakuan, 

pengukuran dan 

pengungkapan transaksi 

zakat, infaq, dan sadaqah 

2. Astuti Fakultas Agama Implementasi Implementasi Zakat 
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(2017) Islam 

Universitas 

Islam Riau 

Zakat Profesi di 

UPZ Pemerintahan 

Provinsi Riau 

Profesi di UPZ sangat 

tidak baik 

3.  Hermawan 

(2010) 

Fakultas 

Ekonomi 

Universitas 

Muhammadiyah 

Sidoarjo 

Akuntansi Zakat, 

dan Upaya 

Peningkatan 

Transparansi dan 

Akuntabilitas 

Lembaga Amil 

Zakat 

Penyajian Laporan 

Keuangan bersifat simple  

dan accountable sesuai 

dengan kebutuhan LAZ 

4. 
Angriana 

(2016) 

 

Program Studi 

Akuntansi 

Fakultas 

Ekonomi dan 

Ilmu Sosial 

UIN SUSKA 

RIAU 

 

Analisis Penerapan 

Pengungkapan 

Dana Non Halal 

dan Penyalurannya 

(Studi 

Perbandingan 

Antara BAZNAS 

Kota Pekanbaru 

dan LAZ Rumah 

Zakat) 

Bahwa penerapan 

pengakuan dana non halal 

pada BAZNAS Kota 

Pekanbaru telah sesuai 

dengan prinsip PSAK 109 

setelah revisi, Namun 

penyaluran dana non halal 

pada BAZNAS Kota 

Pekanbaru belum 

disalurkan, sehingga dana 

non halal masih 



52 
 

mengendap di Bank 

konvensional, sedangkan 

penyaluran dana non halal 

pada LAZ Rumah Zakat 

telah disalurkan untuk 

perbaikan sarana umum 

Sumber: Diolah, 2018 


