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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Hingga saat ini, permasalahan perekonomian menempati pokok 

pembahasan yang pelik dibanding permasalahan lainnya, karena bagaimanapun 

manusia akan saling bersaing dalam mendapatkan makanan dan sumber 

kehidupan lainnya. Karena itu, ekonomi merupakan salah satu faktor terpenting 

terhadap jatuh bangunnya suatu pemerintahan, juga menunjukkan akan kadar 

kesuksesan dan kegagalan perpolitikan yang berperan di dalamnya, serta 

merupakan salah satu akibat muncul dan padamnya suatu revolusi. Bisa dilihat 

bahwasanya perbedaan ideologi yang ada diseluruh Negara dan benua dunia saat 

ini, pada awalnya dipicu atas system perekonomian yang ada. 

Islam bukanlah agama yang membiarkan segala permasalahan ini hadir 

tanpa batasan. Namun Islam pun tumbuh dengan banyak kepedulian positif 

terhadap realitas suatu permasalahan, seperti fenomena perekonomian. Zakat yang 

merupakan rukun Islam yang ketiga dianggap mempunyai peran yang signifikan 

dalam mengatasi permasalahan ekonomi. 

Dalam pandangan Islam, zakat adalah sejumlah harta yang apabila telah 

mencapai syarat tertentuannya maka wajib untuk dikeluarkan dan diberikan 

kepada orang-orang yang berhak menerima. Dan zakat ini dikelola Badan Amil 

Zakat. Dan yang berhak menerima zakat tersebut ialah fakir, miskin, amilin, 

muallaf, hamba sahaya, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. 
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Sebagai umat Islam, zakat merupakan salah satu Rukun Islam, dan 

perintah menunaikan zakat sama tingkatnya dengan mengerjakan shalat. Akan 

tetapi kanyataannya umat Islam lebih banyak berkonsentrasi pada masalah shalat 

dan hal yang terkait dengannya. Padahal shalat dan zakat adalah dua pilar yang 

saling melengkapi. Jika shalat menyucikan fikiran dan hati maka zakat 

menyucikan harta dan menumbuhkannya. Perkembangan lembaga pengelola zakat 

di tanah air kita telah menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan, meski 

terdapat kendala dan kekurangan, itu yang perlu diperbaiki dimasa akan datang. 

Sehingga menuntut amil zakat untuk bekerja secara professional, amanah, 

transparan dan akuntabel. 

Penelitian Firdaus et, al (2012) menyebutkan bahwa potensi zakat nasional 

pada tahun 2011 mencapai angka 3,4 persen dari total PDB, atau dengan kata lain 

potensi zakat di Indonesia diperkirakan mencapai Rp 217 triliun. Jumlah ini 

meliputi potensi penerimaan zakat dari berbagai area, seperti zakat di rumah 

tangga, perusahaan swasta, BUMN, serta deposito dan tabungan. Selanjutnya, 

penelitian BAZNAS, potensi zakat nasional pada tahun 2015 sudah mencapai Rp 

286 triliun. Angka ini dihasilkan dengan menggunakan metode ekstrapolasi yang 

mempertimbangkan pertumbuhan PDB pada tahun-tahun sebelumnya. Namun, 

belum didukung oleh penghimpunan dana zakat di lapangan. Data terkini 

menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan yang cukup tinggi antara potensi zakat 

dengan penghimpunan dana zakatnya. Penghimpunan zakat, infaq dan sedekah 

nasional oleh OPZ resmi pada tahun 2015 yang baru mencapai Rp 3,7 triliun atau 

kurang dari 1,3 persen potensinya (Outlook Zakat Indonesia: 2017).  
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Jumlah zakat yang terhimpun di Indonesia naik disetiap tahunnya, namun 

kenyataannya yang terkumpul di BAZNAS tidak pernah mencapai potensi yang 

sesungguhnya. Penyebab rendahnya penerimaan zakat yang diperoleh adalah 

rendahnya kesadaran masyarakat untuk menyalurkan zakatnya melaui BAZNAS 

karena kurangnya sosialisasi dan informasi dari BAZNAS, pengelolaan zakat 

yang belum sepenuhnya efisien dan efektif, serta tidak akuntabilitas dan tidak 

transparansi pada laporan keuangan. 

Sebagaimana dijelaskan dalam UU nomor 23 tahun 2011 “Laporan neraca 

tahunan BAZNAS diumumkan melalui media cetak atau media elektronik”. 

Namun yang kita temui dilapangan adalah BAZNAS tidak membuat laporan 

keuangan, melainkan hanya menyajikan laporan sederhana berupa data 

penerimaan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah. Ini membuktikan 

bahwa BAZNAS tidak akuntabilitas dan tidak transparansi. Padahal akuntabilitas 

dan transparansi sangatlah berperan penting mempertahankan kepercayaan 

masyarakat dan semestinya menjadi karakter dasar dari kinerja amil zakat, namun 

sepenuhnya belum terinternalisasikan secara penuh sebagai etika kerja OPZ. 

Survey Zakat Nasional UIN Jakarta dalam Muhammad Ashari Assaggaf 

(2016), berdasarkan survey nasional yang dilakukan UIN Jakarta pada tahun 2009 

yang melibatkan ribuan responden, ditemukan sebesar 97% responden 

menghendaki LAZ bekerja secara akuntabel dan transparansi, sebesar 90% 

menuntut agar publik diberi akses untuk melakukan pengawasan terhadap dana 

yang dikelola, 92% responden menghendaki pembuatan laporan keuangan di 

media massa, 88% responden mengungkapkan perlunya mendata dana donatur, 
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dan 75% responden enggan menyalurkan zakat pada LAZ yang tidak dikenal baik 

akuntabilitasnya, bahkan 63% responden ingin memastikan bahwa dana publik 

yang disalurkan memang kepada yang berhak. 

Dalam membuat akuntansi zakat seorang akuntan zakat atau amil zakat 

dapat memperhatikan dan menjadikan PSAK sebagai pedoman. Pernyataan 

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan suatu standar bagi pelaku 

akuntansi berisi prosedur dan peraturan pembuatan  laporan keuangan dan unsur-

unsur akuntansi yang disusun oleh IAI. PSAK dapat membantu akuntan zakat 

untuk memastikan penempatan unsur-unsur zakat yang sesuai dengan posisinya. 

PSAK yang mengatur tentang akuntansi zakat salah satunya yaitu PSAK nomor 

109 akuntansi zakat, infak dan sedekah. Sehingga dengan semua OPZ merujuk 

pada PSAK 109 dalam penyajian laporan keuangan, akan menjadi mudah apabila 

hendak membandingkan kinerja keuangan antar OPZ. 

Hasil penelitian istutik (2013) menyatakan bahwa pengenalan dan apalagi 

pemahaman pengelola lembaga amil terhadap PSAK 109 masih sangat kurang. 

Perlu keterlibatan perguruan tinggi, organisasi profesi, atau BAZNAS untuk 

memberikan pelatihan tentang PSAK 109. Dengan tingkat pendidikan pengelola 

lembaga amil yang mayoritas sarjana maka melalui pelatihan akan dapat dengan 

segera meningkatkan pemahamannya terhadap PSAK 109. 

Sedangkan hasil penelitian Sabrina Shahnaz (2016) dengan judul 

“Penerapan PSAK No. 109 tentang Pelaporan Akuntansi Zakat, Infaq/ Sedekah 

pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara” menghasilkan bahwa  BAZNAS 
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Provinsi SULUT belum menyusun laporan keuangan sesuai PSAK 109. Laporan 

keuangan BAZNAS  hanya berupa laporan pemasukan dan pendisribusian dana, 

sehingga untuk itu dilakukan pembuatan laporan posisi keuangan, laporan 

perubahan dana, laporan perubahan aset, laporan arus kas dan catatan atas laporan 

keuangan. 

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir merupakan organisasi 

pengelola zakat yang telah beroperasi sejak tahun 2000 kurang lebih 17 tahun 

yang lalu. Jika diibaratkan orang, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan 

Hilir telah memasuki usia dewasa. Namun dalam pertanggungjawaban laporan 

keuangannya masih banyak kekurangan. Padahal karyawan dari BAZNAS 

terdapat yang tamatan jurusan akuntansi. Sehingga dalam hal ini digunakan PSAK 

109 sebagai standar perbandingan pada laporan keuangan Badan Amil Zakat 

Nasional Kabupaten Rokan Hilir. 

Adapun permasalahan-permasalahan yang ditemukan pada Badan Amil 

Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir adalah sebagai berikut: 

a. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir belum melakukan 

pencatatan dan membuat laporan keuangan dengan lengkap seperti yang telah 

ditetapkan dalam PSAK 109. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan 

Hilir hanya menyediakan laporan sederhana berupa data penerimaan dan 

pengeluaran dana zakat dan infak. Hal ini tidak sesuai dengan PSAK 109 

Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah karena akan mengakibatkan terbatasnya 
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informasi yang didapatkan oleh pengguna. Penting bagi lembaga pengelola 

zakat untuk bisa menyusun laporan keuangan yang baik dan transparan. 

b. Pada saat terjadinya transaksi penerimaan dana zakat, Badan Amil Zakat 

Nasional Kabupaten Rokan Hilir tidak melakukan pencatatan berupa jurnal 

pencatatan akuntansi yang sesuai dengan PSAK 109, tetapi hanyalah berupa 

kwitansi penerimaan zakat dari Muzakki. Padahal dalam PSAK 109 paragraf 

10 menjelaskan bahwa “Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau asset 

nonkas diterima”.  Dan pada saat penyaluran dana zakat, Badan Amil Zakat 

Nasional Kabupaten Rokan Hilir tidak melakukan pencatatan jurnal akuntansi, 

tetapi hanya berupa kwitansi penyaluran dana zakat. Padahal dalam PSAK 

109 paragraf 17 menjelaskan bahwa “Zakat yang disalurkan kepada mustahiq, 

termasuk amil diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar: (a) jumlah yang 

diserahkan jika dalam bentuk kas, dan (b) jumlah tercatat jika dalam bentuk 

asset nonkas”. Sehingga tidak sesuai dengan PSAK 109. 

c. Pada saat terjadinya transaksi penerimaan dana infak/ sedekah Badan Amil 

Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir tidak melakukan pencatatan jurnal 

akuntansi, tetapi hanya berupa kwitansi penerimaan dana infak/ sedekah. 

Padahal dalam PSAK 109 paragraf 18  menjelaskan bahwa “Infak/ sedekah 

yang diterima diakui sebagai penambah 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”. 

Dan pada saat penyaluran dana infak/ sedekah, Badan Amil Zakat Nasional 

Kabupaten Rokan Hilir tidak melakukan pencatatan jurnal akuntansi, tetapi 
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hanya berupa kwitansi penyaluran dana infak/ sedekah. Padahal dalam PSAK 

109 paragraf 29 menjelaskan bahwa “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”. Sehingga tidak sesuai dengan PSAK 109. 

d. Pada tabel pengeluaran dana zakat dan infak tahun 2016 dilaporkan sebesar 

Rp 152.330.000, setelah dihitung kembali terdapat dana zakat dan infak 

adalah sebesar Rp 154. 830.000. Artinya terdapat selisih Rp 2.500.000 (Rp 

154.830.000 - Rp 152.330.000). Hal ini disebabkan oleh kelalaian bendahara. 

Dari fenomena inilah penulis tertarik melakukan penelitian tentang 

penerapan PSAK 109 akuntansi zakat, infak dan sedekah pada Badan Amil Zakat 

Nasional Kabupaten Rokan Hilir, karena tidak mungkin rasanya kewajiban zakat 

tersebut dapat diwujudkan secara optimal tanpa adanya pengelolaan yang baik 

termasuk di dalamnya pencatatan akuntansi yang menjamin terlaksananya prinsip 

keadilan pihak-pihak yang terlibat. 

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penerapan 

Akuntansi Keuangan Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan (PSAK) No. 109 pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten 

Rokan Hilir”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat 

diidentifikasikan pokok masalah yang akan diteliti dari penelitian ini adalah 
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“Bagaimanakah Penerapan Akuntansi Keuangan yang Sesuai Dengan PSAK No. 

109 pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir?”. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui penerapan akuntansi keuangan yang sesuai dengan 

PSAK No. 109 pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagi Penulis 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan 

menambah pengalaman dan mempraktekkan ilmu dan teori yang penulis terima 

selama di bangku kuliah khususnya tentang PSAK No. 109. 

b. Bagi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam penetapan kebijakan 

mengenai penerapan akuntansi keuangan yang sesuai dengan PSAK No. 109 pada 

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir demi kemajuan BAZNAS itu 

sendiri. 

c. Bagi Masyarakat 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi 

sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS 

Kabupaten Rokan Hilir. Dan membayar zakatnya melalui BAZNAS. 
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d. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

dan pemahaman lebih dalam lagi di bidang ilmu akuntansi syariah dan dapat 

dijadikan sebagai referensi dan sumbangan ilmu untuk penelitian selanjutnya. 

 

 

1.5 Metodologi Penelitian 

Menurut Arif Furchan (2007) dalam Prastowo (2016: 18), metode 

penelitian merupakan strategi umum yang dianut dalam pengumpulan dan analisis 

data yang diperlukan guna menjawab persoalan yang sedang dihadapi. Dalam 

melakukan penelitian ini peneliti mendapatkan data dan informasi dengan 

memakai metode sebagai berikut: 

1.5.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten 

Rokan Hilir yang berlokasi di jalan Pahlawan No. 94 Bagan Siapi-Api, Rokan 

Hilir, Riau. 

1.5.2 Jenis dan Sumber Data 

1) Data Primer  

Data diperoleh dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir 

berupa wawancara mengenai penerapan PSAK 109 pada laporan keuangan Badan 

Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir. 

2) Data Sekunder 
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Data yang diperoleh dengan tidak langsung dari sumbernya, seperti 

membaca laporan keuangan, buku-buku referensi, media internet, Koran dan 

sebagainya yang berhubungan dengan penelitian ini. 
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1.5.3 Teknik Pengumpulan Data 

1) Observasi 

Istilah obervasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, 

mencatat fenomena yang muncul  dan mempertimbangkan hubungan antar aspek 

dalam penelitian tersebut (Gunawan, 2013: 143). Jadi observasi dalam penelitian 

ini mengamati secara langsung penerapan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat 

Nasional Kabupaten Rokan Hilir. 

2) Wawancara 

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab sambil bertatap muka antara 

pewawancara dengan informan tentang masalah yang diteliti denag tujuan 

memperoleh informasi yang relevan (Gunawan, 2013: 162). Wawancara 

penelitian ini dengan Bendahara Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan 

Hilir. 

3) Dokumentasi 

Dalam penelitian ini dilakukan pengutipan langsung dari data-data yang 

diperoleh dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir. 

1.5.4 Analisis Data 

Dalam penyusunan penelitian ini analisis data yang digunakan adalah 

deskriptif kualitatif yaitu membandingkan antara teori yang ada dengan praktik di 

lapangan. Menurut Trevers dalam Umar (2003:55) metode deskriptif bertujuan 

untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat riset 

dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari satu gejala tertentu.  
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1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan pemahaman dalam penulisan penelitian ini, 

sistematika penulisan dibagi menjadi lima bab. Adapun pokok-pokok yang 

dibahas pada masing-masing bab tersebut, yaitu sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi tentang gambaran menyeluruh isi penelitian dan gambaran 

permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Bab ini menguraikan latar 

belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode 

penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Berisi uraian tentang teori-teori serta penelitian terdahulu yang berkaitan 

dengan topik/ masalah yang akan diteliti. 

BAB III GAMBARAN UMUM BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL 

KABUPATEN ROKAN HILIR 

Berisi tentang sejarah Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir, 

landasan hukum, visi misi dan tujuan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten 

Rokan Hilir, struktur organisasi pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten 

Rokan Hilir, kegiatan-kegiatan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan 

Hilir. 
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berisi pembahasan tentang analisis laporan keuangan Badan Amil Zakat 

Nasional Kabupaten Rokan Hilir dan kinerja amil zakat dalam penyusunan 

laporan keuangan. 

BAB V PENUTUP  

Berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang menjawab seluruh 

pertanyaan penelitian dan saran yang kemudian dapat dijadikan acuan di dalam 

melakukan penelitian selanjutnya. 

DAFTAR PUSTAKA 
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