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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Zakat, Infak dan Sedekah 

2.1.1 Pengertian Zakat 

Zakat berasal dari kata “zaka” yang bermakna berkembang. Dan zakat 

menurut bahasa berarti nama’ (kesuburan, tumbuh dan berkembang), thararah 

(kesucian), barakah (keberkahan) dan tazkiyah, tathhir (mensucikan jiwa dan harta). 

Artinya, pertama, zakat diharapkan dapat menyuburkan dan menumbuhkan pahala-

pahala bagi yang melaksanakan. Kedua, Mensucikan jiwa orang-orang yang 

membayarkan zakat, serta membersihkan harta-harta tersebut dari kotoran, kikir dan 

dosa yang menyertainya. Maksud dari membersihkan dari kotoran dan harta adalah 

melepaskan hak-hak orang lain atas harta tersebut, sehingga jika tidak mengeluarkan 

zakat harta yang digunakan masih milik orang lain maka haram atas harta tersebut 

(Zulkifli, 2014: 1). 

Sri Nurhayati dan Wasilah (2015: 282) menjelaskan zakat berasal dari kata 

“zaka” yang berarti berkah, tumbuh, suci, bersih dan baik. Secara terminology berarti 

aktivitas memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT dalam jumlah 

tertentu yang diserahkan kepada mereka yang berhak menerimanya. Zakat tidaklah 

sama dengan donasi/ sumbangan yang bersifat sukarela, namun zakat merupakan 

suatu kewajiban muslim yang harus ditunaikan dan memiliki aturan yang jelas 

mengenai harta yang dizakatkan, batasan harta, cara perhitungannya, serta siapa saja 
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yang berhak menerima zakat tersebut. Semuanya telah diatur oleh Allah SWT dan 

Rasul-Nya.  

Dalam ED PSAK No. 109 (2008) menjelaskan bahwa zakat merupakan 

kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh muzakki kepada mustahik, baik 

melalui amil maupun secara langsung. Sedangkan dalam Ascarya (2015: 9) 

menyatakan zakat adalah pungutan wajib atas individu yang memiliki harta wajib 

zakat yang melebihi satu nishab yang kemudian didistribusikan kepada delapan 

golongan yang berhak menerima zakat (mustahik) diantaranya: fakir, miskin, fi 

sabilillah, ibnu sabil, amil, gharimin, hamba sahaya, dan muallaf. 

Muhaimin Iqbal (2008: 149) menyatakan bahwa zakat berarti tumbuh, 

bertambah, dan memurnikan. Pembayaran zakat merupakan bentuk pemurnian dan 

pensucian harta yang tersisa (setelah dikurangi zakat) semata-mata untuk mencari 

ridha Allah. Membayar zakat akan menambahkan keberkahan harta yang kita miliki, 

memberikan pahala, dan membebaskan harta yang kita miliki dari dosa-dosa. Zakat 

merupakan sedekah wajib yang harus diambil dari setiap muslim dan diberikan 

kepada yang berhak menerima zakat ataupun untuk penegakan agama islam itu 

sendiri. 

Menurut Huda dan Heykal (2010: 295), Zakat adalah nama bagi sejumlah 

harta yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan allah untuk dikeluarkan 

dan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Didalam Alquran 

Allah SWT telah menyebutkan tentang zakat sejumlah 82 ayat. Dari sini disimpulkan 

secara deduktif bahwa zakat merupakan rukun Islam terpenting setelah shalat. Zakat 
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dan shalat dijadikan sebagai perlambang keseluruhan ajaran Islam. Pelaksanaan 

shalat melambangkan hubungan seseorang dengan Tuhannya, sedangkan pelaksanaan 

zakat merupakan hubungan manusia dengan sesamanya. Allah berfiman: 

َكاةَ ۚ ََلةَ َويُْؤتُىا الزا يَي ُحٌَفَاَء َويُقِيُوىا الصا َ ُهْخلِِصيَي لَهُ الذِّ لَِك ِديُي اْلقَيَِّوتِ  َوَها أُِهُشوا إَِّلا لِيَْعبُُذوا َّللاا َوَرَٰ  

“Tidaklah mereka itu diperintahkan, melainkan supaya beribadah kepada 

Allah dengan ikhlas dan condong melakukan karena agamanya, begitu pula supaya 

mengerjakan shalat dan mengeluarkan zakat, dan itulah agama yang lurus”. (QS. Al-

bayyinah: 5) 

Dari penjelasan-penjelasan yang telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan 

bahwa zakat adalah pajak suci yang wajib dikeluarkan oleh orang muslim apabila 

telah mencapai nishabnya guna untuk membersihkan hartanya dari dosa-dosa, 

memberkahi harta tersebut dengan memanfaatkannya kepada orang yang berhak 

menerima zakat ataupun untuk keperluan penegakan agamanya sendiri dan orang 

yang melaksanakan zakat tersebut akan dibalas dengan pahala oleh Allah SWT dan 

sungguh zakat mendekatkan hubungan manusia dengan Tuhannya sekaligus manusia 

dengan sesamanya. 

2.1.2 Pengertian Infak 

Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar 

zakat untuk kemaslahatan umum (UU No. 23 tahun 2011). Sedangkan menurut 

Gusfahmi (2010: 102) menjelaskan bahwa Infak adalah pengeluaran sukarela yang 

dilakukan seseorang. Allah memberi kebebasan kepada pemiliknya untuk 
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menentukan jenis harta, berapa jumlah yang sebaiknya diserahkan. Menurut bahasa 

infak berasal dari kata “anfaqa” yang artinya mengeluarkan harta untuk kepentingan 

sesuatu. Sedangkan menurut istilah syariat, Infak adalah mengeluarkan sebagian harta 

yang diperintahkan dalam Islam. Infak berbeda dengan zakat, infak tidak mengenai 

nishab atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum. Infak tidak harus diberikan 

kepada mustahiq, melainkan kepada siapapun, misalnya orang tua, kerabat, anak 

yatim, orang miskin, atau orang-orang yang dalam perjalanan. 

2.1.3 Pengertian Sedekah 

Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau 

badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum (UU No. 23 tahun 2011). 

Sedangkan menurut Iqbal (2008: 149) Sedekah berasal dari kata shidq yang berarti 

benar. Sedakah adalah pemberian dari sebagian kekayaan secara ikhlas untuk mencari 

ridho Allah SWT. Sedekah dapat bersifat wajib seperti zakat, atau sukarela seperti 

pemberiaan sedekah pada umumnya. Baik yang sukarela maupun wajib dalam 

alquran keduanya disebut sedekah. Jadi, setiap zakat juga berarti sedekah, namun 

hanya sedakah wajib yang disebut zakat. 

2.1.4 Dasar Hukum Zakat 

2.1.4.1 Al Qur’an 

Dalam Alquran Allah SWT telah menyebutkan tentang zakat, salah satunya 

dalam surat At taubah ayat 103: 
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 ُ يِهْن بِهَا َوَصلِّ َعلَْيهِْن ۖ إِىا َصََلتََك َسَكٌي لَهُْن ۗ َوَّللاا   َسِويٌل َعلِينٌ ُخْز ِهْي أَْهَىالِِهْن َصَذقَتً تُطَهُِّشهُْن َوتَُزكِّ

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

membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya 

doa itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi 

Maha Mengetahui.” 

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa tujuan Allah SWT memerintahkan umat 

Islam membayar zakat agar harta yang dimilikinya bersih dan suci. Karena kalau 

tidak membayar zakat, harta yang dimiliki menjadi kotor karena tercampur hak orang 

lain yang dititipkan kepada orang yang berhak mengeluarkan zakat. Sebagaimana 

firman Allah dalam surat Adz-Dzaariyat ayat 19: 

ائِِل َواْلَوْحُشومِ وَ  فِي أَْهَىالِِهْن َحقٌّ ِللسا  

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta 

dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.” 

2.1.4.2 Hadist 

Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas ra, bahwa Nabi SAW mengutus 

Mu'adz RA ke Yaman. Pesan beliau kepada Mu'adz: "Serulah mereka untuk bersaksi 

bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan aku adalah utusan Allah. Jika mereka 

mematuhi hal itu maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada 

mereka solat lima waktu setiap sehari semalam. Jika mereka mematuhi hal itu maka 
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beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat kepada mereka yang 

dipungut dari mereka yang kaya untuk dibagikan kepada mereka yang miskin" (HR. 

Bukhari: 1395). 

Hadist lain juga menjelaskan: Dari Ali RA.: “Sesungguhnya Allah SWT 

mewajibkan zakat atas orang-orang kaya dari umat Islam pada harta mereka dengan 

batas sesuai kecukupan fuqara diantara mereka. Orang-orang fakir tidak akan 

kekurangan pada saat mereka lapar atau tidak berbaju kecuali karena ulah-ulah orang 

kaya diantara mereka. Ingatlah bahwa Allah akan menghisab mereka dengan keras 

dan menghisab mereka dengan pedih” (HR Thabrani). 

2.1.4.3 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. 

2.1.5 Penerima Zakat 

Dalam Alquran Allah SWT telah menyebutkan orang-orang yang berhak 

menerima  zakat, dalam surat At taubah ayat 60: 

َذقَاُث لِْلفُقََشاِء َواْلَوَساِكيِي َواْلَعاِهلِيَي َعلَيْهَا ِ  إًِاَوا الصا قَاِب َواْلَغاِسِهيَي َوفِي َسبِيِل َّللاا َواْلُوَؤلافَِت قُلُىبُهُْن َوفِي الشِّ

 ُ ِ ۗ َوَّللاا بِيِل ۖ فَِشيَضتً ِهَي َّللاا َعلِيٌن َحكِينٌ َواْبِي السا  

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-

orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk 
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(memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk 

mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan 

Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. 

El-madani (2013: 157) menjelaskan delapan orang yang berhak menerima 

zakat adalah sebagai berikut: 

1) Orang Fakir 

Yaitu orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan. Atau dia yang memiliki 

harta dan pekerjaan namun tidak mencukupi kebutuhannya dan juga kebutuhan 

orang-orang yang menjadi tanggungannya. 

2) Orang Miskin 

Yaitu orang yang mampu bekerja dengan suatu pekerjaan yang layak, akan 

tetapi tidak mencukupi kebutuhannya dan juga kebutuhan orang-orang yang menjadi 

tanggungannya. 

3) Amil Zakat 

Yaitu 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. 

4) Muallaf 

Golongan yang dinamai muallaf dengan harapan kecenderungan hati mereka 

bertambah kuat terhadap Islam, karena mendapat sokongan berupa materi. 

5) Riqab (Hamba Sahaya) 
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Mereka dijanjikan oleh majikannya kebebasan atas dirinya jika membayar 

tebusan, sehingga mereka diberikan zakat untuk memerdekakan dirinya. 

6) Gharimin 

Orang yang terlilit hutang, mereka diberi zakat untuk melunaskan hutangnya. 

7) Sabililllah 

Yaitu orang yang sukarela berjihad dijalan Allah, berdakwah, membela Islam, 

berperang serta memperjuangkan Negara. 

8) Ibnu Sabil 

Yaitu orang yang sedang melakukan perjalanan jauh dari satu daerah ke 

daerah yang lainnya, mereka diberi zakat untuk ongkos. 

2.1.6 Jenis-Jenis Zakat 

2.1.6.1 Zakat Fitrah 

Zakat fitrah adalah zakat pribadi yang diwajibkan atas setiap muslim. Ada 

syarat-syarat yang ditetapkan yaitu, ditunaikan pada bulan ramadhan sampai 

menjelang sholat sunnah idul fitri. Para ulama dan fuqaha telah secara aklamasi atau 

ittifaq berpendapat bahwa masa wajibnya dikeluarkannya zakat fitrah adalah ketika 

berakhirnya bulan ramadhan. Pengertian akhir disini ialah mulai terbenamnya 

matahari, atau saat berbuka puasa pada akhir bulan ramadhan. Jika dibayar setelah 

sholat „ied maka sifatnya seperti sedekah biasa bukan zakat fitrah. 
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2.1.6.2 Zakat Maal 

Zakat maal adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh 

seseorang/ individu dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah 

ditetapkan secara syara’. Jenis-jenis zakat maal antara lain: 

a) Zakat Emas dan Perak 

b) Zakat Hewan Ternak 

c) Zakat Biji-Bijian dan Buah-Buahan 

d) Zakat Perdagangan 

e) Zakat Rikaz (barang temuan) dan Ma‟din (barang tambang) 

f) Zakat Saham dan Obligasi 

g) Zakat Produk Hewani 

h) Zakat Perusahaan 

i) Zakat Profesi dan Penghasilan 

2.1.7 Hikmah dan Manfaat Zakat 

Adapun hikmah dan manfaat zakat adalah sebagai berikut: 

a. Menghindari dari kesenjangan social antara agniya (si kaya) dan dhu’afa (si 

miskin). Melalui menolong, membantu, membina, dan membangun kaum dhu’afa 

yang lemah dengan materi sekedar untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. 

Dengan kondisi tersebut mereka akan mampu melaksankan kewajiban terhadap 

Allah SWT. 
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b. Pilar amal jama’i (bersama) antara si kaya dengan para mujahid dan da’i yang 

berjuang dan berdakwah dalam rangka meninggikan kalimat Allah SWT. 

c. Membersihkan dan mengikiskan akhlak yang buruk. 

d. Alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang kikir. Memberantas 

penyakit iri hati, rasa benci dan dengki dari diri orang-orang disekitar pada orag 

yang berkehidupan cukup apalagi mewah. 

e. Ungkapan rasa syukur atas nikmat Allah SWT yang memberikan rezeki. 

f. Menambah pendapatan Negara yang digunakan untuk proyek-proyek yang 

bermanfaat untuk umat. 

g. Menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta 

(social sistribution) dan keseimbangan tanggungjawab individu dalam 

masyarakat. (Nurhayati: 2015: 310) 

2.2 Akuntansi Zakat 

Akuntansi zakat merupakan proses mencatat, mengklarifikasi, meringkas, dan 

menyajikan data, transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan yang 

sesuai dengan syari‟at yang telah ditentukan digunakan sebagai pencatatan zakat dan 

infaq/ sedekah yang diterima dari muzakki  dan disalurkan kepada mustahik melalui 

lembaga zakat. Akuntansi zakat berfungsi untuk melakukan pencatatan dan pelaporan 

atas penerimaan dan mengalokasikan zakat (Muthaher, 2012: 184). 

Maka dapat dijelaskan bahwa akuntansi zakat tidaklah berbeda dengan 

akuntansi pada umumnya, bedanya akuntansi zakat menilai aktiva atau pendapatan 
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yang wajib dizakatkan dan menyalurkannya ke pos-pos yang sesuai dengan konteks 

syariat Islam. Sehingga jelas dan tidak mengandung unsur menipu dari pihak 

pengelola zakat. 

Tujuan dari akuntansi zakat yaitu: 

a. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan 

efektif atas zakat, infak, sedekah, hibah, dan wakaf yang dipercayakan kepada 

organisasi atau lembaga pengelola zakat. 

b. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi lembaga pengelola zakat untuk 

melaporkan pelaksanaan tanggung jawab dalam mengelola secara tepat dan 

efektif program dan penggunaan zakat (Muthaher, 2012: 185). 

2.3 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 Akuntansi Zakat, 

Infak dan Sedekah (2008) 

Zakat 

a. Pengakuan Awal 

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

diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat: 

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

ii. Jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut. 
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2) 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. 

3) Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat 

untuk bagian non-amil. 

4) Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing mustahiq 

ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil. 

5) 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 

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: 

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

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

c. Penyaluran zakat 

1) Zakat yang disalurkan kepada mustahiq, termasuk amil diakui sebagai pengurang 

dana zakat sebesar: 

i. Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas 
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ii. Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas. 

Infak/ Sedekah 

a. Pengakuan Awal 

1) Infak/ sedekah yang diterima diakui sebagai dana infak/ sedekah terikat  atau 

tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/ sedekah sebesar: 

i. Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas 

ii. Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas. 

2) Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar untuk 

aset nonkas tersebut. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan 

metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam 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. 

b. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal 

1) Infak/ sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset nonkas. Aset nonkas 

dapat berupa aset lancar atau tidak lancar. 

2) Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamanahkan untuk dikelola dinilai 

sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/ 

sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana 
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infak/ sedekah terikat apabila penggunaan atau engelolaan asset 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 ambulance. 

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: 

i. pengurang dana infak/ sedekah, jika terjadi bukan disebabkan oleh 

kelalaian amil 

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

6) 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. 

7) 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. 

c. Penyaluran Infak/ Sedekah 

1) Penyaluran dana infak/ sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/ sedekah 

sebesar: 

i. jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas 
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ii. nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas. 

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. 

2.4 Contoh Jurnal Penerimaan dan Penyaluran Dana Zakat, Infak dan Sedekah 

a. Penerimaan Dana Zakat Berupa Kas 

Misalnya, Transaksi pada 30 Desember 2016, telah diterima pembayaran 

zakat UPZ dari Dinas Perhubungan, sebesar Rp 5.020.000. Maka jurnal pencatatan 

akuntansinya adalah sebagai berikut: 

Dr. Kas  Rp 5.020.000 

Cr. Dana Zakat-Muzakki Entitas  Rp 5.020.000 

Dana Zakat bertambah disebelah Kredit, dan Kas bertambah disebelah Debet. 

b. Penyaluran Dana Zakat Berupa Kas 

Misalnya, Transaksi pada 17 November 2016, telah didistribusikan zakat 

berupa pemberian bantuan modal usaha penanam padi kelompok Tani Subur Utama 

a/n ketua kelompok Tani Subur Utama sebesar Rp 1.500.000. Maka jurnal pencatatan 

akuntansinya adalah: 

Dr. Dana Zakat-Nonamil  Rp 1.500.000 
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Cr. Kas-Dana Zakat  Rp 1.500.000 

Dana Zakat berkurang disebelah Debet, dan Kas berkurang disebelah Kredit. 

c. Penerimaan Dana Zakat Berupa Nonkas 

Misalnya, Transaksi pada 30 Desember 2016, telah diterima zakat berupa 150 

kg beras, sebesar Rp 1.650.000. Maka jurnal pencatatan akuntansinya adalah sebagai 

berikut: 

Dr. Beras  Rp 1.650.000 

Cr. Zakat/ Infak/ Sedekah Rp 1.650.000 

(150 Kg x Rp 11.000 = Rp 1.650.000) 

Beras bertambah disebelah Debet, dan Zakat/ Infak/ Sedekah bertambah 

disebelah Kredit. 

d. Penyaluran Dana Zakat Berupa Nonkas 

Misalnya, Transaksi pada 22 Desember 2016, telah didistribusikan zakat 

berupa Pemberian Bantuan Berupa Beras 200 kg kepada Pesantren Roudhatul Jannah 

KH. Syukur bulan Januari a/n Supirmanto sebesar Rp 2.200.000. Maka jurnal 

pencatatan akuntansinya adalah: 

Dr. Zakat/ Infak/ Sedekah Rp 2.200.000 

Cr. Beras   Rp 2.200.000 

(200 Kg x Rp 11.000 = Rp 2.200.000) 

Zakat/ Infak/ Sedekah berkurang disebelah Debet, dan Beras berkurang 

disebelah Kredit. 
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e. Penerimaan Dana Infak/ Sedekah 

Misalnya, Transaksi pada 19 Desember 2016, telah diterima pembayaran 

infak a/n Sufraida, sebesar Rp 50.000. Maka jurnal pencatatan akuntansinya adalah 

sebagai berikut: 

Dr. Kas  Rp 50.000 

Cr. Dana Infak  Rp 50.000 

Dana Infak bertambah disebelah kredit, dan Kas bertambah disebelah Debet. 

f. Penyaluran Dana Infak/ Sedekah 

Misalnya, Transaksi pada 30 Maret 2016, telah didistribusikan infak berupa 

pemberian bantuan berupa biaya pendidikan sekolah a/n Ratna kepada Baharuddin 

S.Ag (Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah) sebesar Rp 1.000.000. Maka jurnal 

pencatatan akuntansinya adalah: 

Dr. Dana Infak  Rp 1.000.000 

Cr. Kas   Rp 1.000.000 

Dana Infak berkurang disebelah Debet, dan Kas berkurang disebelah Kredit. 

2.5 Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan laporan yang disusun secara sistematis tentang 

kinerja dan posisi keuangan suatu lembaga/ organisasi/ perusahaan dalam suatu 

periode tertentu. Artinya laporan keuangan dapat dijadikan acuan untuk menilai 

kinerja lembaga yang menerbitkan laporan tersebut, dan kemampuan keuangan suatu 

organisasi/ perusahaan (Mursyidi, 2010: 121). 
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Sedangkan menurut Primatua Sirait (2014: 19) menyatakan bahwa laporan 

keuangan (Financial Statement) merupakan hasil akhir dari suatu proses akuntansi, 

sebagai ikhtisar dari transaksi-transaksi keuangan selama periode berjalan. Yang 

diolah secara sistematis atas dasar transaksi yang benar. Informasi yang disajikan 

diringkas melalui nama akun dengan nilai yang akurat dikelompokkan sesuai dengan 

kebutuhan atau prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. 

Jadi, laporan keuangan adalah produk atau hasil akhir dari proses akuntansi 

yang dijadikan sebagai pertanggungjawaban setiap perusahaan, acuan untuk menilai 

suatu perusahaan, informasi untuk para pemakainya dan merupakan sebagai 

pengambilan keputusan. 

2.6 Laporan Keuangan Amil 

Komponen laporan keuangan amil yang lengkap terdiri dari: 

a. Laporan posisi keuangan (neraca) 

b. Laporan perubahan dana 

c. Laporan perubahan asset kelolaan 

d. Laporan arus kas 

e. Catatan tas laporan keuangan 

  



 
 

32 

1) Laporan Posisi Keuangan 

Entitas amil menyajikan pos-pos dalam neraca (laporan posisi keuangan) 

dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK terkait, yang mencakup tetapi tidak 

terbatas pada berikut: 

Aset 

a) Kas dan setara kas 

b) Piutang 

c) Efek 

d) Asset tetap dan akumulasi penyusutan; 

Liabilitas 

a) Biaya yang masih harus dibayar 

b) Liabilitas imbalan kerja 

Saldo dana 

a) Dana Zakat 

b) Dana Infak/Sedekah 

c) Dana Amil 

d) Dana Nonhalal 
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Tabel II.1 

Laporan Posisi Keuangan 

BAZ “XYZ” 

Aset 
Rp Kewajiban Rp 

Asset  

Asset Lancar 

Kas dan setara kas 

Instrument keuangan 

Piutang 

Asset Tidak Lancar 

Asset tetap 

Akumulasi 

Penyusutan 

 

 

 

 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

 

xxx 

(xxx) 

 

Liabilitas 

Liabilitas Jangka Pendek 

Biaya yang masih harus dibayar 

Liabilitas Jangka Panjang 

Liabilitas imbalan kerja jangka 

panjang 

Jumlah Liabilitas 

 

Saldo Dana 

Dana zakat 

Dana infak/sedekah 

Dana amil 

Dana nonhalal 

Jumlah Dana 

 

 

xxx 

 

xxx 

 

xxx 

 

 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

Jumlah Asset xxx Jumlah Liabilitas dan Saldo Dana Xxx 

Sumber: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 Tentang 

Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah (2008) 

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: 
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Dana Zakat 

a) Penerimaan dana zakat 

i. Muzakki Entitas 

ii. Muzakki Individual 

b) Penyaluran dana zakat 

i. Amil 

ii. Mustahik nonamil 

c) Saldo awal dana zakat 

d) Saldo akhir dana zakat 

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 

Dana Amil 

a) Penerimaan dana Amil 

i. Bagian amil dari dana zakat 
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ii. Bagian amil dari dana infak/ sedekah 

iii. Penerimaan lain 

b) Penggunaan dana amil 

c) Saldo awal dana amil 

d) Saldo akhir dana amil 

Dana Nonhalal 

a) Penerimaan dana nonhalal 

i. Bunga bank 

ii. Jasa giro 

iii. Penerimaan nonhalal lainnya 

b) Penyaluran dana nonhalal 

c) Saldo awal dana nonhalal 

d) Saldo akhir dana nonhalal 
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Tabel II.2 

Laporan Perubahan Dana 

BAZ “XYZ” 

Keterangan Rp 

DANA ZAKAT 

Penerimaan 

Penerimaan dari Muzakki 

Muzakki Entitas 

Muzakki Individual 

Hasil Penempatan 

Jumlah Penerimaan dana zakat 

Penyaluran 

Amil 

Fakir Miskin 

Riqab 

Gharim 

Muallaf 

Sabilillah 

Ibnu Sabil 

Alokasi pemanfaatan asset kelolaan (misalnya beban penyusutan) 

Jumlah Penyaluran 

Surplus (Deficit ) 

Saldo Awal 

Saldo Akhir 

 

 

 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

 

(xxx) 

(xxx) 

(xxx) 

(xxx) 

(xxx) 

(xxx) 

(xxx) 

(xxx) 

(xxx) 

xxx 

xxx 

xxx 

DANA INFAK/ SEDEKAH 

Penerimaan 

Infak/ sedekah terikat 

Infak/ sedekah tidak terikat 

 

 

xxx 

xxx 



 
 

37 

Bagian amil atas penerimaan dana infak/ sedekah 

Hasil pengelolaan 

Jumlah Penerimaan Dana Infak/ sedekah 

Penyaluran 

Amil Infak/ sedekah terikat 

Infak/ sedekah tidak terikat 

Alokasi pemanfaatan asset kelolaan (misalnya beban penyusutan dan 

penyisihan) 

Jumlah Penyaluran Dana Infak/ sedekah 

Surplus (deficit)  

Saldo Awal 

Saldo Akhir 

 

DANA AMIL 

Penerimaan 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 (deficit)  

Saldo Awal 

Saldo Akhir 

 

(xxx) 

xxx 

xxx 

 

(xxx) 

(xxx) 

 

(xxx) 

(xxx) 

xxx 

xxx 

xxx 

 

 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

DANA NONHALAL  
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Penerimaan 

Bunga bank 

Jasa giro 

Penerimaan nonhalal lainnya 

Jumlah penerimaan dana nonhalal 

Penggunaan 

Jumlah penggunaan dana nonhalal  

Surplus (defisit) 

Saldo awal 

Saldo akhir 

 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

 

Jumlah Saldo Dana Zakat, Dana Infak/ Sedekah, dan Dana Amil 

 

xxx 

Sumber: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 Tentang 

Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah (2008) 

3) Laporan Perubahan Aset Kelolaan 

Amil menyajikan laporan perubahan asset kelolaan yang mencakup tetapi 

tidak terbatas pada: 

a) Asset kelolaan yang termasuk asset lancar 

b) Asset kelolaan yang termasuk asset tidak lancar dan akumulasi penyusutan 

c) Penambahan dan pengurangan 

d) Saldo awal 

e) Saldo akhir 

  



 
 

39 

Tabel II.3 

Laporan Perubahan Aset Kelolaan 

BAZ “XYZ” 

Keterangan Saldo 

Awal 

Penam

bahan 

Pengur-

rangan 

Akumulasi 

Penyisihan 

Akumulasi 

Penyusutan 

Saldo 

Dana infak/ 

sedekah – 

asset kelolaan 

lancar (misal 

piutang 

bergulir) 

Dana infak/ 

sedekah – 

asset kelolaan 

tidak lancar 

(misal rumah 

sakit atau 

sekolah) 

 

 

 

xxx 

 

 

 

 

 

 

xxx 

 

 

 

xxx 

 

 

 

 

 

 

xxx 

 

 

 

(xxx) 

 

 

 

 

 

 

(xxx) 

 

 

 

(xxx) 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

(xxx) 

 

 

 

xxx 

 

 

 

 

 

 

xxx 

Sumber: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 Tentang 

Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah (2008) 
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4) Laporan Arus Kas 

Laporan arus kas adalah suatu laporan yang menggambarkan arus kas masuk 

dan arus kas keluar daripada periode tertentu. Tujuan disusunnya laporan ini adalah 

untuk menyajikan infrmasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas organisasi 

pada suatu periode tertentu yang dibagi menjadi tiga yaitu, arus kas dari aktivitas 

operasi, arus kas dari aktivitas investasi, dan arus kas dari aktivitas pendanaan.  Amil 

menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2: Laporan Arus Kas dan SAK lain 

yang relevan. 

Tabel II.4 

Laporan Arus Kas 

BAZ “XYZ” 

Uraian  Rp 

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI 

   Penerimaan 

          Penerimaan Dana Zakat 

          Penerimaan Dana Infak Dan Sedekah 

 Jumlah Penerimaan 

Penyaluran 

Jumlah Penyaluran 

Jumlah Arus Kas Dari Aktivitas Operasi 

 

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI 

   Penerimaan 

          Penerimaan Bagi Hasil/ Investasi (Zakat) 

          Penerimaan Bagi Hasil/ Investasi (Infak/ Sedekah) 

 

 

xxx 

xxx 

xxx 

 

xxx 

xxx 

 

 

 

xxx 

xxx 
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   Jumlah Penerimaan 

   Penyaluran 

          Pembelian Aktiva Tetap 

   Jumlah Penyaluran 

Jumlah Arus Kas Dari Aktivitas Investasi 

 

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN 

   Penerimaan 

   Penyaluran 

Jumlah Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan 

 

KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS 

KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE 

KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE 

xxx 

 

xxx 

xxx 

xxx 

 

 

xxx 

xxx 

xxx 

 

xxx 

xxx 

xxx 

Sumber: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 2 Tentang Laporan 

Arus Kas (2009) 

5) Catatan Atas Laporan Keuangan 

Catatan atas Laporan Keuangan adalah catatan tambahan dan informasi yang 

ditambahkan ke akhir laporan keuangan untuk memberikan tambahan informasi 

kepada pembaca seagai informasi lebih lanjut. Catatan atas Laporan Keuangan 

membantu menjelaskan perhitungan item tertentu dalam Laporan Keuangan serta 

memberikan penilaian yang lebih komprehensif dari kondisi keuangan perusahaan. 

Amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101: Penyajian 

Laporan Keuangan Syariah dan SAK lain yang relevan. 
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2.7 Penelitian Terdahulu 

No Peneliti/ Tahun/ 

Judul penelitian 

Hasil Penelitian Perbedaan 

1. Ari Kristin P, 

Umi Khoirul 

Umah/ 2011/ 

Penerapan 

Akuntansi Zakat 

Pada Lembaga 

Amil Zakat 

(Studi Pada Laz 

Dpu Dt Cabang 

Semarang) 

Akuntansi terhadap dana zakat 

yang dilakukan LAZ DPU DT 

Cabang Semarang dilakukan 

berdasarkan nilai dasar tunai 

(cash basic) dimana model 

pencatatan transaksi akuntansi 

yang membukukan semua 

pendapatan yang sudah 

diterima. Dan dalam proses 

pelaporannya LAZ DPU DT 

Cabang Semarang hanya 

membuat laporan sumber dan 

penggunaan dana dan laporan 

penerimaan dan penggunaan 

dana, karena LAZ DPU DT 

Cabang Semarang belum 

mempunyai asset sendiri seperti 

tanah dan bangunan, sehingga 

LAZ DPU DT Cabang 

Semarang belum melakukan 

lima laporan keuangan menurut 

PSAK No. 109 diantaranya 

adalah neraca, laporan sumber 

dan penggunaan dana, laporan 

perubahan dana asset kelolaan, 

laporan arus kas, dan catatan 

atas laporan keuangan. Oleh 

karena itu LAZ DPU DT 

Cabang Semarang belum 

diaudit oleh akuntan publik dan 

belum sesuai dengan PSAK No. 

109. 

Meneliti tentang 

Analisis Penerapan 

Akuntansi Keuangan 

Berdasarkan 

Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan 

(PSAK) No. 109 

Pada Badan Amil 

Zakat Nasional 

Kabupaten Rokan 

Hilir. 



 
 

43 

2. Istutik/ 2013/ 

Analisis 

Implementasi 

Akuntansi Zakat 

dan Infak/ 

Sedekah (PSAK 

109) Pada 

Lembaga Amil 

Zakat Di Kota 

Malang 

Pertanggungjawaban keuangan 

atas aktivitas penerimaan dan 

penyaluran dana zakat, infak, 

dan sedekah telah dilakukan 

oleh lembaga amil di kota 

Malang. Namun lembaga amil 

belum menerapkan standar 

akuntansi ZIS (PSAK 109) 

untuk penyusunan laporan 

keuangannya. Disisi lain 

pertanggungjawaban keuangan 

yang dimaksud masih sebatas 

laporan penerimaan dan 

pengeluaran kas. 

Meneliti tentang 

Analisis Penerapan 

Akuntansi Keuangan 

Berdasarkan 

Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan 

(PSAK) No. 109 

Pada Badan Amil 

Zakat Nasional 

Kabupaten Rokan 

Hilir. 

3. Yulifa 

Puspitasari 

danHabiburroch

man/ 2013/ 

Penerapan 

PSAK No.109 

Atas 

Pengungkapan 

Wajib Dan 

Sukarela. 

Temuan menunjukkan bahwa 

ada ketidakpatuhan 

pengungkapan dengan PSAK 

No.109. Terdapat pula  

beberapa masalah wakaf yang 

belum diakomodasi oleh PSAK 

No.109, yang akhirnya 

mempengaruhi pengungkapan 

LAZ. Keberadaan non-halal 

dana bertentangan dengan 

syariah harus dihilangkan. 

Meneliti tentang 

Analisis Penerapan 

Akuntansi Keuangan 

Berdasarkan 

Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan 

(PSAK) No. 109 

Pada Badan Amil 

Zakat Nasional 

Kabupaten Rokan 

Hilir. 

4. Sabrina 

Shahnaz/ 2015/ 

Penerapan 

PSAK No.109 

Tentang 

Pelaporan 

Keuangan 

Akuntansi 

Zakat, 

Infaq/Sedekah 

Pada Badan 

Amil Zakat 

BAZNAS Provinsi SULUT 

belum menyusun laporan 

keuangan sesuai PSAK No.109. 

Laporan keuangan BAZNAS  

hanya berupa Laporan 

pemasukan dan pendisribusian 

dana, sehingga sebaiknya 

pimpinan BAZNAS melakukan 

pembuatan laporan posisi 

keuangan, perubahan dana, 

perubahan aset, arus kas dan 

catatan atas laporan keuangan.   

Meneliti tentang 

Analisis Penerapan 

Akuntansi Keuangan 

Berdasarkan 

Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan 

(PSAK) No. 109 

Pada Badan Amil 

Zakat Nasional 

Kabupaten Rokan 

Hilir. 
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Provinsi 

Sulawesi Utara. 

5. Anang Ariful 

Habib/ 2016/ 

The Principle Of 

Zakat, Infaq, 

And Shadaqah 

Accounting 

Based SFAS 

109. 

Hasil dari penelitian 

menunjukkan bahwa sebagian 

besar BAZIS dalam pembuatan 

laporan keuangan belum 

berpedoman pada PSAK 109, 

yaitu masih banyak yang 

menggunakan pelaporan 

keuangan secara sederhana 

dengan metode cash basic, 

dimana pencatatan dari seluruh 

transaksi hanya dilakukan pada 

saat mengeluarkan dan 

menerima kas. 

Meneliti tentang 

Analisis Penerapan 

Akuntansi Keuangan 

Berdasarkan 

Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan 

(PSAK) No. 109 

Pada Badan Amil 

Zakat Nasional 

Kabupaten Rokan 

Hilir. 

Sumber: Data Diolah (2017) 

 


