
 
 
 

BAB II 
 

TINJAUAN PUSTAKA 
 
 

2.1    Landasan Teori 
 

2.1.1 Zakat 
 

1.      Pengertian Zakat 
 

Kata zakat merupakan kata dasar dari zaka yang berarti berkah, tumbuh, dan 

baik. Menurut lisan al Arab kata zaka mengandung kata suci, tumbuh, berkah, dan 

terpuji. Zakat menurut istilah fiqh adalah sejumlah harta tertentu yang harus 

diserahkan kepada orang-orang yang berhak menurut syariat Allah SWT 

(Qardawi,1991). Kata zakat dalam terminologi al-Qur‟an sepadan dengan kata 

shadaqah. 

 
Menurut  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2011, 

zakat adalah   harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau   badan 

usaha   untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat 

Islam. Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan disebutkan bahwa zakat 

adalah    harta  yang  wajib  dikeluarkan  oleh  muzakki  sesuai  dengan  ketentuan 

syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (Mustahiq). 

 
Ketentuan zakat telah ditetapkan dalam surat At-Taubah ayat 103: 

 
 

 صذلح ذط◌ٓ ش◌ْ ى ◌ٔ ذزكٛ◌ ◌ٓ ى ت◌ٓ ا ◌ٔ صم عهٛ◌ ◌ٓ ى  ٌ◌ا
   ◌ٔ اٰ◌ PQّ  ً◌سعٛ  عهٛ◌ ى خز   ٍ◌ي ايإ ن◌ٓ ى
 صه◌ٕ ذك ٍ◌ST ن◌ٓ ى

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

membersihkan dan menyucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. 

Sesungguhmya  doa  kamu  itu  (menjadi) ketenteraman  jiwa  bagi  mereka.  Dan 
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Allah Subhanahu wa Ta‟ala Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS. At- 
Taubah: 103). 

 
Berikut hadits tentang zakat yang diriwayatkan oleh Tirmidzi: 

 
Rasulullah   SAW   bersabda:   "Tidak   akan   berkurang   harta   karena 

bersedekah, dan tidak akan dizhalimi seseorang dengan kezhaliman lalu ia 

bersabar atasnya, kecuali Allah akan menambahkannya kemuliaan, dan tidaklah 

seorang hamba membuka jalan keluar untuk suatu permasalahan kecuali Allah 

akan membebaskannya dari pintu kemiskinan atau semisalnya. (H.R. Tirmidzi). 
 

Secara  umum,  dapat  disimpulkan  bahwa zakat  adalah  bagian  dari  harta 

dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, 

untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu 

pula. 

 
2.      Syarat Wajib Zakat 

 
Zakat hukumnya adalah wajib bagi siapa saja yang memenuhi syarat-syarat 

sebagai berikut: 

1. Muslim, tidak wajib membayar zakat bagi orang kafir atau orang murtad. 
 

2. Merdeka,  yakni  seorang  pemilik  yang  bukan  budak.  Karenanya,  tidak  ada 

kewajiban bagi hamba, sebab dia tidak mempunyai hak milik secara penuh. 

3. Cukup  Nisab,  yakni  harta  yang  telah  dimiliki  sudah  mencapai  nisab  yang 

ditentukan syara‟, sedangkan batas nishab itu berbeda-beda sesuai dengan harta 

benda yang dimiliki. 

4. Cukup Hawl, yakni harta benda yang dimiliki telah berumur satu tahun penuh, 

kecuali yang berupa pertanian atau buah-buahan. 

5. Bebas hutang, yakni harta yang dizakati tersebut terlepas dari hutang secara 

keseluruhan atau hanya sebagian besarnya saja serta di masa yang akan datang 

tidak mungkin ada orang yang menuntutnya. 
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3.      Jenis Zakat 
 

1. Zakat Fitrah 
 

Zakat  fitrah  menurut  Ibnu  Quutaibah  adalah  zakat  (shadaqah)  jiwa, 
 

istilah itu diambil dari kata “fitrah” yang merupakan asal dari kejadian. 
 

Zakat fitrah dikenakan kepada setiap individu muslim tanpa memandang 

usia dan harta yang dimiliki. Zakat ini dikeluarkan pada akhir ramadhan 

sebelum shalat hari raya (Ied). Hal ini didasari hadits nabi Muhammad SAW: 

“Rasulullah SAW telah memfardukan zakat fitrah satu sha‟ atas anak 

kurma atau gandum kepada budak, orang merdeka, laki-laki dan perempuan 

dari  seluruh  kaum muslimin.  Dan beliau  perintahkan  supaya  dikeluarakan 

sebelum manusia keluar untuk shalat (Ied)” (H.R Bukhari). 
 

Setiap jiwa yang hidup dikalangan umat islam, baik bayi, anak-anak, 

remaja, dewasa, atau tua, laki-laki yang belum mampu membayar zakat 

fitrahnya, kewajiban ini dibebankan kepada orang yang bertanggung jawab 

memberi nafkahnya. 

 
Zakat fitrah diserahkan paling lambat pagi hari sebelum shalat ied kepada 

orang-orang miskin. Sebagian ulama mengatakan bahwa zakat fitrah hanya 

diperuntukan kepada fakir miskin. Tapi ada pula yang membolehkan untuk 

diberikan kepada delapan golongan penerima zakat. Praktek yang pernah 

dilakukan pada masa Rasulullah hanya membagikan kepada fakir miskin, 

demikian pula yang sering dilakukan pada masa modern ini. 

Zakat fitrah mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut: 
 

a. Fungsi ibadah. 

b. Fungsi membersihkan orang yang berpuasa dari ucapan dan perbuatan yang 

tidak bermanfaat. 
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c. Memberikan kecukupan kepada orang-orang miskin pada hari raya fitri. 
 
 

2. Zakat Maal (Harta) 
 

Zakat  maal merupakan zakat yang dikenakan kepada harta (maal) yang 

dimiliki oleh seorang muslim. Maal menurut bahasa adalah segala sesuatu yang 

diinginkan sekali oleh manusia untuk dimiliki dan disimpan. Sedangkan 

menurut hukum islam, maal adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki (dikuasi) 

dan didapat digunakan (dimanfaatkan) menurut kebiasaannya. Jenis-jenis yang 

wajib ditunaikan zakatnya dikelompokkan menjadi empat, yaitu: 

a. Zakat Harta Kekayaan (zakatunnuqud). 

b. Zakat hewan (zakatul an‟am). 

c. Zakat Perdagangan (zakatuttijarah). 

d. Zakat Pertanian (zakaturiza‟ah). 

Mengingat banyaknya harta kekayaan manusia di zaman modern ini 

disertai dengan kemajuan dibidang ekonomi, teknik, dan industri, Yusuf 

Qardhawi menambahkan jenis-jenis harta yang wajib dizakati selain keemapat 

jenis harta yang telah disebutkan, yaitu: 

a. Zakat  Madu Lebah dan segala produk pembibitan hewan. 
 

b. Zakat atas penghasilan barang-barang tambang dan  penghasilan dari lautan. 

c. Zakat atas hasil usaha, baik berupa bangunan, pabrik, industri, dan lain-lain. 

d. Zakat atas segala usaha dan pekerjaan bebas, disebut juga Zakat Profesi. 

e. Zakat Saham dan Bursa. 

Kewajiban membayar zakat muncul apabila harta telah mencapai nilai 

minimal  (nisab)  dan  telah  dimiliki  satu  tahun  (haul),  kecuali  untuk  zakat 
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pertambangan dan zakat pertanian. Kedua zakat ini dikeluarkan seketika itu 

juga, yaitu saat ditambang atau dipanen. Kadar zakat yang dikenakan 

umumnyasebesar  seperempat  puluh  (2,5%),  kecuali  untuk  zakat  pertanian. 

Zakat pertanian yaitu pertanian yaitusebesar sepersepuluh  (10%)  untuk  yang 

diairi  oleh  sungai  atau  hujan,  dan seperduapuluh (5%) bagi yang diairi oleh 

sinaya (irigasi). 

 
4.      Penerima Zakat (Mustahiq) 

 
Mustahiq dari kata haqqa yahiqqu hiqqan wa hiqqotan artinya 

kebenaran,hak,    dan    kemestian.    Mustahiq    isim    fa‟il   dari    istahaqqa 

yastahiqqu,  istihqaq, artinya yang berhak atau yang menuntut hak. 

Dalam Al-Quran hak mustahiq menggunakan huruf “lam lilmilki” untuk 

menunjukkan kepemilikan atau pemilik hak dan yang berhak. Yaitu pada ayat 

berikut: 

 

  ◌ٔ ان◌ً سكٛ◌ ◌ٍ  ◌ٔ انع◌ً هٛ◌ ◌ٍ  عهٛ◌ ◌ٓ ا ◌ٔ انؤً نـفح له◌ٕ ت◌ٓ ى ◌ٔ فٗ◌ 
 ◌ٔ ات◌ٍ  انسثٛ◌ م   فشٚ◌ ضح  ٍ◌ي اٰ◌ PQّ    ◌ٔ اٰ◌ PQّ  ا◌َ ◌ً ا انصذلد نهفمشءا

 ّPQ ◌ٰعهٛ◌ ى حكٛ◌ ى انشلاب ◌ٔ انغشيٛ◌ ◌ٍ  ◌ٔ فٙ◌  سثٛ◌ م ا 
 

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

orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk 

(memerdekakan)  budak,  orang-orang  yang  berutang,  untuk  jalan  Allah  dan 

orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang 

diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q.S At- 

Taubah :60) 
 

Berdasarkan ayat ini jelas sekali siapa dan apa yang berhak menerima 

zakat atau menuntut haknya dari zakat. Para ulama menyebutnya delapan asnaf 

(delapan macam). 
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1. Fakir dan Miskin 
 

Tidak kurang dari sembilan pendapat mengenai faqir dan miskin akan 

tetapi dianggap dikerucutkan kepada dua pendapat yang dianggap paling kuat. 

Yaitu faqir lebih payah dari miskin dan sebaliknya. 

Para ulama berbeda pendapat mengenai fakir dan miskin, sekelompok 

menyatakan bahwa fakir lebih payah kesengsaraannya dari  miskin. Sampai 

mereka menggambarkan bahwa faqir adalah yang tidak memiliki usaha sama 

sekali bahkan tidak berkemampuan untuk meminta-minta. Sementara miskin 

masih mampu meminta-minta. 

Sementara kelompok kedua kebalikannya, bahwa miskin lebih repot 

kesengsaraannya dari fakir. Pada dasarnya haruslah ditemukan perbedaannya, 

karena dua kata yang disambung dengan huruf “wau” dalam bahasa Arab yaitu 

yaqtadhil mughayarah (menunjukkan perubahan). Artinya sama tetapi 

menunjukkan adanya perbedaan. 

Dengan memperhatikan asal arti bahasa dan kata, Al-Faqir disebut lebih 

dahulu daripada miskin, dan bahwa faqir itu yang:“Tidak berkemampuan sama 

sekali di bumi ini” (Q.S Al-Baqarah: 273). 

Maka pendapat mayoritas ulama yang menyatakan faqir lebih payah 

kemiskinannya dari miskin, maka faqir adalah yang tidak mampu berkasab 

sama sekali dan miskin masih mampu walaupun hanya dengan meminta-minta. 

Maka orang faqir lebih miskin dari pada orang miskin. 
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2. Amil Zakat 
 

„Amilinisim    fail   bentuk   jamak   dari   „amil,    asalnya   dari   kata 
 

„amilaya‟malu  „amalan. Artinya  beramal  atau  bekerja.  Dikaitkan  dengan 

pekerjaan zakat, maka „amil adalah pekerja yang mengurusi zakat, yang terdiri 

darisu‟at/jubbat (pengumpul),  qassam  (pembagi  atau  distributor),  katabat 

(pencatat), khazanah (penjaga), ru‟at (penggembala hewan zakat). Maka jelas 

dan  tidak  terlalu  banyak  perbedaan  pendapat,  karena  „amil adalah  petugas 

perzakatan. 

Hanya saja perlu ditekankan bahwa hak „amil itu bukan karena faqir atau 

miskin. Hal ini harus dipisahkan, karena bisa jadi para „amil ini orang-orang 

yang mempu berzakat. Dari delapan asnaf tidak berarti semua harus mendapat 

bagian dengan merata. Haruslah dilihat skala prioritas. Hal ini lebih baik 

ditentukan  atas  kebijakan  imam  atau  jami‟ zakat  yang  lebih  faham  dan 

berkompeten atas hal itu. 

3. Al-Muallafah Quluubuhum 
 

Mengenai yang sedang dijinakkan hati mereka untuk Islam terdapat 

beberapa hadits yang menerangkannya sebagai berikut: 

Dari Shafwan bin Umayyah telah berkata, “Rasulullah Saw. Telah 

memberiku pada hari (perang) Hunain, dan sesungguhnya dia manusia yang 

paling aku benci, maka tiada henti ia memberiku, (sekarang) ia adalah orang 

yang paling aku cintai.” (H.R Musnad Ahmad bin Hanbal). 
 

Dari Anas, sesungguhnya Rasulullah Saw. tidak pernah diminta sesuatu 

untuk kepentingan Islam kecuali beliau memenuhinya. Anas berkata, “Pernah 

datang kepadanya seseorang meminta sesuatu, lalu beliau memerintah untuk 

mengembalikan bagian yang banyak bagi orang itu dari harta zakat yang ada 

di antara dua gunung”. Anas berkata lagi, “Kemudian orang itu pulang 

menemui  kaumnya  dan  berkata,  “Wahai  kaumku,  masuk  Islamlah  kalian, 
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karena sesungguhnya Muhammad itu memberikan pemberian (seperti) orang 

yang tidak khawatir akan kefaqiran”. (Shahih Muslim) 
 

“Kelompok orang yang dikehendaki jinaknya hati mereka agar makin 

condong kepada Islam, agar menetap di dalam Islam, menghalangi keburukan 

mereka terhadap kaum muslimin, diharapkan menfaat mereka dalam 

menghalangi kejahatan terhadap kaum muslimin, atau diharapkan bantuan 

mereka atas musuh kaum muslimin”. (Tafsir Almanar, X: 428). 
 

Berdasarkan kedua hadits ini, muallafatu qulubuhum yaitu terdiridari dua 

kelompok,  yaitu  Muslim  dan  Kafir.  Muslim;  Yang  dihawatirkan 

kemurtadannya, yang dimodali untuk menarik non muslim ke dalam Islam, 

yang dibiayai untuk melakukan pendekatan kepada non muslim yang 

dimanfaatkan  tenaganya   dalam  melawan  kafir  lainnya  yang  menyerang 

Islam. Non Muslim; Yang diharaphan masuk Islam, yang dihalangi 

keburukannya terhadap Islam, yang dimanfaatkan untuk melawan musuh yang 

menyerang Islam 

4. Pembebasan Hamba Sahaya (Riqab) 
 

Riqab adalah para budak. Yang dimaksud dengan para budak disiniialah 

para budak muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannyauntuk 

dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusanatas diri 

mereka. 

5. Gharimin 
 

Gharimin  adalah  orang  Islam  yang  memiliki  banyak  utang,  tentunya 

bukan utang dalam kemaksiatan atau karena menipu orang, bukan juga karena 

boros harta, atau karena kurang sehat akalnya. Lalu karena suatu kejadian, ia 

kehilangan  kemampuan  membayar  utangnya.  Umpamanya  karena  terjadi 
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tsunami,  banjir  besar,  kebakaran  hebat,  atau  apapun  yang  menyebabkan 

hartanya habis, sehingga ia tidak berkemampuan membayar utang sama sekali. 

6. Fi Sabilillah 
 

Fi  sabilillah,  yakni  jihad  fi  sabilillah,  adalah    kemashlahatan  umum 

kaum  muslimin  yang dengan  zakat  itu  berdiri  Islam  dan  daulahnya  bukan 

untuk kepentingan pribadi.  Para mujahid dapat diberi zakat sejumlah  yang 

dapat menyukupi mereka dalam berjihad, dan digunakan untuk membeli 

peralatan jihad. 

7. Ibnu Sabil 
 

Ibnu  sabil   adalah  orang   yang  berkemampuan   tetapi   dalam   suatu 

perjalanan   kehabisan   bekal   atau   kehilangan   bekal   dan   tidak   dapat 

menggunakan kekayaannya. Dengan catatan bukan dalam perjalanan yang 

bermaksiat kepada Allah Swt. Hal ini telah menjadi kesepakatan para ulama 

dan tidak didapatkan pendapat yang berbeda 

5.      Hukum Zakat 
 

Zakat  merupakan  salah  satu  rukun  islam.  Penyebutan  zakat dalam  Al- 

Qur‟an  seringkali disejajarkan dengan ibadah shalat. Hal ini menunjukkan 

bahwakeduannya  memiliki  tingkatan  yang  sama  dalam  kewajiban 

pelaksanaannya. 

Dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran dan hadist perihal kewajiban berzakat 

antara lain: 

1. Al Baqarah ayat 43 
 
 

 انصه◌ٕ ج ◌ٔ اذإ  انزك◌ٕ ج ◌ٔ اسكعإ  يع انشكعٛ◌ ◌ٍ 
 ◌ٔ الٛ◌ ٕاً 
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Artinya: “Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan ruku‟lah beserta 
orang-orang ruku‟.” (Q.S Al Baqarah: 43) 

 
 

2. At Taubah ayat 103 
 

 صذلح ذط◌ٓ ش◌ْ ى ◌ٔ ذزكٛ◌ ◌ٓ ى ت◌ٓ ا ◌ٔ صم عهٛ◌ ◌ٓ ى  ٌ◌ا ٕ◌ھwذك
 ً◌سعٛ  عهٛ◌ ى خز ٍ◌ي ايإ ن◌ٓ ى
 ّPQ ◌ٰسك◌ٍ  ن◌ٓ ى   ◌ٔ ا 

Artinya: “Ambil sedekah (zakat) dari harta-harta mereka, engkau 

membersihkan dan menyucikan mereka dengan sedeqah tersebut”(Q.S At 
Taubah: 103) 

 
3. Hadits riwayat Muslim 

 
“Islam dibangun atas lima sendi. Bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah 

dan Muhammad Rasalallah, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, haji 

ke baitullah dan berpuasa di bulan ramadhan”. (H.R Muslim). 
 

6.      Jenis Dana Yang Dikelola Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) 
 

Jenis  dana  yang  dikelola  oleh  Lembaga  Pengelola  zakat  adalah  sebagai 

berikut: 

1.   Dana Zakat 
 

Berkaitan dengan masalah akuntansi, maka Dana Zakat dapat dibagi 

menjadi: 

a. Dana Zakat Umum, yaitu zakat yang diberikan oleh para muzakki kepada 
 

Lembaga Amil Zakat tanpa permintaan tertentu. 
 

b. Dana Zakat dikhususkan, yaitu zakat yang diiberikan oleh muzzaki Kepada 

Lembaga Amil Zakat dengan permintaan tertentu. Misalnya permintaan 

untuk disalurkan kepada anak yatim. Untuk program bea siswa dan lain- 

lain. 

Dana  Zakat  umum  sekalipun  tidak  dibatasi  oleh  donatur/muzakki 
 

memiliki pembatasan-pembatasan yang telah diatur dalam syariah Islam dan 
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telah ditetapkan pula dalam UU No. 38 tahun 1999. Hasil pengumpulan zakat 

didayagunakan untuk mustahik sesuai dengan ketentuan agama. 

2.   Dana Infak/Sedekah 
 

Untuk kepentingan akuntansi, Sedekah dianggap sama dengan   infaq, 

baik yang ditentukan penggunannya maupun yang tidak. Sehingga Dana 

Infaq/Sedekah Dikhususkanpun dapat dibagi menjadi: 

a. Dana Infaq/Sedekah Umum 
 

Dana Infaq/Sedekah Umum adalah Infaq/Shadaqah yang diberikan 

para donatur kepada Organisasi Pengelola Zakat tanpa persyaratan apapun. 

b. Dana Infaq/Sedekah Dikhususkan 
 

Dana Infaq/Sedekah Dikhususkan   adalah   infaq/Shadaqah yang 

diberikan   para   donatur   kepada   Organisasi   Pengelola   Zakat   dengan 

berbagai persyaratan tertentu, seperti untuk disalurkan kepada masyarakat 

di wilayah tertentu. 

c. Dana Pengelola 
 

Dana Pengelola   adalah dana hak amil (pengurus) yang digunakan 

untuk membiayai operasional lembaga. Dana ini dapat bersumber dari: 

1. Hak amil dari dana zakat. 
 

2. Bagaimana tertentu dari dana Infaq/sedekah 
 

3. Sumber-sumber yang tidak bertentangan dengan syariah. 
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3.   Dana Wakaf 
 

Ada beberapa pengertian tentang wakaf antara lain: 
 

a. Pengertian wakaf menurut mazhab syafi‟i dan hambali adalah seseorang 
 

menahan hartanya untuk bisa dimanfaatkan di segala bidang kemaslahatan 
 

dengan    tetap     melanggengkan    harta    tersebut    sebagai    taqarrub 
 

kepada Allah ta‟alaa. 
 

b. Pengertian wakaf   menurut mazhab hanafi adalah menahan harta-benda 
 

sehingga  menjadi  hukum  milik  Allah  ta‟alaa,  maka  seseorang  yang 
 

mewakafkan sesuatu berarti ia melepaskan kepemilikan harta tersebut dan 
 

memberikannya kepada Allah untuk bisa memberikan manfaatnya kepada 
 

manusia secara tetap dan kontinyu, tidak boleh dijual, dihibahkan, ataupun 
 

diwariskan. 
 

c. Pengertian  wakaf  menurut  mazhab  maliki  adalah  memberikan  sesuatu 
 

hasil   manfaat   dari   harta,   dimana   harta   pokoknya   tetap/lestari   atas 
 

kepemilikan pemberi manfaat tersebut walaupun sesaat. 
 

d. Pengertian  wakaf  menurut  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004 
 

dijelaskan bahwa: 
 

“Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan sebagian 
benda miliknya, untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu 
waktu tertentu sesuai kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau 
kesejahteraan umum menurut syari‟ah.” 

 

Dari  definisi  tersebut  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  wakaf  itu 
 

termasuk  salah  satu  diantara  macam  pemberian,  akan  tetapi  hanya  boleh 
 

diambil manfaatnya, dan bendanya harus tetap utuh. Oleh karena itu, harta 
 

yang  layak  untuk  diwakafkan  adalah  harta  yang  tidak  habis  dipakai  dan 
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umumnya tidak dapat dipindahkan, misalnya tanah, bangunan dan sejenisnya. 
 

Utamanya  untuk  kepentingan  umum,  misalnya  untuk  masjid,  mushala, 
 

pondok pesantren, panti asuhan, jalan umum, dan sebagainya. 
 

Harta yang diwakafkan tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan. 
 

Akan   tetapi,   harta   wakaf   tersebut   harus   secara   terus   menerus   dapat 
 

dimanfaatkan  untuk  kepentingan  umum  sebagaimana  maksud  orang  yang 
 

mewakafkan. Hadits Nabi yang artinya: 
 

“Sesungguhnya Umar telah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. 

Umar    bertanya    kepada Rasulullah SAW:    Wahai    Rasulullah    apakah 

perintahmu kepadaku sehubungan dengan tanah tersebut? Beliau menjawab: 

Jika  engkau  suka tahanlah  tanah  itu  dan  sedekahkan  manfaatnya!  Maka 

dengan   petunjuk   beliau   itu,   Umar   menyedekahkan   tanahnya   dengan 

perjanjian tidak akan dijual tanahnya, tidak dihibahkan dan tidak pula 

diwariskan.” (HR Bukhari dan Muslim). 
 

2.1.2 Pengertian Akuntansi 
 

Pengertian akuntansi menurut James M. Reeve,dkk (2009:9) yang dialih 

bahasakan oleh Damayanti Dian adalah sebagai berikut: “Akuntansi (accounting) 

dapat diartikan sebagai sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para 

pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan.” 

Pengertian menurut Kieso, et al (2010) dalam Dwi Martani (2012:4) adalah 

sebagai berikut: “Akuntansi sebagai suatu sistem dengan input data/informasi dan 

output berupa informasi dan laporan keuangan yang bermanfaat bagi pengguna 

internal maupun eksternal entitas.” 

Sedangkan menurut Azhar Susanto (2013:4) akuntansi adalah bahasa bisnis, 
 

setiap organisasi menggunakannya sebagai bahasa komunikasi saat berbisnis”. 
 

Dari  kutipan  pengertian  Akuntansi  diatas  maka  penulis  berkesimpulan  bahwa 
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akuntansi adalah suatu sistem informasi yang menyediakan laporan keuangan 

untuk pengguna internal dan eksternal perusahaan dan sebagai alat komunikasi 

bisnis. 

Selain itu Dwi Martani (2012:4), mengemukakan bahwa akuntansi terdiri 

dari empat hal penting yaitu sebagai berikut: 

1. Input (masukan) akuntansi adalah transaksi yaitu peristiwa bisnis yang bersifat 

keuangan. Suatu transaksi dapat dicatat dan dibukukan ketika ada bukti yang 

menyertainya. 

2. Proses, merupakan serangkaian kegiatan untuk merangkum transaksi menjadi 

laporan. Kegiatan itu terdiri dari proses identifikasi apakah kejadian merupakan 

transaksi, pencatatan transaksi, penggolongan transaksi, dan pengikhtisaran 

transaksi menjadi laporan keuangan. 

3. Output (keluaran) akuntansi adalah informasi keuangan dalam bentuk laporan 

keuangan. 

4. Pengguna informasi keuangan adalah pihak yang memakai laporan keuangan 

untuk pengambilan keputusan. Pengguna informasi akuntansi terdiri dari dua 

yaitu pihak internal dan eksternal. 

2.1.3 Pengertian Akuntansi Zakat 
 

Menurut Mursyidi fungsi akuntansi zakat adalah memberikan panduan dan 
 

metode  yang  sistematis  dan  dapat  dipertanggungjawabkan  dalam  menetapkan 
 

dasar pengenaan zakat, dan proses pertanggungjawaban keuangan, sehingga dapat 
 

mendekati prinsip keadilan bagi muzaki, amil dan mustahik. Satu sama lain tidak 
 

saling menganiaya dan dianiaya. 
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Menurut Alnof dalam Faiz (2011), Akuntansi Zakat merupakan satu proses 
 

pengakuan (recognition) kepemilikan dan pengukuran (measurement) nilai suatu 
 

kekayaan  yang  dimiliki  dan  dikuasai  oleh  muzakki  untuk  tujuan  penetapan, 
 

apakah harta tersebut sudah mencapai nishab harta wajib zakat dan memenuhi 
 

segala persyaratan dalam rangka penghitungan nilai zakat. 
 

Dalam  penerapannya, akuntansi zakat dana mencakup teknik penghitungan 
 

harta wajib zakat yang meliputi pengumpulan, pengidentifikasian, penghitungan 
 

beban kewajiban yang menjadi tanggungan muzakki dan penetapan nilai harta 
 

wajib zakat serta penyalurannya kepada golongan yang berhak menerima zakat. 
 

Menurut Fajar Laksana dalam AAS-IFI (Accounting & Auditing Standard 
 

for  Islamic  Financial  Institution)  tujuan  akuntansi  zakat  adalah  menyajikan 
 

informasi   mengenai   ketaatan   organisasi   terhadap   ketentuan   syariah   Islam, 
 

termasuk   informasi   mengenai   penerimaan   dan   pengeluaran   yang   tidak 
 

diperbolehkan oleh syariah, bila terjadi, serta bagaimana penyalurannya. 
 

Dari beberapa penjelasan diatas, dapat disimpulkan akuntansi zakat adalah 

proses penghitungan dan pengukuran harta wajib zakat, untuk menentukan jumlah 

zakat yang harus dibayarkan oleh muzakki dari harta yang dimiliki. Kemudian 

disalurkan kepada  yang berhak menerima zakat (mustahik) seperti  yang telah 

ditentukan oleh syariah Islam. 
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2.1.4 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 
 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 (2012:2) terdiri dari: 
 

1.      Pengakuan Dan Pengukuran 
 

a.   Zakat 
 

1.   Penerimaan Zakat 
 

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

b.  Zakat yang diterima dari muzaki diakui sebagai penambah dana 

zakat sebesar: 
 

1. Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas. 
 

2. Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas. 
 
 

c. 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 SAK yang relevan. 

d. Jika  muzaki  menetukan  mustahik  yang  menerima  penyaluran 

zakat melalui amil, maka tidak ada bagian amil atas zakat yang 

diterima. Amil dapat memperoleh ujrah atas kegiatan penyaluran 

tersebut. ujrah ini berasal dari muzaki, di luar dana zakat. Ujrah 

tersebut diakui sebagai penambah dana amil. 

e. Jika  terjadi  penurunan  nilai  aset  zakat  nonkas,  maka  jumlah 

kerugian yang ditanggungkan diperlukan sebagai pengurang dana 

zakat  atau  pengurang  danna  amil  bergantung  pada  penyebab 

kerugian tersebut. 
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f.  Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai: 
 

1.   Pengurang dana zakat, jika tidak disebabkan oleh kelalaian 

amil. 

2.   Kerugian dan pengurangan dana amil, jika disebabkan oleh 

kelalaian amil. 

2.   Penyaluaran Zakat 
 

a. Zakat yang disalurkan kepada mustahik, termasuk amil, diakui 

sebagai pengurang dana zakat sebesar: 

1. Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas. 
 

2. Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas. 
 

b. Efektivitas  dan  efisiensi  pengelolaan  zakat  bergantung  pada 

profesionalisme amil. Dalam konteks ini, amil berhak mengambil 

bagian dari zakat untuk menutup biaya operasional dalam rangka 

melaksanakan   fungsinya  sesuai   dengan   kaidah   atau  prinsip 

syariah dan tata kelola organisasi yang baik. 

c. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing 

mustahik ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, 

kewajaran, etika, dan ketentuan yang berlaku yang diituangakan 

dalam bentuk kebijakan amil. 

d. Beban penghimpunan dan penyaluran zakat harus diambil dari 

porsi  amil.  Amil  dimungkinkan  untuk  meminjam  dana  zakat 

dalam rangka menghimpun zakat. Pinjaman ini sifatnya jangka 

pendek dan tidak boleh melebihi satu periode (haul). 
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e. Bagian  dana  zakat  yang  disalurkan  untuk  amil  diakui  sebagai 

penambah dana amil. 

1. Zakat   telah   disalurkan   kepada   mustahik   nonamil   jika 

sudahditerima oleh mustahik nonamil tersebut. Zakat yang 

disalurkan melalui amil lain, tetapi belum diterima oleh 

mustahik nonamil, belum memenuhi pengertian zakat telah 

disalurkan. Amil lain tersebut tidak berhak mengambil bagian 

dari dana zakat, namun dapat memperoleh ujrah dari amil 

sebelumnya. Dalam keadaan tersebut, zakat yang disalurkan 

diakui sebagai piutang penyaluran, sedangkan bagi amil yang 

menerima diakui sebagai liabilitas penyaluran. Piutang 

penyaluran dan liabilitas penyaluran tersebut akan berkurang 

ketika zakat disalurkan secara langsung kepada mustahik 

nonamil. 

2. Dana zakat yang diserahkan kepada mustahik nonamildengan 

keharusan   untuk   mengembalikannya   kepada   amil,   belum 

diakui sebagai penyaluran zakat. 

f.  Dana zakat yang disalurkan dalam bentuk perolehan aset tetap 

(aset kelolaan), misalnya rumah sakit, sekolah, mobil ambulan, 

dan fasilitas umum lain, diakui sebagai: 

a. Penyaluran zakat seluruhnya jika aset tetap tersebutdiserahkan 
 

untuk dikelola kepada pihak lain yang tidak dikendalikan amil. 
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b. Penyaluran zakat secara bertahap jika aset tetap tersebutmasih 

dalam pengendalian amil atau pihak lain yang dikendaliakn 

amil. Penyaluran secara bertahap diukur sebesar penyusutan 

aset tetap tersebut sesuai dengan pola pemanfaatannya. 

b.   Infak/Sedekah 
 

1.   Penerimaan infak/Sedekah 
 

a. Infak/sedekah  yang  diterima  diakui  sebagai  penambah  dana 

infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan 

pemberi infak/sedekah sebesar: 

1. Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas. 
 

2. Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas. 
 

b. Penentuan nilali wajar aset noonkas yang diterima menggunakan 

harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat 

menggunakan   metode   penentuan  nilai   wajar   lainnya   sesuai 

dengan SAK yang relevan. 

c. Infak/sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset nonkas. 
 

Aset nonkas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar. 
 

d. Aset tidak lancar yang diterima dan diamanahkan untuk dikelola 

oleh amil diukur sebesar nilai wajar saat penerimaan dan diakui 

sebagai aset tidak lancar infak/sedekah. Penyusutan dari aset 

tersebut diperlukan sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat 

jika penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan 

oleh pemberi. 
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e. Penurunan nilai aset infak/sedekah tidak lancar diakui sebagai: 
 

1. Pengurang  dana  infak/sedekah,  jika  tidak  disebabkan  oleh 

kelalaian amil. 

2. Kerugian  dan  penguragan  dana  amil,  jika  disebabkan  oleh 

kelalaian amil. 

2.   Penyaluran Infak/Sedekah 
 

a. Penyaluran  dana  infak/sedekah  diakui  sebagai  pengurang  dana 

infak/sedekah sebesar: 

1. Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas. 
 

2. Nilai   tercatat   aset   yang   diserahkan,   jika   dalam   bentuk 

asetnonkas. 

b. Bagian  dana  infak/sedekah  yang  disalurkan  untuk  amil  diakui 

sebagai penambah dana amil. 

c. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk para penerima 

infak/sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan priinsip syariah, 

kewajaran, dan etika  yang dituangkan dalam bentuk kebijakan 

amil. 

d. Penyaluran infak/sedekah oleh amil kepada amil lain merupakan 

penyaluran yang mengurangi dana infak/sedekah jika amil tidak 

akan  menerima  kembali  aset  infak/sedekah  yang  disalurkan 

tersebut. 
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e. Penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema 

dana bergulir dicatat sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan 

tidak mengurangi dana infak/sedekah. 

2.      Penyajian 
 

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

secara terpisah dalam laporan posisi keuangan. 

3.      Pengungkapan 
 

a.   Zakat 
 

Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, 

tetapi tidak terbatas pada: 

1. Kebijakan      penyaluran      zakat,      seperti      penentuan      skala 

prioritaspenyaluran zakat dan mustahik nonamil. 

2. Kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahik nonamil,seperti 

persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan. 

3. Metode  penentuan  nialai  wajar  yang  digunakan  untukpenerimaan 

zakat berupa aset zakat nonkas. 

4. Rincian jumlah penyaluran dan zakat untuk masing-masingmustahik. 
 

5. Penggunaan  dana  zakat  dalam  bentuk  aset  kelolaan  yang  masih 

dikendalikan oleh amil atau pihak lain yang dikendaliakn amil, jika 

ada, diungkapkan jumlah dana persentase terhadap seluruhpenyaluran 

dana zakat serta alasannya. 

6. Hubungan  pihak-pihak  berelasi  antara  amil  dan  mustahik  yang 
 

meliputi: 
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a. Sifat hubungan. 
 

b. Jumlah dan jenis aset yang disalurkan. 
 

c. Persentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total 

penyaluran zakat selama periode. 

b. Infak/Sedekah 
 

Amil  mengungkapkan  hal-hal  berikut  terkait  dengan  transaksi 

infak/sedekah, tetapi tidak terbatas pada: 

1. Kebijakan    penyaluran    infak/sedekah,    seperti    penentuan    skala 

prioritas penyaluran infak/sedekah dan penerima infak/sedekah. 

2. Kebijakan penyaluran infak/sedekah untuk amil dan nonamil,seperti 

persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan. 

3. Metode  penentuan  nilai  wajar  yang  digunakan  untuk  penerimaan 

infak/sedekah berupa aset nonkas. 

4. Keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi 

dikelola terlebih dahulu, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase 

dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta 

alasannya. 

5. Penggunaan  dana  infak/sedekah  menjadi  aset  kelolaan,  jika  ada 

diungkapkan  jumlah  dan  persentase  terhadap  seluruh  penggunaan 

dana infak/sedekah serta alasannya. 

6. Rincian dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan 
 

tidak terikat. 
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7. Hubungan        pihak-pihak        berelasi        antara        amil        dan 

penerimainfak/sedekah yang meliputi: 

a. Sifat hubungan. 
 

b. Jumlah dan jenis aset yang disalurkan. 
 

c. Persentase  dari  setiap  aset  yang  disalurkan  tersebut  dari  total 

penyaluran zakat selama periode. 

2.1.5 Laporan Keuangan Zakat, Infak/Sedekah 
 

Sistem akuntansi dan pelaporan pada LAZ dapat dibagi menjadi dua bagian 

yaitu, untuk dana yang terbatas (restricted funds) yaitu zakat dan infaq dan untuk 

dana yang tidak terbatas (unrestricted funds) yaitu dana shadaqah, meskipun 

demikian, sebagai satu kesatuan, organisasi ZIS harus menyiapkan satu laporan 

keuangan komprehensif (menyeluruh) yang menggabungkan aktivitas dan laporan 

keuangan kedua dana tersebut. 

Laporan keuangan Amil menurut PSAK No. 109 adalah Neraca (Laporan 

Posisi Keuangan), Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, 

Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Neraca dan Laporan 

Penerimaan,   Pengeluaran   dan   Perubahan   Dana   untuk   organisasi   ZIS   ini 

merupakan gabungan dari dua dana tersebut, yaitu dana zakat dan dana shadaqah, 

sedangkan Laporan Perubahan Posisi Keuangan, dan Catatan Atas Laporan 

Keuangan   perlu   ditambahkan   sehingga   menjadi   laporan   keuangan   yang 

menyeluruh yang menggambarkan kondisi keuangan organisasi ZIS. 
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Dalam catatan ini menjelaskan mengenai kebijakan-kebijakan akuntansi dan 

prosedur yang diterapkan oleh organisasi yang bersangkutan sehingga diperoleh 

angka-angka dalam laporan keuangan tersebut. 

Laporan keuangan Organisasi Pengelola Zakat: 
 

1. Neraca (Laporan Posisi Keuangan) 
 

TABEL 2.1 
 

NERACA (Laporan Posisi Keuangan) 
 

BAZ “XXX” 
 

PER 31 DESEMBER 2XX2 
 

Keterangan Rp Keterangan Rp 

Asset 
 
Asset lancar 
Kas dan setara kas 
Instrumen keuangan 
Piutang 

 
 
 
 
 
 
 
Asset tidak lancar 

 
Asset tetap 
Akumulasi penyusutan 

 
 
 
 

xxx 
xxx 
xxx 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

xxx 
(xxx) 

Kewajiban 
 
Kewajiban jangka pendek 

 
Biaya yang masih harus 
dibayar 
Kewajiban jangka panjang 

 
Imbalan kerja jangka 
panjang 

 
Jumlah kewajiban 

 
Saldodana 
Dana zakat 
Dana infak/sedekah 
Dana amil 
Dana nonhalal 
Jumlah dana 

 

 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 

Jumlah asset xxx Jumlah kewajiban dan 
saldo dana 

Xxx 

Sumber: Ilustrasi 1 PSAK 109 
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2. Laporan perubahan dana 
 

Tabel 2.2 
 

Laporan Perubahan Dana 
 

BAZ “XXX” 
 

PER 31 DESEMBER 2XX2 
 

Keterangan Rp 
DANA ZAKAT 
Penerimaan 

 
Penerimaan dari muzakki 

 
Muzakki entitas 
Muzakki individual 

Hasil penempatan 
Jumlah penerimaan dana zakat 
Bagian amil atas penerimaan dana zakat 
Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil 

 
Penyaluran 

 
Fakir-miskin 
Riqab 
Gharim 
Muallaf 
Sabilillah 
Ibnu sabil 
Jumlah penyaluran dana zakat 
Surplus (defisit) 
Saldo awal 
Saldo akhir 

 
 
 
 
 
 

xxx 
xxx 
xxx 
xxx 

xxx 
xxx 

 

 
 
 
(xxx) 
(xxx) 
(xxx) 
(xxx) 
(xxx) 
(xxx) 
xxx 

xxx 
xxx 
xxx 

DANA INFAK/SEDEKAH 
 
Penerimaan 

 
Infak/sedekah terikat atau muqayyadah 
Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah 
Bagian amil atas penerimaan dana infak/sedekah 
Hasil pengelolaan 
Jumlah penerimaan dana infak/sedekah 

 
Penyaluran 

 
Infak/sedekah terikat atau muqayyadah 

 
 
 
 
 

xxx 
xxx 

(xxx) 
xxx 
xxx 

 
 
 
(xxx) 
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Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah 
Alokasi pemanfaatan asset kelolaan 

(misalnya beban penyusutan dan penyisihan) 
Jumlah penyaluran dana infak/sedekah 

 
Surplus (defisit) 
Saldo awal 
Saldo akhir 

(xxx) 
(xxx) 
(xxx) 
(xxx) 

 
xxx 
xxx 
xxx 

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 (defisit) 
Saldo awal 
Saldo akhir 

 
 
 
 
 

xxx 
xxx 
xxx 
xxx 

 
 
 
(xxx) 
(xxx) 
(xxx) 
(xxx) 

 
xxx 
xxx 
xxx 

DANA NONHALAL 
 
Penerimaan 

 
Bunga bank 
Jasa giro 
Penerimaan nonhalal lainnya 
Jumlah penerimaan dana nonhalal 

 
Penggunaan 
Jumlah penggunaan 
Surplus(defisit) 
Saldo awal 
Saldo akhir 

 
 
 
 
 

xxx 
xxx 
xxx 
xxx 

 
 
(xxx) 

xxx 
xxx 
xxx 

Jumlah saldo dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil 
dan dana nonhalal 

Xxx 

Sumber: ilustrasi 2 PSAK 109 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

37



 
 
 

3. Laporan perubahan asset kelolaan 
 

Tabel 2.3 
 

Laporan Perubahan Asset Kelolaan 
 

BAZ “XXX” 
 

PER 31 DESEMBER 2XX2 
 

  
Saldo 

awal 

 
Penam 

bahan 

 
Pengur 

angan 

 
Penyi 

sihan 

Akumul 
asi 

penyusu 

tan 

 
Saldo 

akhir 

Dana 
infak/sedekah 
asset kelolaan 
lancar 
(misalnya 
piutang 
bergulir) 

      

Dana 
infak/sedekah 
asset kelolaan 
tidak    lancar 
(misalnya 
rumah    sakit 
atau sekolah 

      

 

4. Laporan arus kas 
 

Entitas amil menyajikan laporan kas sesuai dengan PSAK 2: Laporan 
 

Arus Kas dan PSAK relevan. 
 

5. Catatan atas laporan keuangan 
 

Amil menyajikan laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101: Penyajian 
 

Laporan Keuangan Syariah dan PSAK yang relevan. 
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2.1.6 Lembaga Pengelola Zakat 
 

1. Sejarah Singkat Organisasi Pengelolaan Zakat di Indonesia 
 

Dalam lima belas tahun terakhir ini, perkembangan pengelola zakat di 

Indonesia  sangat  menggembirakan.  Jika  sebelum  tahun  1990-an  pengelola 

zakat masih bersifat terbatas, tradisional dan individu, namun kemudian 

pengelolaan zakat memasuki era baru. Unsur-unsur profesionalisme dan 

manajemen modern mulai diterapkan. Salah satu indikatornya adalah 

bermunculannya badan-badan dan lembaga-lembaga amil zakat baru yang 

menggunakan pendekatan-pendekatan baru yang berbeda dengan sebelumnya. 

Pada akhir dekade 1990-an tepatnya pada tahun 1999, pengelolaan zakat 

mulai memasuki level Negara, setelah sebelumnya hanya berkuat pada tataran 

masyarakat. Hal tersebut ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 

38 Tahun 1999 tentang pengelola zakat. Undang-Undang inilah yang menjadi 

landasan legal formal pelaksanaan zakat di Indonesia. Kemudian dikeluarkan 

lagi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. 

Dalam upaya pengumpulan zakat, pemerintah telah mengukuhkan Badan 

Amil Zakat (BAZ), yaitu lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh 

pemerintah, yang personalia pengurusannya terdiri atas ulama, cendikiawan, 

profesional, tokoh masyarakat, dan unsur pemerintah. Lembaga Amil Zakat 

(LAZ), yaitu lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat, yang 

pengukuhannya dilakukan oleh pemerintah bila telah memenuhi persyaratan 

tertentu. Lembaga-lembaga ini ditugaskan sebagai lembaga yang mengelola, 
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mengumpulkan,  menyalurkan,  dan  pemberdayaan  para  penerima  zakat  dari 

dana zakat. 

Peran  pemerintah  tidak  mungkin  dapat  diandalkan  sepenuhnya dalam 

mewujudkan kesejahteraan, karena itulah peran dari lembaga-lembaga tersebut. 

Disamping Lembaga Amil Zakat (LAZ) tersebut, pemerintah juga membentuk 

suatu Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) pemerintah di Jakarta, yaitu: Badan 

Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Dengan berdirinya Badan Amil Zakat 

Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga pengelola zakat tingkat nasional yang 

dinisbahkan dapat melakukan peran koordinatif diantara lembaga pengelola 

zakat dan diharapkan bisa terbangun sebuah sistem zakat nasional yang baku, 

yang bisa diaplikasikan oleh semua pengelola zakat. 

Pada  Oktober  2006  sudah  berdiri  satu  Badan  Amil  Zakat  Tingkat 

Nasional (BAZNAS), 32 Badan Amil Zakat tingkat provinsi dan tidak kurang 

dari 330 Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota, sedangkan Lembaga Amil Zakat 

yang sudah dikukuhkan berjumlah 18 Lembaga Amil Zakat Nasional 

(LAZNAS). 

2. Karakteristik Lembaga Pengelola Zakat 
 

Di  Indonesia  terdapat  dua  lembaga  yang  bersifat  yayasan  namun 
 

karakteristiknya   berbeda,   yaitu   lembaga   nirlaba   dan   lembaga   not   for 
 

profit.Lembaga  nirlaba  didirikan  benar-benar  bukan  untuk  mencari  laba 
 

sedikitpun.Produk lembaga nirlaba adalah nilai dan moral sedangkan produk 
 

perusahaan  adalah  barang  dan  jasa.  Sumber  dana  lembaga  nirlaba  adalah 
 

donasi  masyarakat  dan  digunakan  sepenuhnya  untuk  kegiatan  operasional 
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untuk  mencapai  visi  dan  misi  lembaga.Melihat  tugas  dan  fungsi  Lembaga 
 

Pengelola Zakat, jelaslah bahwa Lembaga Pengelola Zakat adalah salah satu 
 

dari sekian banyak lembaga nirlaba. Olehnya itu, Lembaga Pengelola Zakat 
 

memiliki karakteristik yang sama dengan karakteristik lembaga nirlaba lainnya, 
 

yaitu: 
 

a. Sumber daya, baik berupa dana maupun barang berasal dari para donatur 
 

dimana  donatur  tersebut  mempercayakan  donasi  mereka  kepada  LPZ 
 

dengan harapan bisa memperoleh hasil yang mereka harapkan. 
 

b. Menghasilkan berbagai jasa dalam bentuk pelayanan masyarakat dan tidak 
 

mencari laba dari pelayanan tersebut. 
 

c. Kepemilikian LPZ tidak sama dengan lembaga bisnis. LPZ bukanlah milik 
 

pribadi  atau kelompok,  melainkan milik ummat  karena sumber dayanya 
 

berasal dari masyarakat. Jika LPZ dilikuidasi, maka kekayaaan lembaga 
 

tidak boleh dibagikan kepada para pendiri. 
 

Namun, sebagai lembaga yang bergerak di bidang keagamaan, dalam hal 
 

ini  sebagai  pengelola  zakat,  maka  LPZ  memiliki  beberapa  karakteristik 
 

tersendiri yang membedakannya dengan lembaga nirlaba lainnya, yaitu: 
 

a. Terikat dengan aturan dan prinsip-prinsip syari‟ah Islam. 
 

b. Sumber dana utamanya adalahdana zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf. 
 

c. Memiliki Dewan Pengawas Syari‟ah dalam struktur kelembagaannya. 
 

3. Sejarah Singkat Lembaga Pengelola Zakat di Provinsi Riau 
 

Lembaga resmi yang bertugas mengelola zakat, infak dan sedekah di 
 

Provinsi Riau pertama kali dibentuk dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala 
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Daerah   Tingkat   I  Riau   Nomor   Kpts.   532/XII/1987   dan   Nomor   Kpts. 
 

533/XII/1987 tanggal 12 Desember 1987 dengan Nama Badan Amil Zakat, 

Infaq, Shadaqah dan Baitul Maal atau disingkat BAZISMAL Provinsi Riau. 

Pada tahun 1991 keluar Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan 

Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 1991 dan Nomor 47 Tahun 1991 tentang 

Pembinaan Zakat. Atas dasar keputusan bersama tersebut, maka Gubernur 

Kepala Daerah Tingkat I Riau mengeluarkan Surat Keputusan Nomor Kpts. 

657/X/1992 tanggal 8 Oktober 1992 tentang pengangkatan Pengurus Badan 
 

Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (BAZIS) Provinsi Riau periode tahun 1992- 
 

1997. 
 

Setelah  berakhir  masa  kerja  Pengurus  BAZIS  Provinsi  Riau  periode 

tahun 1992-1997 dilanjutkan oleh Pengurus BAZIS Riau peride tahun 1998- 

2003   yang  ditetapkan   dengan  Keputusan  Gubernur  Riau  Nomor  Kpts. 
 

585/XII/1998 tanggal 17 Desember 1998. Namun pada tahun 1999 disahkan 

berlakunya Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. 

Atas dasar itu pula kepengurusan BAZIS Provinsi Riau menyesuaikan dengan 

maksud undang-undang tersebut, maka nama BAZIS Provinsi Riau berubah 

menjadi Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Riau. 

Untuk pertama kali kepengurusan Badan Amil Zakat Provinsi Riau 

mengacu kepada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 adalah kepengurusan 

Badan  Amil  Zakat  Provinsi  Riau  periode  2000-2003  dengan  Keputusan 

Gubernur Riau Nomor Kpts. 263/VI/2000. Selanjutnya kepengurusan Badan 
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Amil Zakat Provinsi Riau mengacu kepada keputusan Menteri Agama No. 373 
 

Tahun 1999 yang dikeluarkan pada tahun 2003. 
 

4. Tentang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 
 

Badan  Amil  Zakat  Nasional  (BAZNAS) merupakan  badan  resmi  dan 
 

satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden 
 

RI  No.  8  Tahun  2001  yang  memiliki  tugas  dan  fungsi  menghimpun  dan 
 

menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. 
 

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan 
 

Zakat   semakin   mengukuhkan   peran   BAZNAS   sebagai   lembaga   yang 
 

berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. 
 

Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah 
 

nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden 
 

melalui Menteri Agama. 
 

Dengan  demikian,  BAZNAS  bersama  Pemerintah  bertanggung  jawab 
 

untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, 
 

kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. 
 

BAZNAS menjalankan empat fungsi, yaitu: 
 

1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; 
 

2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; 
 

3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; 
 

4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. 
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Untuk terlaksananya tugas dan fungsi tersebut, maka BAZNAS memiliki 
 

kewenangan: 
 

1. Menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat. 
 

2. Memberikan    rekomendasi    dalam    pembentukan    BAZNAS    Provinsi, 
 

BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ. 
 

3. Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana 
 

sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan LAZ. 
 

 
Tugas pokok BAZNAS adalah merealisasikan misi BAZNAS yaitu : 

 
1. Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat. 

 
2. Mengarahkan masyarakat mencapai kesejahteraan baik fisik maupun non 

 
fisik melalui pendayagunaan zakat 

 
3. Meningkatkan   status   mustahik   menjadi   muzakki   melalui   pemulihan, 

 
peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan ekonomi masyarakat. 

 
4. Mengembangkan budaya “memberi lebih baik dari menerima” di kalangan 

 
mustahik. 

 
5. Mengembangkan  manajemen  yang  amanah,  profesional  dan  transparan 

 
dalam mengelola zakat. 

 
6. Menjangkau muzakki dan mustahik seluas-luasnya. 

 
7. Memperkuat jaringan antar organisasi pengelola zakat. Sebagai Badan Amil 

 
Zakat, kegiatan pokok BAZNAS adalah menghimpun ZIS dari muzakki dan 

 
menyalurkan ZIS kepada mustahik yang berhak menerima sesuai ketentuan 

 
agama. 
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5. Tentang Lembaga Amil Zakat (LAZ) 
 

LAZ adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas 

prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat  yang bergerak dibidang dakwah, 

pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat islam. Lembaga Amil zakat 

dikukuhkan, dibina dan dilindungi pemerintah. Pengukuhan LAZ dilakukan 

oleh pemerintah atas usul LAZ yang telah memenuhi persyaratan. Pengukuhan 

dilaksanakan setelah terlebih dahulu dilakukan penelitian persyaratan. 

Pengukuhan dapat dibatalkan apabila LAZ tersebut tidak lagi memenuhi 

persyaratan. Adapun persyaratan yang dibuat oleh pemerintah adalah sebagai 

berikut: 

1. Di pusat dilakukan oleh Menteri Agama. 
 

2. Di  daerah  Provinsi  dilakukan  oleh  Gubernur  atas  usul  Kepala  Kantor 
 

Wilayah Departemen Agama Provinsi. 
 

3. Di daerah Kabupaten/Kota oleh Bupati/Wali Kota atas usul Kepala Kantor 
 

Departemen Agama Kabupaten/Kota. 
 

4. Di daerah Kecamatan oleh Camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama 
 

Kecamatan. 
 

Lembaga Amil Zakat yang diusulkan kepada pemerintah untuk mendapat 

pengukuhan, harus memenuhi syarat sebagai berikut: 

1. Berbadan hukum. 
 

2. Memiliki data muzzaki dan mustahiq. 
 

3. Memiliki program kerja. 
 

4. Memiliki pembukuan. 
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5. Melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit. 
 

2.1.7 Pengalaman Kerja 
 

Orang yang berpengalaman dalam bekerja memiliki kemampuan kerja yang 
 

lebih baik dari orang yang baru saja memasuki dunia kerja, karena orang tersebut 
 

telah  belajar  dari  kegiatan-kegiatan  dan  permasalahan   yang  timbul  dalam 
 

kerjanya. Dengan adanya pengalaman kerja maka telah terjadi proses penambahan 
 

ketrampilan serta sikap pada diri seseorang, sehingga dapat menunjang dalam 
 

mengembangkan  diri  dengan  perubahan  yang  ada.  Dengan  pengalaman  yang 
 

didapat seseorang akan lebih cakap dan terampil serta mampu melaksanakan tugas 
 

pekerjaannya. 
 

Dengan melakukan pekerjaan secara berulang-ulang, seseorang akan lebih 
 

mahir dalam melaksanakan tugasnya dan terbuka peluang untuk memperoleh cara 
 

kerja yang lebih praktis, produktif dan efisien. 
 

Melalui pengalaman ini, kita akan memperoleh nilai. Nilai yang dimaksud 
 

di sini adalah lamanya karyawan bekerja di perusahaan. Seorang karyawan yang 
 

mempunyai   pengalaman   yang   banyak   dapat   dengan   cepat   menyelesaikan 
 

persoalan-persoalan yang timbul dalam pekerjaannya. 
 

Pengalaman  kerja  yang  dimiliki  staf  bagian  keuangan/akuntansi  akan 
 

mempermudah dalam melakukan pekerjaan. Hal ini karena dengan pengalaman 
 

kerja profesional tersebut maka staf bagian keuangan/akuntansi lebih mengerti 
 

dan cekatan dalam menyusun laporan keuangan. Pengalaman kerja profesional 
 

dalam bidang akuntansi akan lebih memberikan kemudahan dan ketelitian dalam 
 

proses penyusunan laporan keuangan (Muzahid, 2013: 7). 
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Pengalaman kerja dalam pandangan Islam yaitu Islam mendorong umatnya 
 

untuk   memilih   calon   pegawai   berdasarkan   pengetahuan,   pengalaman,   dan 
 

kemampuan teknis yang dimiliki. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al- 
 

Qur‟an Surat Al-Qashash ayat 26: 
 

 ٚ◌ اتد اسرأجش◌ِ    ٌ◌ا خٛ◌ ش ٍ◌ي اسرـأجشخ انم◌ٕ ٘◌  ا◌ْ ليٛ◌ ◌ٍ 
ه◌ً ا  لاند احذٮ

 

 
Artinya: “Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, Wahai 

ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang 

paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat 

dan dapat dipercaya." (QS. Al Qashash: 26) 
 

Menurut Islam, prosesi pengangkatan pegawai harus berdasarkan kepatutan 

dan kelayakan calon atas pekerjaan yang akan dijalaninya. Ketika pilihan 

pengangkatan jatuh pada orang yang disinyalir memiliki kemampuan, padahal 

masih  terdapat  orang    yang  lebih  patut,  layak  dan  lebih  baik  darinya  (dari 

golongan orang-orang terdahulu), maka prosesi pengangkatan ini bertentangan 

dengan syariat Islam. Untuk menerapkan kaidah  kepatutan dan kelayakan dalam 

pengangkatan pegawai, Rasulullah pernah menolak permintaan sahabat Abu Dzar 

untuk dijadikan sebagai pegawai beliau, karena ada kelemahan (Sinn, 2012: 107). 

2.1.8 Pengetahuan 
 

Menurut beberapa para ahli dalam buku Chris (2012: 227) pengertian 

pengetahuan yaitu: 

 
1. Menurut Nonaka dan para Koleganya 

 
Pengetahuan merupakan sebuah rangkaian informasi yang berguna yang 

merupakan   sebuah   keyakinan   yang   dibenarkan   dan   juga   merupakan 

perwujudan dari keahlian teknis. 
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2. Menurut van Der Spek dan Spijkervert 
 

Pengetahuan adalah seluruh rangkaian dari wawasan-wawasan, 

pengalaman-pengalaman dan prosedur-prosedur yang dianggap sebagai sesuatu 

yang benar dan nyata. 

3. Menurut Woolf 

Pengetahuan adalah informasi terorganisasikan yang diaplikasikan 

terhadap pemecahan masalah. 
 
 

Pengetahuan    adalah    hasil    pengindraan    manusia,    atau    hasil    tahu 
 

seseorangterhadap   objek   melalui   indra   yang   dimilikinya   (mata,   hidung, 
 

telinga,    dan sebagainya). Dengan sendirinya, pada waktu pengindraan sampai 
 

menghasilkanpengetahuan tersebut sangat dipengaruhi oleh intensitas perhatian 
 

dan  persepsiterhadap  objek.  Sebagian  besar  pengetahuan  seseorang  diperoleh 
 

melalui  indrapendengaran  yaitu  telinga  dan     indra  penglihatan  yaitu  mata 
 

(Notoatmodjo,   2012).   Pengetahuan   adalah   informasi   atau   maklumat   yang 
 

diketahui atau disadarioleh seseorang (Agus, 2013). 
 

Kemampuan pengetahuan merupakan hasil dari tahu melalui penginderaan 
 

terhadap suatu obyek tertentu dan sangat penting terhadap terbentuknya tindakan 
 

seseorang. Pengetahuan adalah hasil dari suatu produk sistem pendidikan dan 
 

akan mendapatkan pengalaman yang nantinya akan memberikan suatu tingkat 
 

pengetahuan dan kemampuan tertentu. Untuk meningkatkan perubahan pengertian 
 

dan pengetahuan atau keterampilan dapat dilakukan melalui pelatihan. 
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2.1.9 Pelatihan 
 

Menurut Ivancevich (2008) dalam buku karangan Marwansyah (2010: 154) 
 

pelatihan (training) adalah “sebuah proses sistematis untuk mengubah perilaku 
 

kerja    seorang/sekelompok    pegawai    dalam    usaha    meningkatkan    kinerja 
 

organisasi”.   Pelatihan   terkait   dengan   keterampilan   dan   kemampuan   yang 
 

diperlukan untuk pekerjaan yang sekarang dilakukan. Pelatihan berorientasi ke 
 

masa  sekarang  dan  membantu  pegawai  untuk  menguasai  keterampilan  dan 
 

kemampuan (kompetensi) yang spesifik untuk berhasil dalam pekerjaannya. 
 

Pelatihan menurut Gary Dessler (2009: 263) adalah proses mengajarkan 
 

karyawan baru atau yang ada sekarang, keterampilan dasar yang mereka butuhkan 
 

untuk  menjalankan  pekerjaan  mereka”.  Pelatihan  merupakan  salah  satu  usaha 
 

dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia dalam dunia kerja. Karyawan, 
 

baik yang baru ataupun yang sudah bekerja perlu mengikuti pelatihan karena 
 

adanya tuntutan pekerjaan yang dapat berubah akibat perubahan lingkungan kerja, 
 

strategi, dan lain sebagainya. 
 

Pelatihan merupakan proses pendidikan yang di dalamnya terdapat suatu 
 

proses pembelajaran yang dilaksanakan dalam jangka pendek. Tujuannya adalah 
 

untuk  meningkatkan  pengetahuan,  sikap  dan  keterampilan,  sehingga  mampu 
 

meningkatkan  kompetensi  individu  untuk  menghadapi  pekerjaan   di  dalam 
 

organisasi sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Sehingga dapat simpulkan 
 

bahwa pelatihan sebagai suatu kegiatan untuk meningkatkan kinerja saat ini dan 
 

kinerja mendatang (Muzahid, 2013: 6). 
 
 
 
 
 
 
 

49



 
 
 

Oleh karena itu pelatihan sangat dibutuhkan oleh amil, agar amil cakap 

dalam membuat pelaporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No. 109. Juga 

untuk mengasah pengetahuan amil terhadap pembuatan laporan keuangan dan 

amil cepat tanggap jika terdapat suatu masalah dalam membuat laporan keuangan. 

 
2.2    Pandangan Islam 

 
Zakat merupakan bagian dari kedermawanan dalam konteks masyarakat 

umum.  Zakat  merupakan  kewajiban  bagi  setiap  muslim  yang  mampu  serta 

menjadi unsur dari rukun Islam. Sedangkan Infak/Sedekah merupakan kecintaan 

hamba terhadap nikmat yang telah diberikan Allah SWT. sehingga seseorang rela 

menyisihkan sebagian hartanya. 

Zakat dari segi ilmu fiqih menurut Qardhawi dalam Nurul Huda (2012: 293) 

yaitu sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT. diserahkan kepada 

orang yang berhak menerimanya, disamping berarti mengeluarkan jumlah itu 

sendiri. 

 
Zakat sudah dikelola sejak masa Nabi Muhammad SAW. dan hingga saat 

ini para muslim berusaha dalam pengelolaan dana zakat itu sendiri. Sehingga 

lembaga pengelola zakat memerlukan pencatatan sesuai dengan syariah. 

Didalam Al-Qur‟an telah dijelaskan mengenai  akuntansi itu sendiri jauh 

sebelum Lucas Pacioli menjadi bapak akuntansi. Hal ini dapat dilihat dalam Al- 

Qur‟an surat Al Baqarah ayat 282: 

 

 إرا ذذاُ◌ٚ◌ رى تٚ◌ذ◌ٍ  إنٗ◌  أجم يسٗ◌◌ً  فٲكرث◌ٕ ◌ِ  ◌ٔ نٛ◌ كرة تُ◌ٛ◌ كى
 ٚ◌ أٚ◌ ◌ٓ ا ٱنزٚ◌ ◌ٍ  اءي◌ُ إ 
 ٚ◌ أب كاذة ٌ◌أ ٚ◌ كرة ك◌ً ا عه◌ً ◌ّ  ٱٰ◌ PQّ  فهٛ◌ كرة ◌ٔ نٛ◌ ◌ً هم ٱنز٘◌ 
 كاذة تٲنعذل ◌ٔ ◌ْ ل
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 ◌ٔ نٛ◌ رك ٱٰ◌ PQّ  ست◌ۥّ  ◌ٔ ◌ْ ل ٚ◌ ثخس ي◌ُ ◌ّ  شٛ◌ ا  ٌ◌�� كا◌ٌ  ٱنز٘◌  عهٛ◌ ◌ّ  ٱنحك
 ٌ◌أ ًمٚ◌                                                                                                       ٕ◌ْ◌  فهٛ◌ ◌ً هم ◌ٔ نٛ◌ ◌ۥّ  تٲنعذل ◌ٔ ٱسرش◌ٓ ذ◌ٔ ا عهٛ◌ ◌ّ  ٱنحك

 سفٛ◌ ◌ٓ ا أ◌ٔ  ضعٛ◌ فا أ◌ٔ  لْ  ٚ◌ سرطٛ◌ ع
  ٌ◌��  ������ ٚ◌ ك◌ٕ ◌َ ا سجهٛ◌ ◌ٍ  فشجم ◌ٔ ٱيشأذا◌ٌ  ٍ◌ً◌ي  ذشٌ◌ٕ◌ض

 فرزكش إحذٮً◌◌ٓ ا ٱۡ◌ لخشٖ◌  ◌ٔ ◌ْ ل ٚ◌ أب ٱنش◌ٓ ذءا ش◌ٓ ٚ◌ذٛ ◌ٍ  ٍ◌ي سجانكى
 أ◌ٔ  كثٛ◌ شا إنٗ◌  أجه◌ۦّ  رنكى ألسط ٍ◌ي ٱنش◌ٓ ذءا ٌ◌أ ذضم إحذٮً◌◌ٓ ا

 ٌ◌أ ٌ◌ٕ◌�T ذجشج حاضشج إرا يا ٕا�� ◌ٔ ◌ْ ل ذسٕاً  ٌ◌أ ذكرث◌ٕ ◌ِ  صغٛ◌ شا
 عذُ  ٱٰ◌ PQّ  ◌ٔ أل◌ٕ و نهش◌ٓ ذج ◌ٔ أَ◌دٗ◌  أ◌ْ ل ذشذاتإ  إ◌ْ ل

 عهٛ◌ كى ج◌ُ �� أ◌ْ ل ذكرث◌ٕ ◌ْ ا ◌ٔ أش◌ٓ ذ◌ٔ ا إرا ذثاٚ◌ عرى ◌ٔ ◌ْ ل
 تكى ◌ٔ ٱذمإ  ٱٰ◌ PQّ  ◌ٔ ٚ◌ عه◌ً كى ٱٰ◌ PQّ  ذٚ◌ذش◌ٔ ◌َ ◌ٓ ا تُ◌ٛ◌ كى فهٛ◌ س

 تكم شءٙ  عهٛ◌ ى ٚ◌ ضاس كاذة ◌ٔ ◌ْ ل ش◌ٓ ذٛ  ◌ٔ ٌ◌إ ذفعهإ  فئ◌َ ◌ۥّ  فس◌ٕ ق
 ّPQ ◌ٰٱ ٔ◌ 

 
 
 

Artinya: 
 

"Wahai  orang-orang  yang  beriman!  Apabila  kamu  melakukan  utang- 

piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan 

hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. 

Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah 

mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang 

yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, 

Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun dari padanya. Jika yang 

berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak 

mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan 

benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika 

tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua 

orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang 

ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. 

Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu 

bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. 

Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan 

lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan 

perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa 

bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu 

berjual-beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu 

lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan 

bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah 

Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Baqarah: 282) 
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2.3    Penelitian Terdahulu 
 

Adapun penelitian terdahulu yang menyangkut tentang pengalaman kerja, 

pengetahuan, pelatihan dan penerapan akuntansi zakat yang sesuai dengan PSAK 

109 adalah sebagai berikut: 
 

Tabel 2.4 
 

Penelitian Terdahulu 
 

 
No 

Nama 
Peneliti 

 
Judul Penelitian 

Variabel 
Penelitian 

 
Hasil Penelitian 

 
1. 

 
Reno 
Fithri 
Meuthia 
Endrawati 
(2008) 

 
Pengaruh Faktor 
Pendidikan, 
Pelatihan, 
Pengalaman 
Kerjadan 
Penguasaan 
Komputer Staf 
Bagian 
AkuntansiTerhad 
ap Kualitas 
Penyajian 
Informasi 
Akuntansi, (Studi 
Pada Kantor 
Cabang Bank 
Nagari) 

 
Variabel 
X:Pendidikan, 
pelatihan 
pengalaman 
penguasaan 
komputer 

 
Variabel Y: 
Kualitas 
penyajian 
informasi 
akuntansi 

 
Pendidikan 
berpengaruh 
signifikan  terhadap 
kualitas penyajian 
informasi 
akuntansi, 
pelatihan 
berpengaruh 
signifikan terhadap 
kualitas penyajian 
informasi 
akuntansi, 
pengalaman kerja 
berpengaruh 
terhadap kualitas 
penyajian 
informasi 
akuntansi, 
penguasaan 
berpengaruh 
signifikan terhadap 
kualitas penyajian 
informasi akuntansi 

 
2. 

 
Ovita 
Charolina, 
Husaini 

 
Pengaruh 
Implementasi 
Pengelolaan 

 
Variabel X: 
Implementasi 
pengelolaan 

 
Implementasi 
pengelolaan 
keuangan 
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 dan 
Abdullah 
(2013) 

Keuangan Dan 
Pengalaman Kerja 
Terhadap Kualitas 
Laporan Keuagan 
Komisi Pemilihan 
Umum. 

keuangan, dan 
pengalaman kerja. 

 
Variabel Y: 
Kualitas laporan 
keuangan komisi 
pemilihan umum 

berpengaruh positif 
terhadap kualitas 
laporan keuangan 
KPU se-provinsi 
Bengkulu, hasil 
penelitian juga 
menunjukan bahwa 
pengalaman kerja 
berpengaruh positif 
terhadap kualitas 
laporan keuangan 
KPU se-provinsi 
Bengkulu. 

 
3. 

 
Restu 
Prayudi 
(2013) 

 
Analisis Faktor- 
faktor yang 
Mempengaruhi 
Perwujudan 
Akuntabilitas 
Pelaporan 
Keuangan 
Lembaga Amil 
Zakat Di Kota 
Pekanbaru 

 
Variabel X: 
Pengaruh 
mekanisme 
control, 
pengalaman amil, 
pengetahuan amil, 
dan konflik 
internal 

 
Variabel Y: 
Perwujudan 
akuntabilitas 
pelaporan 
keuangan 

 
Konflik internal 
memiliki pengaruh 
signifikan terhadap 
perwujudan 
akuntabilitas 
pelaporan 
keuangan 
sedangkan variabel 
mekanisme control, 
pengalaman amil, 
dan pengetahuan 
amil tidak memiliki 
pengaruh yang 
signifikan terhadap 
perwujudan 
akuntabilitas 
pelaporan 
keuangan 

 
4. 

 
Anna 
Widiastuti, 
dkk (2014) 

 
Pengaruh 
Pengetahuan Dan 
Kebijakan 
Pimpinan 
Terhadap 
Penerapan 

 
Variabel X: 
Pengetahuan, 
kebijakan 
pimpinan 

 
Secara parsial 
pengetahuan 
berpengaruh positif 
dan signifikan 
terhadap penerapan 
akuntansi syariah, 
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  Akuntansi 
Syariah Di BMT 
Se-Kabupaten 
Jepara 

 
Variabel Y: 
Penerapan 
akuntansi syariah 

kebijakan pimpinan 
berpengaruh positif 
dan signifikan 
terhadap penerapan 
akuntansi syariah 

 
5. 

 
Abdul 
Razik 
Luneto 
dkk (2015) 

 
Pengaruh 
pengalaman kerja 
dan perilaku 
keberagaman 
terhadap kinerja 
auditor (pada 
kantor akuntan 
pablik kota 
Bandung) 

 
Variabel X: 
Pengalaman 
kerja, perilaku 
keberagaman 

 
Variabel Y: 
Kinerja auditor 

 
Secara parsial dan 
simultan 
Pengalaman kerja, 
dan perilaku 
keberagaman 
berpengaruh 
signifikan terhadap 
kinerja auditor. 

 
6. 

 
Edi 
Purwanto 
(2016) 

 
Pengaruh 
Pengetahuan 
Karyawan Bagian 
Akuntansi dan 
Pemanfaatan 
Teknoligi 
Informasi 
Terhadap 
Efektivitas Sistem 
Informasi 
Akuntansi 

 
Variabel X: 
Pengaruh 
pengetahuan 
karyawan bagian 
akuntansi, dan 
pemanfaatan 
teknologi 
informasi 

 
Variabel Y: 
Efektivitas sistem 
informasi 
akuntansi 

 
Pengetahuan 
karyawan bagian 
akuntansi dan 
pemanfaatan 
teknologi informasi 
mempunyai 
pengaruh positif 
terhadap efektivitas 
SIA 

 
7. 

 
Era Junita 
(2016) 

 
Pengaruh 
Pengalaman 
Kerja, 
Pengetahuan dan 
Kebijakan 
Pimpinan 
Terhadap 
Penerapan 
Akuntansi Zakat, 

 
Variabel X: 
Pengalaman 
kerja, 
pengetahuan, dan 
kebijakan 
pimpinan 

 
Variabel Y: 
Penerapan 

 
Pengalaman kerja, 
dan pengetahuan 
memiliki pengaruh 
yang signifikan, 
sedangkan 
kebijakan pimpinan 
tidak berpengaruh 
signifikan terhadap 
penerapan 
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Penerapan PSAK No. 109 (Y) 

 
 
 

  Infak/Sedekah 
(PSAK 109) Pada 
Lembaga Amil 
Zakat di 
Pekanbaru 

akuntansi zakat, 
infaq/sedekah 
(PSAK 109) 

akuntansi zakat, 
infak/sedekah 
(PSAK 109) 

 
8. 

 
Eka 
Nurhayati 
(2017) 

 
Pengaruh 
Pendidikan, 
Pelatihan, 
Pengalaman 
Kerja, Dan 
Pengetahuan 
Akuntansi 
Syariah Terhadap 
Kualitas 
Penyajian 
Informasi 
Akuntansi 
Syariah (Studi 
Kasus Pada KJKS 
KMT Tumang) 

 
Variabel X: 
Pendidikan, 
Pelatihan, 
Pengalaman 
Kerja, dan 
Pengetahuan 
Akuntansi 
Syariah. 

 
Variabel Y: 
Kualitas 
Penyajian 
Informasi 
Akuntansi 
Syariah 

 
Pelatihan, 
Pengalaman Kerja, 
Pengetahuan 
Akuntansi Syariah 
Berpengaruh 
Terhadap Kualitas 
Penyajian 
Informasi 
Akuntansi 
Syariah.Sedangkan 
Pendidikan Tidak 
Berpengaruh 
Terhadap Kualitas 
Penyajian 
Informasi 
Akuntansi Syariah. 

 

 
 

2.4    Kerangka Berpikir 
 

Gambar 2.1 
Kerangka Berpikir 

 

 
 

Pengalaman Kerja (X1) 
 
 

Pengetahuan (X2)                             Penerapan PSAK No. 109 (Y) 
 
 

Pelatihan (X3) 
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2.5    Pengembangan Hipotesis 
 

2.5.1 Hubungan Pengalaman Kerja Terhadap Penerapan PSAK No. 109 
 

Menurut  Nasarudin  (2008:  1414), pengalaman  kerja membuat  seseorang 

dapat meningkatkan pengetahuan teknis maupun keterampilan kerja dengan 

mengamati orang lain, menirukan dan melakukan sendiri tugas-tugas pekerjaan 

yang ditekuni.  Dengan  melakukan  pekerjaan  secara berulang-ulang,  seseorang 

akan lebih mahir dalam melaksanakan tugasnya dan terbuka peluang untuk 

memperoleh  cara  kerja  yang  lebih  praktis,  produktif  dan  efisien.  Menurut 

Muzahid  (2013:  7)  pengalaman  kerja  yang  dimiliki  staf  bagian 

keuangan/akuntansi akan mempermudah dalam melakukan pekerjaan. Hal ini 

karena dengan pengalaman kerja profesional tersebut maka staf bagian 

keuangan/akuntansi lebih mengerti dan cekatan dalam menyusun laporan 

keuangan. Pengalaman kerja profesional dalam bidang akuntansi akan lebih 

memberikan kemudahan dan ketelitian dalam proses penyusunan laporan 

keuangan. Maka dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa 

pengalaman kerja dapat berpengaruh terhadap penerapan PSAK No. 109. 

 
Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Era Junita (2016) 

yang telah membuktikan bahwa secara parsial pengalaman kerja berpengaruh 

terhadap penerapan akuntansi zakat, infak/sedekah (PSAK 109). Dan juga sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Eka Nurhayati (2017) yang telah 

membuktikan bahwa pengalaman kerja berpengaruh terhadap kualitas penyajian 

informasi akuntansi syariah. 
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Berdasarkan pembahasan diatas, penelitian ini merumuskan kedalam 

hipotesis: 

H1: Diduga pengalaman kerja berpengaruh signifikan terhadap penerapan 
 

PSAK 109. 
 
 

2.5.2 Hubungan Pengetahuan Terhadap Penerapan PSAK No. 109 
 

Menurut Herawaty dan Susanto (2009), Seseorang yang melakukan 

pekerjaan sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya akan memberikan hasil 

yang lebih baik daripada mereka yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup 

memadai akan tugasnya. Menurut Spencer (Sudarmanto, 2009:53) pengetahuan 

merupakan domain yang sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang. 

Perilaku yang didasari dengan pengetahuan akan lebih melekat dan langgeng dari 

pada perilaku yang tidak didasari dengan pengetahuan. Jadi kinerja yang didasari 

atas pengetahuan akan lebih optimal. Berdasarkan pendapat diatas dapat 

disimpulkan bahwa pengetahuan dapat berpengaruh terhadap penerapan PSAK 

No. 109. 

 
Hal ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Anna Widiastuti, 

dkk (2014) yang telah membuktikan bahwa pengetahuan berpengaruh positif dan 

signifikan  terhadap  penerapan  akuntansi  syariah.  Hasil  penelitian  Era  Junita 

(2016) juga telah membuktikan bahwa pengetahuan secara parsial memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap penerapan akuntansi zakat, infak/sedekah 

(PSAK 109). Dan ini juga sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Eka 

Nurhayati  (2017)  yang  telah  membuktikan  bahwa  pengetahuan  berpengaruh 

terhadap kualitas penyajian akuntansi syariah. 
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Berdasarkan pembahasan diatas, penelitian ini merumuskan ke dalam 

hipotesis: 

H2: Diduga pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap penerapan PSAK 
 

109. 
 
 

2.5.3 Hubungan Pelatihan Terhadap Penerapan PSAK No. 109 
 

Dalam PP RI nomor 71 tahun 1991 pasal 1 disebutkan Latihan kerja adalah 

keseluruhan kegiatan untuk memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan 

produktivitas,  disiplin,  sikap  kerja  dan  etos  kerja  pada  tingkat  keterampilan 

tertentu berdasarkan persyaratan jabatan tertentu yang pelaksanaannya lebih 

mengutamakan praktek dari pada teori. 

 
Menurut Muzahid (2013: 6) pelatihan tujuannya adalah untuk meningkatkan 

pengetahuan, sikap dan keterampilan, sehingga mampu meningkatkan kompetensi 

individu untuk menghadapi pekerjaan di dalam organisasi sehingga tujuan 

organisasi  dapat  tercapai.  Sehingga  dapat  simpulkan  bahwa  pelatihan  sebagai 

suatu kegiatan untuk meningkatkan kinerja saat ini dan kinerja mendatang. 

Menurut pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pelatihan juga dapat 

berpengaruh terhadap penerapan PSAK No. 109. 

 
Hal ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Reno Fithri 

Meutia Endrawati (2008) yang telah membuktikan bahwa pelatihan berpengaruh 

signifikan  terhadap  kualitas  penyajian  informasi  akuntansi.  Dan  juga  sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Eka Nurhayati (2017) yang membuktikan 
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bahwa  pelatihan  berpengaruh  terhadap  kualitas  penyajian  informasi  akuntansi 

syariah. 

Berdasarkan pembahasan diatas, penelitian ini merumuskan ke dalam 

hipotesis: 

H3:  Diduga  pelatihan  berpengaruh  signifikan  terhadap  penerapan  PSAK 
 

109. 
 
 

2.5.4 Hubungan Pengalaman Kerja, Pengetahuan dan Pelatihan Terhadap 
 

Penerapan PSAK No. 109 
 

Menurut  Nasarudin  (2008:  1414), pengalaman  kerja membuat  seseorang 

dapat meningkatkan pengetahuan teknis maupun keterampilan kerja dengan 

mengamati orang lain, menirukan dan melakukan sendiri tugas-tugas pekerjaan 

yang ditekuni. 

Dan menurut teori yang dikemukakan oleh para ahli tersebut dapat 

disimpulkan bahwa pengalaman kerja, pengetahuan dan pelatihan dapat 

meningkatkan kinerja untuk penerapan standar akuntansi yang telah disahkan. Hal 

ini  juga sesuai  dengan  penelitian  Era Junita (2016) dengan  hasil  pengalaman 

kerja,   pengetahuan   dan   kebijakan   pimpinan   secara   simultan   berpengaruh 

signifikan terhadap penerapan akuntansi zakat, infak/sedekah (PSAK 109). 

Berdasarkan pembahasan diatas, penelitian ini merumuskan ke dalam 

hipotesis: 

H4: Diduga pengalaman kerja, pengetahuan dan pelatihan secara simultan 
 

berpengaruh signifikan terhadap penerapan PSAK 109. 
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