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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang 

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar didunia 

memiliki potensi yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrument 

pemerataan pendapatan dari masyarakat yang kelebihan harta kepada yang 

kekurangan. Yaitu dengan memanfaatkan institusi zakat, infak, sedekah (ZIS). 

Karena zakat merupakan salah satu rukun islam yang diwajibkan atas setiap 

muslim, maka kedudukannya sangan penting dalam islam. Hukum zakat wajib 

bagi setiap muslim, hal ini bisa dilihat dari dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah 

ayat 10 dan Surat AT-Taubah ayat 60. Allah mensyaratkan zakat sebagai 

pembersih harta dan manivestasi ibadah umat muslim serta sebagai bentuk 

kepedulian umat muslim terhadap sesama. 

Zakat dapat dipandang dari dua sisi yang berbeda. Pertama, zakat 

dipandang sebagai amal ibadah yang tidak dapat diabaikan oleh setiap orang 

Islam. Bahkan, zakat merupakan salah satu dari rukun Islam. Tidak  ada 

perbedaan pendapat di kalangan umat Islam dalam hal ini. Dengan demikian, 

seorang muslim yang melalaikannya dianggap tidak sempurna keimanannya. 

Kekuatan perintah zakat adalah sama kuatnya dengan perintah sholat, puasa, dan 

haji. Dengan demikian, maraknya umat Islam dalam berzakat seharusnya sama 

dengan maraknya umat Islam menunaikan ibadah sholat dan haji. Apabila 

kemampun materi dijadikan ukuran, maka maraknya umat Islam dalam berzakat 

minimal sama dengan maraknya mereka dalam menunaikan ibadah haji. 
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Pada awal tahun 2016 Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan bahwa 

penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan per September 2014 sebesar 

27,73 juta jiwa, sedangkan di bulan September 2015 meningkat menjadi 28,51 

juta jiwa. Itu artinya kemiskinan di Indonesia pada September 2015 bertambah 

sebesar 780 ribu jiwa, hal ini menjadi perhatian penting pemerintah. Jumlah 

penduduk miskin paling banyak ada di Pulau Jawa, sebesar 15,31 juta jiwa. 

Sementara sisanya tersebar di Sumatera 6,31 juta jiwa, Bali dan Nusa Tenggara 

2,18 juta jiwa, Pulau Sulawesi 2,19 juta jiwa, Maluku 1,53 juta jiwa, dan 

Kalimantan sebesar 0,99 juta jiwa. Sementara itu, alokasi Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2015 untuk pengentasan 

kemiskinan yang berada di Kementerian Sosial sebesar Rp 14 triliun.  

Berdasarkan hasil riset BAZNAS dan IPB, potensi zakat secara nasional 

ditaksir mencapai Rp 217 triliun setiap tahun. Angka itu dilihat berdasarkan 

produk domestik bruto (PDB). Ketika PDB naik, maka potensi zakat juga 

bergerak. Jadi, itu didasarkan pada PDB tahun 2010. Padahal setiap tahun PDB 

bergerak naik. Kalau memperhitungkan pertumbuhan PDB tahun-tahun 

sesudahnya, maka tahun ini potensi zakat berubah menjadi sekitar Rp 274 triliun. 

Potensinya besar sekali.   

Namun dikarenakan belum baiknya sistem pengumpulan, dan pengelolaan 

dana zakat, Data pada BPS (Badan Pusat Statistik) Indonesia menunjukan bahwa 

pengumpulan dana zakat di indonesia masih sangat jauh dari potensi yang 

dihitung oleh Baznas dan IPB. Yaitu pada tahun 2014 pengumpulan dana zakat 

hanya berkisar pada angka 3.2 Trilyun Rupiah, lalu pada tahun 2015 naik pada 
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angka 4.4 Trilyun Rupiah. Perlu keseriusan pengelolaan dari pemerintah agar 

dana zakat dapat terkelola dengan baik, melihat dari besarnya potensi, maka 

sangat mungkin terjadi kesejahteraan umat khususnya umat islam di Indonesia. 

(Republika.co.id : 2016) 

Menurut (Hafiduddin, 2005:67) secara substantif zakat adalah ibadah 

Maaliyah ijtimiyah ijtimaiyah yang memiliki potensi penting, dan strategis. Oleh 

karena itu, problematika kemiskinan merupakan salah satu permasalahan 

mendasar yang saat ini dihadapi oleh bangsa indonesia. Sejumlah kebijakan telah 

dikeluarkan pemerintah dalam mengatasinya, namun demikian kebijakan-

kebijakan itu tidak berjalan sebagaimana seharusnya, untuk itu diperlukan solusi 

alternatif, yaitu pemanfaatan dan optimalisasi instrumen zakat, infak, dan 

sadaqoh. 

Dukungan pemerintah terhadap keberadaan peran Organisasi Pengelola 

Zakat semakin besar yang ditunjukkan dengan keluarnya peraturan perundang-

undangan dibidang zakat misalnya Undang-undang No.38 Tahun 1999 tentang 

Pengelolaan Zakat dan Keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 1999 tentang 

Pelaksanaan Zakat. Dari kalangan profesi akuntan, yaitu Ikatan Akuntan 

Indonesia (IAI) pun telah mengeluarkan PSAK 109 Tahun 2011 tentang 

Akuntansi Zakat dan Infak/sadaqoh. 

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

adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan 

syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq). Ditinjau 

dari segi bahasa, zakat berarti tumbuh, (numuw) dan bertambah (ziyadah) jika 
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diucapkan zaka al-zar ; artinya adalah tanaman itu tumbuhan dan bertambah. Jika 

diucapkan zakat al-nafaqah, artinya nafkah tumbuh dan bertambah. 

Dalam Bab II Undang-undang No. 23 Tahun 2011, dikemukakan bahwa 

organisasi pengelola zakat yaitu Badan Amil Zakat Nasional (pasal 5) untuk 

melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk BAZNAS. Badan Amil 

Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat 

secara nasional. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstructural yang 

bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. 

Lembaga pengelola zakat harus menggunakan pembukuan yang benar 

seperti yang telah ditetapkan PSAK No. 109 Tentang pengelolaan Zakat, Infak, 

Sedekah. Pengurus harus mengelola dan mengatur sistem akuntansi, memberikan 

laporan periodik dan transparan, melakukan penyaksian dengan melakukan 

periksaan audit, oleh orang independen misalnya akuntan publik Sehingga 

pengeluaran dana yang dilakukan dapat dipertanggung jawabkan. Selain itu 

tindakan audit yang dilakukan dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat 

akan baiknya pengelolaan dana yang dikelola pihak Baznas. 

Baznas Kabupaten Rokan Hulu belum melakukan pencatatan dan 

membuat laporan keuangan dengan benar seperti yang telah ditetapkan oleh 

PSAK No. 109 mengenai Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah, seperti membuat 

Jurnal-jurnal penerimaan maupun pengeluaran dana zakat, serta laporan 

keuangannya yang belum merujuk pada PSAK No. 109. Penting bagi lembaga 

pegelola zakat untuk bisa menyusun laporan keuangan yang baik dan transparan. 

Namun masih banyak BAZNAS dan lembaga Amil Zakat yang belum 
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menggunakan akuntansi zakat, terutama badan amil zakat yang beroperasi dalam 

lingkup Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Masjid mereka masih menggunakan 

pencatatan konvensional. Padahal sudah dikeluarkan PSAK No. 109 tentang 

akuntansi zakat. Sedangkan pada BAZNAS Rohul sudah memiliki pegawai 

professional dengan jenjang sekolah tamatan S1 Jurusan Akuntansi.  

Pencatatan yang dibuat oleh pihak Baznas Kabupaten Rokan Hulu hanya 

berupa kwitansi/formulir khusus yang dibuat oleh Baznas Rohul, yang kemudian 

dilaporkan dalam rekapitulasi untuk laporan setiap bulan dan belum dilakukan 

pencatatannya. Sedangkan penyaluran zakat dicatat hanya dengan menggunakan 

kuitansi khusus. baznas Rohul juga mengakui belum melakukan pencatatan 

terhadap pengakuan seperti kas dan setara kas, piutang, biaya dibayar dimuka, 

asset tetap dan akumulasi penyusutan, kewajiban, dan penerimaan dana. Baznas 

Rohul juga belum membuat laporan keuangan amil seperti, Neraca, Laporan 

posisi keuangan, laporan perubahan asset pengelolaan, dan Laporan perubahan 

asset.  ini tentu tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan PSAK No.109 Tentang 

Akuntansi Zakat, Infaq, Sedekah. Hingga saat ini Laporan Keuangan yang 

disajikan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hulu belum pernah 

diaudit oleh auditor independen, dikarenakan beberapa instrument dalam 

pelaporan keuangannya belum sepenuhnya merujuk pada standard yang telah 

ditetapkan yaitu,  PSAK No. 109 Tahun 2011. Oleh karena itu Baznas Kabupaten 

Rokan Hulu belum sepenuhnya bertanggung jawab atas pengelolaan dana zakat, 

infak, dan sedekah yang mereka kelola. 
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Dari fenomena inilah yang menjadikan penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian terhadap penerapan akuntansi zakat yang dilakukan lembaga 

pengelolaan zakat, tidak mungkin rasanya kewajiban zakat tersebut dapat 

diwujudkan dengan baik tanpa adanya pengelolaan yang baik pula, termasuk 

didalamnya pencatatan (fungsi akuntansi) yang menjamin pihak-pihak yang 

terlibat baik oleh lembaga amil zakat maupun Badan Amil Zakat Nasional. 

Karenanya dilakukan penelitian mengenai mekanisme pengelolaan zakat 

pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hulu yang ada di JL. Tuanku 

Tambusai / di depan mesjid Agung Madani Islamic Center, dimana BAZNAS 

Kabupaten Rokan Hulu. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka diambil 

penelitian dengan judul “ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT, 

INFAQ, DAN SEDEKAH PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL 

KABUPATEN ROKAN HULU” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka, rumusan 

masalah pada penelitian ini adalah: 

Bagaimana penerapan akuntansi zakat, infaq, dan sedekah pada Badan 

Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hulu? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk menjawab masalah penerapan akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah  

pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hulu. 
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1.4   Manfaat Penelitian 

1. Bagi pihak Badan Amil Zakat hasil penelitian ini sebagai informasi dalam 

penerapan akuntansi khususnya bagi pihak staf keuangan yang ada di 

Badan Amil Zakat Nasional sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi 

Zakat (PSAK No. 109) 

2. Analisa yang dilakukan dapat membantu untuk mengetahui bagaimana 

pengelolaan dana zakat. 

3. Memberikan pengelaman kepada penulis untuk menerapkan dan 

memperluas wawasan penerapan teori dan pengetahuan yang telah 

diterima dalam perkuliahan pada kegiatan nyata. 

 

1.5   Sistematika Penulisan 

Sistemetika penulisan akan dilakukan sesuai dengan kerangka proposal 

yang diuraikan sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta 

sistematika penulisan. 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka memaparkan teori-teori tentang (Pengertian 

Zakat, dasar hukum zakat, muzakki dan mustahiq, Amil Zakat atau 

Organisasi Pengelolaan Zakat(OPZ), prinsip-prinsip zakat, jenis-

jenis zakat, nisab zakat, zakat dan Negara, peran social ekonomi 

zakat dan wakaf). yang telah diperoleh melalui studi pustaka dari 
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berbagai literature yang berkaitan dengan masalah penelitian yang 

telah ditetapkan untuk selanjutnya digunakan dalam landasan 

pembahasan dan pemecahan masalah serta berisi tentang konsep 

secara islami, penelitian terdahulu, dan kerangka penelitian. 

BAB III: METODELOGI PENELITIAN 

Metodelogi penelitian berisi tentang lokasi dan waktu penelitian, 

jenis sumber data, populasi, dan sampel, metode pengumpulan 

data, defenisi operasional, dan pengukuran variable, analisis data, 

dan metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini. 

BAB IV: HASILPENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini merupakan bab yang menguraikan gambaran umum Badan 

Amil Zakat Kabupaten Rokan Hulu yang dimulai dengan sejarah 

singkat perusahaan, struktur organisasi, serta mengenai hasil 

penelitian. 

BAB V: PENUTUP 

Bab ini merupakan bab penutup dari penelitian ini, yang berisi 

kesimpulan dan saran yang diharapkan dapat berguna bagi 

perusahaan. 

 

 

 


