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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1   ZAKAT, INFAQ, DAN SEDEKAH 

Zakat berasal dari an-nama’ (berkembang, subur, dan bertambah besar) at-

tahir (mensucikan), barokah (berkah), tazkiyah (mensucikan). Zakat disebut An-

nama’ karena dengan mengeluarkan zakat menyebabkan harta berkembang, 

tambah subur, makin besar dan melindungi dari marabahaya. Zakat disebut At-

Tahir karena membayar zakat mansucikan diri dari sifat kikir, rakus, tamak, cinta 

berlebihan dari harta dan lainnya (Supardi, 2012:45). Sedangkan secara istilah 

zakat ialah nama pengambilan tertentu dari harta tertentu. Menurut sifat-sifat 

tertentu, dan untuk diberikan kepada golongan tertentu. Allah berfirman dalam 

surat At Taubah 103: 

                             

          

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

membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. 

Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. 

Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. 

 

Menurut mazhab syafi’I zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya 

harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus, sedangkan mazhab hambali 

mengatakan zakat adalah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus 

untuk kelompok yang khusus pula. (Wahbah, 2005:98) 

Infak berasal dari kata : Nafaqa (Nun, Fa’, dan Qaf) yang mempunyai arti 

keluar. Dari istilah inilah berasal kata nifaq-munafiq, yang mempunyai arti orang 
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yang keluar dari ajaran Islam. Maka infaq juga bisa diartikan mengeluarkan 

sesuatu harta untuk suatu kepentingan yang baik. Ini sesuai dengan firman allah 

yang menyebutkan bahwa orang-orang kafirpun meng “infak” kan hartanya untuk 

menghalangi jalan allah. 

Infak adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat. 

Infak ada yang wajib dan ada yang sunnah. Infak wajib diantaranya adalah zakat, 

kafarat, dan nadzar. Sedangkan infak sunnah adalah infak kepada fakir miskin 

sesama muslim, infak bencana alam, dan infak kemanusiaan. Menurut PSAK No. 

109, infak/sedekah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, 

baik yang peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi. 

Sedekah adalah pemberian harta kepada orang-orang fakir-miskin, orang 

yang membutuhkan, ataupun pihak-pihak lain yang berhak menerima sedekah, 

tanpa disertai imbalan, tanpa paksaan, tanpa batasan jumlah, kapan saja, dan 

berapapum jumlahnya. Karena sedekah tidak hanya mengeluarkan atau 

menyumbangkan harta. Namun sedekah mencakup segala amal atau perbuatan 

baik. Dalam sebuah hadist digambarkan “memberikan senyuman kepada 

saudaramu adalah sedekah. (Wikipedia.sedekah, 2016) 

(Qardhawi, 2013:90) menyatakan bahwa Sedekah ini hukumnya adalah 

sunnah bukan wajib. Karena itu, untuk membedakannya dengan zakat yang 

hukumnya wajib, para fuqara menggunakan istilah sedekah tathawwu’ atau ash 

sedekah an-nafilah. Zakat merupakan rukun islam terpenting setelah solat, zakat 

dan zolah dijadikan sebagai perlambangan keseluruhan ajaran islam. Pelaksanaan 
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sholat melambangkan hubungan seseorang kepada Allah SWT. Sedangkan zakat 

melambangkan hubungan antar sesama manusia. 

2.1.1 DASAR HUKUM ZAKAT 

Zakat merupakan dasar prinsipil untuk menegakan struktur sosial 

Islam. Zakat bukanlah derma atau sedekah biasa, melainkan iuran wajib dan 

merupakan perintah Allah SWT yang harus dilaksanakan (supardi, 2012:46). 

Jadi hukumnya wajib. Dimana mereka sudah memiliki sejumlah harta yang 

sudah masuk batas nisabnya, maka wajib dikeluarkan harta dalam jumlah 

tertentu untuk diberikan kepada mustahiq zakat yang terdiri dari delapan 

golongan. Landasan kewajiban zakat disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. 

2.1.2 MUZAKKI DAN MUSTAHIQ 

Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim 

yang berkewajiban menunaikan zakat atau badan yang berhak membayar 

zakat sesuai dengan nisab dan haulnya yang ditentukan dalam syariat Islam. 

Mustahiq adalah orang yang berhak menerima zakat yaitu ada delapan 

golongan diantaranya fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, gharim, 

fisabilillah, dan ibnu sabil. Sesuai dengan firman Allah SWT :  

                        

                        

        

 

Artinya: “sesungguhnya zakat-zakat itu hanya disalurkan untuk orang-orang 

fakir, miskin, pengurus zakat, memerdekakan budak, orang yang 

berhutang, gharim, fisabilillah, dan orang-orang yang sedang dalam 
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perjalanan (musafir). Sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan 

Allah SWT. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha 

bijaksana”. (Qs. At.Taubah : 60) 

 

2.1.3 AMIL ZAKAT ATAU ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT 

(OPZ) 

Adapun yang dimaksud dengan Amil Zakat ialah mereka yang 

melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari pengumpulan zakat 

sampai kepada bendahara dan para penjaganya, juga mulai dari mencatat 

sampai menghitung aliran dana yang keluar dan masuk lalu 

mendistribusikannya kepada para mustahiq. Allah menyediakan upah bagi 

mereka berupa harta zakat sebagai imbalan. Zakat adalah merupakan suatu 

tugas Negara, oleh karena itu para imam wajib mengirim petugas yang 

bertindak sebagai amil zakat untuk memungut zakat. 

Organisasi Pengelola Zakat adalah sebuah organisasi yang mengelola 

dana zakat, infak, sedekah, dan dana-dana lain yang hampir keseluruhannya 

adalah dana yang dihimpun dari masyarakat. Karena lembaga ini mengelola 

dana yang bersumber dari masyarakat dan harus disalurkan kembali kepada 

masyarakat, maka esensinya lembaga ini adalah lembaga keuangan, demikian 

sejatinya organisasi pengelola zakat (baik BAZNAZ maupun LAZ) 

mengemban dua amanah (Widodo, 2009:101) 

2.1.4 PRINSIP PRINSIP ZAKAT 

Menurut  (Mannan dalam Shomad, 2012:46), Zakat mempunyai enam 

prinsip, yaitu (1) prinsip keyakinan keagaman (faith), (2) prinsip pemerataan 

(equity) dan keadilan, (3) prinsip produktivitas (productivity) dan kematangan 
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(4) prinsip nalar (reason), (5) prinsip kebebasan (freedom), (6) prinsip etik 

(ethic) dan kewajaran. 

1) Prinsip keyakinan keagamaan menyatakan bahwa orang yang 

membayar zakat yakin apabila pembayaran tersebut merupakan salah 

satu menifestasi keyakinan agamanya, sehingga kalau orang yang 

bersangkutan belum menunaikan zakatnya, belum merasa sempurna 

ibadahnya.  

2) Prinsip pemerataan dan keadilan cukup jelas menggambarkan tujuan 

zakat yaitu membagi lebih adil kekayaan yang telah diberikan tuhan 

kepada manusia. 

3)  Prinsip produktivitas dan kematangan menekankan bahwa zakat 

memang wajar harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan 

produk tertentu. Dan hasil (produksi) hanya dapat dipungut setelah 

lewat jangka waktu satu tahun yang merupakan ukuran normal 

memperoleh hasil tertentu.  

4) Prinsip nalar, dan (kelima) kebebasan menjelaskan bahwa zakat hanya 

dibayarkan oleh orang yang bebas rohani serta jasmaninya, yang 

merasa mempunyai tanggung jawab untuk membayar zakat untuk 

kepentingan bersama. Zakat tidak dipungut dari seseorang yang sedang 

menjalani hukuman atau orang yang menderita sakit jiwa. Dan 

(keenam) prinsip etik dan kewajaran menyatakan bahwa zakat tidak 

akan diminta secara semena-mena tanpa memperhatikan akibat yang 

ditimbulkannya. Zakat tidak mungkin dipungut, kalau karena 
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pemungutan itu orang yang membayarnya justru akan menderita. 

(Mubyanto dalam Shomad, 2012:278) 

2.1.5 JENIS-JENIS ZAKAT 

Mengenai jenis-jenis zakat yang dikenal dalam islam secara garis besar 

dikategorikan menjadi dua bentuk, yaitu Zakat mal dan Zakat fitrah. Yang 

dimaksud dengan zakat maal tersebut adalah zakat terhadap segala jenis harta 

benda, sedangkan zakat fitrah itu adalah zakat yang dimaksud untuk 

mengeluarkan sebagian dari makanan pokok yang dimakan menurut ukuran 

yang ditentukan oleh agama. Khusus bagi zakat fitrah ini hukumnya adalah 

wajib bagi laki-laki, perempuan orang dewasa, anak-anak, orang merdeka, 

ataupun hamba sahaya, mengenai waktu pembayaran zakat fitrah tersebut 

adalah pada waktu bulan ramadhan, yaitu pada waktu tenggelamnya matahari 

hingga sebelum terbitnya matahari. (Abdullah, 2006:134). Mengenai zakat 

MAL terdiri dari beberapa jenis yang antara lain; 

A. Zakat harta kekayaan ( zakah an-nuqud ) 

Yaitu zakat dari semua jenis harta yang sengaja disimpan baik 

berupa modal maupun tabungan, harta yang dapat dikategorikan dalam 

zakat ini adalah, emas, perak, batu berharga, uang tunai, tabungan, 

deposito, cek, dan saham besarnya zakat adalah 2.5% dari nishabnya, 

yaitu senilai 94 gram emas. 

B. Zakat perniagaan ( zakah at-tijarah ) 

Adalah zakat dari semua jenis usaha seperti perdagangan 

(ekspor, impor, toko, warung, pabrik, industry, dan tempat usaha 

lainnya) jasa, pendapatan dan keuntungan lain yang diperoleh dari 
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jalan yang halal. Besarnya zakat adalah 2.5% setiap tahun dari nishab 

harta 94 gram emas. 

C. Zakat binatang ternak (zakah al-an am) 

Adalah zakat yang harus dikeluarkan dari kepemilikan binatang 

ternak.  

Tabel 2.1 

Nisab Zakat Unta 

Jenis 

hewan 

Nisab Banyak zakat yang harus dikeluarkan 

Unta 5 ekor 1 ekor domba 

Unta 10 ekor 2 ekor domba 

Unta 15ekor 3 ekor domba 

Unta 20 ekor 4 ekor domba 

Unta 25 ekor Binta Makhad, yaitu unta betina yang berumur 1 

tahun masuk ke tahun ke-2 

Unta 36 ekor Binta labun, yaitu unta betina yang berumur 2 

tahun masuk ke tahun ke-3 

Unta 46 ekor Hiqqah, yaitu unta yang berumur 3 tahun masuk 

tahun ke-4 

 61 ekor Jaz’ah, yaitu unta yang berumur 4 tahun masuk ke 

tahun ke-5 

Unta 76 ekor 2 ekor binta labun 

Unta 91-120 

ekor 

2 ekor hiqqah 

 Sumber : Ummah (2010) 
 

Tabel 2.2 

Nisab Zakat Sapi 

Jenis 

hewan 

Nisab Banyak zakat yang harus dikeluarkan 

Sapi 30 ekor Tabi’ yaitu sapi yang berumur 1 tahun 

Sapi 40ekor Musannah, yaitu sapi yang berumur 2 tahun 

Sapi 60 ekor 2 ekor tabi’ jantan atau betina 

Sapi 70 ekor 1 ekor musannah dan 1 ekor tabi’ jantan 

Sapi 80 ekor 2 ekor musannah 

Sapi 90 ekor 3ekor tabi’ jantan 

Sapi 100 ekor 1 ekor musannah dan 2 ekor tabi’ jantan 

Sapi 110 ekor 2 ekor musannah dan tabi’ jantan 

Sapi 120 ekor 3ekor musannah dan 4 ekor tabi’ jantan 

Sumber : Ummah (2010) 
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Table 2.3 

Nisab Zakat Kambing/Domba 

Jenis 

hewan 

Nisab Banyak zakat yang harus dikeluarkan 

Domba 40-120 1 ekor domba 

Domba 121-200 2 ekor domba 

Dpmba 2001-

400 

3 ekor domba 

Domba 400 4 ekor domba 

Sumber : Ummah (2010) 

a. Zakat hasil tanaman (zakah az-zira’ah) 

Yaitu zakat dari semua hasil pertanian, perkebunan, dan 

sebagainya. Besar zakatnya adalah 5% jika dalam pengelolaan 

memerlukan biaya pengairan dan 10% jika tidak memerlukan biaya 

pengairan, sedangkan nishabnya adalah senilai dengan 1.350 kg gabah 

atau 750 kg beras dan dikeluarkan setiap kali panen. 

b. Zakat barang hasil temuan (zakah ar-rikaz) 

Yaitu zakat yang berasal dari hasil harta yang ditemukan atau 

harta yang diperoleh dari cara yang tidak disengaja seperti penemuan, 

peninggalan, harta karun dan sejenisnya, besar zakatnya adalah 20% 

dari nilai harta tersebut dan dikeluarkan zakatnya pada saat barang itu 

diperoleh. 

2.1.6 ZAKAT DAN NEGARA 

Menurut ajaran islam, zakat sebaikanya dipungut oleh Negara atau 

pemerintah yang bertindak sebagai wakil fakir miskin untuk memperoleh 

haknya dalam harta orang kaya. Ajaran ini sesuai perintah Allah kepada nabi 

Muhammad S.A.W, agar Nabi memungut zakat dari harta orang-orang kaya 

(Q.s. 9:103), juga berdasarkan pemerintah nabi kepada Muaz yang menjadi 
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gubernur di Yaman agar ia memungut zakat dari orang-orang kaya dan 

kemudian dibagi-bagikan kepada fakir-miskin (H.R Bukhari)  

Pemindahan atau pemerataan zakat seperti ini dimaksudkan agar orang 

kaya tidak merasa zakat yang dikeluarkannya sebagai kebaikan hati, bukan 

kewajiban dan fakir-miskin tidak merasa berhutang budi kepada orang kaya 

karena menerima pembagian zakat. Apabila zakat dipungut oleh Negara, 

keuntunganya antara lain adalah sebagai berikut: (1) para wajib zakat lebih 

disiplin dalam menunaikan kewajibannya dan fakir-miskin lebih terjamin 

haknya; (2) peran fakir-miskin lebih dapat terjaga, tidak seperti orang-orang 

yang meminta-minta; (3) pembagian zakat akan lebih tertib ; (4) zakat yang 

diperuntukan bagi kepentingan umum seperti sabilillah misalnya, dapat 

disalurkan dengan lebih baik karena pemerintah lebih tau sasaran 

pemanfaatannya. (Yusuf Qardhawi –A.A.Basyir, 1978) dalam (Ali, 2012:224) 

2.1.7 PERAN SOSIAL EKONOMI  ZAKAT DAN WAKAF 

Zakat, pada kenyataannya, menciptakan kesejahteraan universal 

pertama dalam sejarah manusia. Sistem ekonomi yang muncul ketika Islam 

memegang di Arab Peninsula adalah refleksi dari apa yang dikenal di dunia 

kontemporer mengenai kesejahteraan ekonomi (Khan, 

2007).  Zakat mendefinisikan norma-norma kegiatan ekonomi dan, melalui 

dampaknya pada ekonomi variable. Sebagai mekanisme 

fiskal, Zakat melakukan beberapa fungsi utama dari keuangan publik modern, 

yang berkaitan dengan hak keamanan sosial, hibah bantuan sosial bagi anak, 
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subsidi pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan transportasi umum 

kesejahteraan suatu Derah maupun Negara. 

Zakat bertujuan menghapuskan kemiskinan dan mendorong perilaku 

berorientasi sosial. Zakat bertujuan untuk mengurangi perbedaan sosio-

ekonomi dengan memberikan dukungan dan bantuan keuangan untuk orang 

miskin dan membawa mereka lebih dekat dengan orang berpunya. Ini cara 

yang efektif untuk redistribusi kekayaan untuk menjaga harkat martabat 

sesama manusia dan memfasilitasi pencapaian kerja penuh. Itu tujuan sosial 

dan ekonomi utama Zakat, adanya  kepuasan kebutuhan ekonomi dasar 

masyarakat miskin, pertahanan Umat Muslim dan ideologinya, memecahkan 

masalah berbahaya seperti kemiskinan, pengangguran, bencana, utang dan 

distribusi pendapatan yang adil. (Ahmed,2009) jurnal. 

Wakaf sebagai lembaga penting dari peradaban Islam bertujuan 

membantu kebutuhan masyarakat yang dinyatakan diabaikan dalam proses 

pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Ini adalah lembaga yang membantu 

social pembangunan yang terus berpacu dengan pertumbuhan ekonomi di 

masyarakat. Motivasi membangun seperti aktivitas sosial-ekonomi adalah 

sebagai halnya dengan zakat. Ini adalah motivasi yang telah membuat 

lembaga Wakaf tidak hanya hidup dan aktif sepanjang sejarah Islam namun 

telah memberikan kontribusi signifikan untuk berbagai kegiatan social seperti 

kesehatan, pendidikan, dan penelitian. Sejarah masa lalu Wakaf menunjukkan 

bahwa lembaga dapat digunakan untuk memobilisasi sumber daya tambahan 
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untuk bagian miskin dari masyarakat untuk mengatasi masalah sosial-ekonomi 

seperti: 

a. Pendidikan. 

b. Keterampilan dan pengembangan kewirausahaan mikro 

c. Perawatan kesehatan dan perawatan populasi yang terinfeksi HIV /     

AIDS 

d. Air dan sanitasi di daerah pedesaan 

Wakaf juga dapat mempertahankan dana, yang jika diinvestasikan 

dengan benar, dapat dimanfaatkan dalam periode kelaparan dan krisis lainnya 

untuk membantu ekstrim miskin untuk bertahan hidup krisis atau 

kelaparan. Dalam konteks negara dengan kemiskinan,Wakaf dapat membantu 

orang dalam kemiskinan ekstrim menghadapi kelaparan, kematian dan 

penyakit. 

2.1.8 AKUNTANSI ZAKAT 

Akuntansi zakat merupakan akuntansi yang digunakan oleh lembaga 

pengelolaan zakat yang telah disahkan oleh pemerintah baik berbentuk Badan 

Amil Zakat (BAZ) ataupun  berbentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Dalam 

hal ini standar akuntansi yang digunakan adalah PSAK 109. Lembaga Amil 

Zakat (LAZ) sebagai lembaga pemegang amanah, lembaga zakat 

berkewajiban untuk mencatat setiap setoran zakat dari musakki baik kuantitas 

maupun jenis zakat, kemudian melaporkan pengelolaan zakat tersebut kepada 

masyarakat. Untuk melaksanakan fungsi ini diperlukan akuntansi. Jadi cara 
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sederhana akuntansi zakat berfungsi untuk melakukan pencatatan dan 

pelaporan atas penerimaan dan pengalokasian zakat (Mahmudi, 2009:37) 

Yang dimaksud akuntansi zakat adalah bingkai pemikiran dan aktivitas 

yang mencakup dasar-dasar akuntansi dan proses-proses operasional yang 

berhubungan dengan penentuan, perhitungan, dan penilaian harta pendapatan 

yang wajib dizakati. Menetapkan kadar zakatnya dan mendistribusikan 

hasilnya kepada pos-pos yang sesuai hukum dan dasar-dasar syariat islam. 

1. Penerimaan Kas 

Penerimaan kas adalah transaksi keuangan yang menyebabkan 

asset perusahaan/ badan/lembaga berupa kas bertambah transaksi 

penerimaan kas dicatat ke sistem komputer pada formulir elektronik 

penerimaan kas dan dibukukan oleh system komputer ke jurnal 

penerimaan kas sesuai dengan metode yang ditetapkan. Sumber 

penerimaan kas dari muzakki yang mempunyai usaha perkebunan, usaha 

dan profesi yang mencapai nisabnya. 

Contoh jurnal penerimaan kas 

a. Jurnal penerimaan dana zakat sebesar Rp. 95.000.000,- dan dana 

infak Rp.67.000.000,- dibuat dalam rekening penerimaan dana 

untuk masing-masing jenis. 

(Dr) kas Zakat Rp. 95.000.000 

          (Cr) Penerimaan 

Dana Zakat 

       Rp. 95.000.000 

(Dr) Kas Infak Rp.67.000.000 

          (Cr) Penerimaan 

Dana Infak 

       Rp.67.000.000 
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2. Pengeluaran Kas 

 Pengeluaran kas adalah suatu transaksi yang menimbulkan 

berkurangnya saldo kas dan bank milik instansi yang mengakibatkan 

adanya pendistribusian infak, zakat dan sedekah atau pembayaran hutang 

ataupun hasil transaksi yang menyebabkan berkurangnya kas. 

Contoh jurnal pengeluaran kas 

a. Jurnal pembayaran sewa kantor dimuka untuk 1 tahun kedepan 

sebesar Rp. 2.400.000,- 

(Dr) Sewa dibayar dimuka Rp. 2.400.000 

         (Cr) Kas         Rp. 2.400.000 

 

b. Jurnal pembelian alat-alat tulis keperluan lembaga sebesar Rp. 

1.000.000 

(Dr) Suplies ( Alat tulis kantor) Rp.1.000.000 

         (Cr) kas         Rp. 1.000.000 
 

c. Jurnal penyaluran dana zakat kepada fakir sebanyak 8 orang @ 

senilai Rp. 150.000 sehingga total seluruhnya adalah Rp. 1.200.000 

(Dr) Penyaluran Fakir Miskin Rp. 1.200.000 

         (Cr) Kas Zakat         Rp.1.200.000 

 

2.1.9  TUJUAN LAPORAN KEUANGAN 

1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk menngelola secara tepat, 

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

dipercayakan kepada organisasi atau lembaga pengelola zakat. Tujuan 

ini terkait dengan pengendalian manajemen (management control) 

untuk kepentingan internal organisasi. 
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2. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi lembaga pengelola 

zakat (manajemen) untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab 

dalam mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan 

zakat, infak, sodaqoh, hibah dan wakaf yang menjadi wewenangnya 

dan memungkinkan bagi lembaga pengelola zakat untukmelaporkan 

kepada public (masyarakat) atas hasil operasi dan penggunaan dana 

umat. Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas (accountability). 

 Menurut hery tujuan khusus laporan keuangan adalah menyajikan 

secara wajar dan sesuai dengan perinsip akuntansi yang berlaku umum 

mengenai posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan lain dalam posisi 

keuangan (Mufriani, 2012:41). Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 

No. 1, tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang 

menyangukut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu 

perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam mengamnil 

keputusan (Harahap, 2012:90) 

2.1.10 LAPORAN KEUANGAN 

 Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi 

yang dapat digunakan sebagai alat ukur untuk mengkomunikasikan data 

keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 

Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap posisi keuangan terbagi dua yaitu 

pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internal terdiri dari karyawan dan 

manajemen perusahaan, dan pihak eksternal terdiri dari pemegang saham, 

kreditor, pemerintah, dan masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 
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laporan keuangan merupakan alat informasi yang menggabungkan perusahaan 

dengan pihak-pihak yang berkepentingan, yang menunjukan kondisi kesehatan 

keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan (Mufriani, 2006:35) 

 

2.2 PERLAKUAN AKUNTANSI ZAKAT MENURUT PSAK NO. 109 Tahun 

2011 

2.2.1 Pengakuan dan Pengukuran 

1. Pengakuan awal 

 Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau asset lainnya diterima. 

Zakat yang diterima muzakki diakui sebagai penambah dana zakat: 

a. Jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima 

b. Jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar asset non kas 

tersebut. 

Penentuan nilai wajar asset nonkas yang diterima menggunakan 

harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia maka dapat menggunakan 

metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang di atur dalam PSAK 

yang relevan. Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian 

amil dan dana zakat untuk bagian nonamil. Penentuan jumlah atau 

presentase bagian untuk masing-maisng mustahiq ditentukan oleh amil 

sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil. Jika muzakki 

menentukan mustahiq yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil 

maka asset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika 

atas jasa tersebut amil mendapatkan ujrah/fee maka diakui sebagai 

penambah dana amil. 
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2.2.1.2 Pengukuran Setelah Pengakuan Awal 

 Jika terjadi penurunan nilai asset zakat nonkas, jumlah 

kerugian yang ditanggung harus diperlakukam sebagai pengurang 

dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab 

terjadinya kerugian tersebut. Penurunan nilai asset zakat diakui 

sebagai: 

a. Pengurangan dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh 

kelalaian amil; 

b. Kerugian dan pengurangan dan amil, jika disebabkan oleh 

kelalaian amil. 

2.2.2 Penyaluran Zakat 

Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai Pengurang dana 

zakat sebesar: 

a. Jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas 

b. Jumlah tercatat jika dalam bentuk asset nonkas 

2.2.3 Dana Non Halal 

 Penerimaan dana Nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan 

yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan giro atau 

bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan dana nonhalal pada 

umumnya terjadi karena kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan 

oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang. Penerimaan nonhalal 

diakui sebagai dana nonhalal, yang terpisah dari dana zakat, dana 
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infak/sedekah dan dana amil. Asset nonkas halal disalurkan sesuai dengan 

syariah. 

2.2.4 Penyajian Zakat Infaq/Sedekah 

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

nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan). 

2.2.5 Pengungkapan Zakat 

Amil zakat harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan 

transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada: 

a. Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas 

penyaluran dan penerimaan. 

b. Kebijakan pembagian antara dana amil dan nonamil atas penerimaan 

zakat seperti presentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan. 

c. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat 

berupa asset nonkas. 

d. Rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban 

pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung mustahiq. 

e. Hubungan istimewa antara amil dan mustahiq meliputi : sifat 

hubungan istimewa, jumlah jenis asset yang disalurkan, dan presentase 

dari asset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama 

periode. Osmad (2012:78) 

2.2.6 Pengungkapan Entitas Syariah 

 Entitas syariah harus mengungkapkan dalam catatan atas laporan 

sumber penggunaan zakat, tetapi tidak terbatas pada: 
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a. Sumber dana zakat yang berasal internal entitas syariah. 

b. Sumber dana zakat yang berasal eksternal entitas syariah. 

c. Kebijakan penyaluran zakat terhadap masing-masing asnaf 

d. Proporsi dana yang disalurkan untuk masing-masing penerima zakat 

diklarifikasikan atas pihak terkait, sesuai dengan yang diatur dalam 

PSAK. 

 

2.3 LAPORAN KEUANGAN AMIL 

PSAK No. 109 (2011) menyatakan bahwa komponen laporan keuangan 

yang lengkap dari amil terdiri: 

1. Neraca (Laporan Posisi Keuangan) 

2. Laporan perubahan dana; 

3. Laporan perubahan asset kelolaan; 

4. Laporan arus kas dan; 

5. Catatan atas laporan keuangan. 

Table 2.4 

Neraca (Laporan Posisi Keuangan) BAZ “XXX” 

Per 31 Desember 2xx2 

 

Keterangan Rp Keterangan Rp 

Asset lancer 

 

Kas dan setara 

Instrument 

keuangan 

Piutang 

Asset tidak 

lancar 

 

Asset tetap 

 

 

XXX 

XXX 

 

 

 

XXX 

 

XXX 

Kewajiban-Kewajiban 

jangka pendek 

Biaya yang masih harus 

dibayar 

 

Kewajiban jangka 

panjang 

Imbalan kerja jangka 

panjang 

Jumlah kewajiban 

 

 

XXX 

 

 

 

XXX 

XXX 
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Akumulasi 

penyusutan 

Saldo Dana 

Dana zakat 

Dana infak/sedekah 

Dana amil 

Dana non halal 

Jumlah dana 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

Jumlah asset Xxx Jumlah kewajiban dan 

dana 

Xxx 

(Sumber :ED PSAK 109 2011) 

 Sedangkan PSAK 109 setelah direvisi tidak menyajikan akun dana 

non halal. Berikut table laporan posisi keuangan setelah revisi PSAK 109: 

 

Table 2.5 

ENTITAS AMIL “X” 

LAPORAN POSISI KEUANGAN 

Periode 1 Januari s.d 31 Desember 20X1 

 

Keterangan Rp Keterangan Rp 

Asset lancer 

 

Kas dan setara 

Instrument 

keuangan 

Piutang 

Surat berharga 

Asset tidak 

lancar 

 

Asset tetap 

Akumulasi 

penyusutan 

 

 

XXX 

XXX 

 

XXX 

 

XXX 

XXX 

LIABILITAS  

Liabilitas jangka 

pendek 

Biaya yang masih harus 

dibayar 

 

Liabilitas jangka 

panjang 

Imbalan kerja jangka 

panjang 

Jumlah 

Saldo Dana 

Dana zakat 

Dana infak/sedekah 

Dana amil 

Jumlah dana 

 

 

XXX 

 

 

 

 

XXX 

 

XXX 

 

XXX 

XXX 

XXX 

Jumlah asset Xxx Jumlah kewajiban dan 

dana 

Xxx 

(PSAK NO 109 2011 Setelah Revisi) 
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Table 2.6 

Laporan Perubahan Dana 

BAZ “XXX” 

Untuk Periode yang Berakhir 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 

Sanil 

Jumlah penyaluran dana zakat 

Surplus (deficit) 

Saldo awal 

Saldo akhir 

 

 

XXX 

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 

Bagian amil atas penerimaan dana infak/sedekah 

Hasil pengelolaan 

Jumlah penerimaan dana infak/sedekah 

 

Penyaluran 

Infak/sedekahterikat 

Infak/sedekah tidak terikat 

Alokasi pemanfaatan asset kelolaan (beban penyusutan 

dan penyisihan) 

Jumlah penyaluran dana infak/sedekah 

Surplus(defisit) 

Saldo awal 

Saldo akhir 

 

 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

 

 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

(Sumber : adaptasi dari PSAK 109. 2011 tentang Akuntansi Zakat, infak/sedekah.) 
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Tabel 2.7 

Laporan Perubahan Aset Pengelolaan 

BAZ XXX 

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2XX2 

 

 Sald

o 

awal 

Penambah

an 

Pengurang

an 

Penyis

ihan 

Akumul

asi 

penyusut

an 

Saldo 

akhir 

Dana 

infaq/sadaqah

-aset kelolaan 

lancer(missal 

piutang 

bergulir) 

XXX XXX (XXX) (XXX) - XXX 

Dana 

infaq/sedeqah

-aset 

kelolaantidak 

lancer (missal 

rumah sakit 

atau sekolah) 

XXX XXX (XXX) - (XXX) XXX 

Sumber: diadaptasi dari ED PSAK 109. 2011 Tentang Akuntansi Zakat Infaq/Sadaqoh 
 

 

2.4   PENELITIAN TERDAHULU 

Hasil penelitian terdahulu yang melakukan penelitian mengenai penerapan 

akuntansi zakat adalah: 

1. Umah (2010) melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Akuntansi 

Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) DPU PT. Cabang Semarang” 

penelitian ini menyimpulkan bahwa Lembaga Amil Zakat pada LAZ DPU 

PT. Cabang Semarang memerlukan Penerapan Akuntansi Zakat sesuai 

dengan PSAK No. 109. Sehingga laporan zakat, infak dan sedekah lebih 

transparansi sesuai dengan undang-undang No. 11 Tahun 2011 tentang 

Pengelolaan Zakat. Dalam Penyusunan Skripsi ini, penulis membahas 

penelitian mengenai metode deskriptif dengan analisis kualitatif. 
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2. Alfiatun Najah (2010) melakukan penelitian dengan judul Analisis 

Penerapan Akuntansi Zakat Pada Organisasi Pengelola Zakat (Studi Kasus 

Badan Amil Zakat Daerah Wonogiri) penelitian ini menyimpulkan bahwa 

penerapan akuntansi zakat pada Badan Amil Zakat Daerah Wonogiri 

menggunakan metode cash basic atau basis kas yaitu pencatatan dari 

seluruh transaksi hanya dilakukan pada saat mengeluarkan kas dan 

menerima kas, sedangkan laporan keuangan yang sebaiknya diterapkan 

oleh para pengelola organisasi zakat mengacu kepada Draft Exposure 

PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah. Dalam 

Penyusunan Skripsi ini, penulis membahas penelitian mengenai metode 

deskriptif dengan analisis kualitatif. 

3. Fathonah (2013) melakukan penelitian dengan judul Analisis Penerapan 

Akuntansi Zakat Pada Organisasi Pengelolaan Zakatn (Studi Kasus 

Lazismu Kabupaten Klaten dan Bazda Kabupaten Klaten) Penelitian ini 

menyimpulkan bahwa penerapan akuntansi zakat pada Lazizmu dan Bazda 

Klaten sama-sama menggunakan metode cash basic atau basis kas, yaitu 

pencatatan dari seluruh transaksi hanya dilakukan padasaat mengeluarkan 

kas dan menerima kas. Sedangkan laporan keuangan yang seharusnya 

diterapkan mengacu pada PSAK No. 109 tentang Akuntansi zakat, infak, 

dan sedekah. Laporan keuangan yang dibuat oleh keduanya hanya 

mencatatkan laporan penerimaan dana zakat dan laporan pentasharufan 

(penyaluran) zakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 

kualitatif. 


