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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang penduduknya mayoritas muslim, dalam 

kehidupan sehari-hari Indonesia tidak terlepas dari ajaran-ajaran islam. Islam 

mengajarkan tata cara kehidupan, baik hablumminallah (hubungan dengan allah) 

maupun hablumminannas (hubungan dengan manusia), sehingga islam 

mengharapkan adanya keseimbangan antara kehidupan dunia maupun akhirat. 

Dalam kehidupan dunia banyak perintah allah yang wajib dilaksanakan, 

diantaranya membayar zakat.  Zakat merupakan rukun islam yang ke tiga 

termasuk infaq dan sadaqah, hukumnya wajib dan harus dilaksanakan bagi yang 

mampu. 

Zakat merupakan salah satu bentuk transaksi syariah dalam domain sosial 

sehingga perlu pengaturan tersendiri perlakuan akuntansinya yang bersifat standar 

sebagaimana dalam transaksi komersial lainnya seperti mudharabah, musyarakah, 

murabahah, ijarah, salam, istishna’, dan sebagainya. Untuk itu, diperlukan 

lembaga-lembaga zakat yang dikelola dengan manajemen maju. 

Dengan terbitnya PSAK No.109 tahun 2012 tentang zakat,infaq/sadaqah 

maka standar ini akan memberikan kemudahan bagi Lembaga Amil Zakat 

maupun Badan Amil Zakat sebagai acuan pelaporan zakat, infaq dan sadaqah, 

yaitu kemampuan dalam memberikan informasi terkait pengakuan, pengukuran 

dan penyajian zakat, infaq dan sadaqah. Hal ini terlihat pada laporan posisi 
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keuangan,laporan perubahan dana dan laporan perubahan aset kelolaan. Laporan 

posisi keuangan menyediakan informasi mengenai aset, kewajiban dan saldo dana 

yang meliputi dana zakat, dana infaq, dana shadaqah dan dana non halal. Laporan 

perubahan dana menyediakan informasi mengenai dana zakat, dana infaq, dana 

shadaqah, dana amil dan dana non halal. Laporan perubahan aset kelolaan 

menyediakan informasi mengenai perubahan aset kelolaan. 

Manajemen zakat pada dasarnya bukan masalah yang sederhana. 

Manajemen zakat membutuhkan dukungan politik (political will) dari pemerintah 

(umara). Selain itu manajemen zakat juga membutuhkan dukungan sistem 

informasi akuntansi dan sistem informasi manajemen yang baik. Tanpa dukungan 

tersebut pengelolaan zakat tidak akan efektif dan efesien. 

Di Indonesia pengelolaan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah yang dapat di 

sebut ZIS diatur dalam Undang-undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan 

zakat. Undang-undang ini mengatur tentang Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) 

yang boleh beroperasi di Indonesia. OPZ yang di sebutkan dalam undang-undang 

iyalah Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZ 

merupakan lembaga pengelolaan dalam pengumpulan dan pendayagunaan ZIS 

yang dibentuk oleh pemerintah, sedangkan LAZ dibentuk oleh masyarakat. 

Berdasarkan hasil riset BAZNAS, IDB dan IPB Potensi Zakat di Indonesia 

menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Data hasil penelitian BAZNAS, 

Institusi Pertanian Bogor (IPB) dan Bank Pembangunan Islam (IDB) potensi zakat 

nasional 2011 mecapai Rp 217 triliun. Zakat yang berhasil dihimpun pada tahun 
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2011 sebanyak Rp 1,73 triliun, sedangkan pada tahun 2012 sebanyak Rp 2,2 

triliun. Dengan metode esktrapolasi, potensi zakat di tahun 2015 menjadi Rp 280 

triliun dan realisasinya diperkirakan Rp 4 triliun atau kurang dari 1,4% dari 

potensi. 

Dengan potensi yang begitu besar pengelolaan zakat membutuhkan 

dukungan sistem informasi akuntansi dan sistem informasi manajemen agar zakat 

benar-benar dapat memiliki fungsi sosial yaitu mengurangi kesenjangan ekonomi 

umat. Pengelolaan yang profesional memerlukan sumber daya manusia yang 

memiliki kemampuan manajerial, pengetahuan agama serta keterampilan teknis. 

Sistem informasi akuntansi dapat membantu dalam  pengambilan keputusan. 

Pada dasarnya sistem informasi akuntansi tidak hanya memiliki manfaat financial 

tetapi juga memiliki manfaat non-financial, manfaat financial yang di dapat oleh 

pengelola lembaga efesiensi. Sedangkan manfaat non-financial berupa 

peningkatan kinerja yang berakibat pada peningkatan kepercayaan masyarakat 

kepada pengelola lembaga. 

BAZNAS merupakan entitas nirlaba yang diatur dalam Undang-undang 

No.23 Tahun 2011. Aktivitasnya bergerak dalam bidang sosial kemasyarakatan 

dan kegiatannya dilandasi konsep amanah dan konsep jamaah. Konsep amanah 

yang diterapkan oleh badan amil zakat sehingga badan amil zakat harus mampu 

bertanggung jawab atas semua aktivitasnya kepada muzzaki. 

Namun dengan demikian setelah peneliti mengamati dalam kurun waktu 

beberapa minggu di tempat penelitian, ditemukan beberapa permasalahan. Peneliti 
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menemukan bahwa penomoran formulir bukti penerimaan dana ZIS tidak 

menggunakan penomoran yang permanen. Secara administrasi hal tersebut 

merupakan kesalahan dasar yang seharusnya tidak terjadi. Karena efek kesalahan 

tersebut dapat menimbulkan permasalahan yang serius seperti halnya potensi 

manipulasi, juga dapat menimbulkan persepsi negatif oleh mssyarakat tentang 

profesionalitas BAZNAS Kota Pekanbaru. 

Peneliti juga menemukan proses manajemen data yang kurang efektif dan 

efesien pada BAZNAS Kota Pekanbaru. Yakni proses pencatatan dalam setiap 

transaksi mayoritas masih menggunakan sistem manual bahkan program aplikasi 

yang sudah diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tidak 

digunakan. Menurut peneliti hal tersebut sangat merugikan dari segi keefektifan 

proses manajemen BAZNAS Kota Pekanbaru. Akibatnya dalam hal proses 

pengelolaan dana ZIS menjadi kurang efektif, dan efisien.  

Kemudian yang terakhir adalah sistem akuntansi yang ada pada BAZNAS 

Kota Pekanbaru masih belum menerapkan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan) No. 109. Secara menyeluruh dibuktikan dengan penyajian laporan 

keuangan BAZNAS Kota Pekanbaru hanya menggunakan laporan posisi 

keuangan (neraca) dan laporan perubahan dana. 

Adanya permasalahan yang ada pada  BAZNAS Kota Peknabaru yang telah 

di jelaskan di atas, maka perlu adanya pengelolaan sistem informasi akuntansi 

yang baik tanpa meninggalkan pedoman PSAK No.109 sehingga menghasilkan 

sistem informasi akuntansi yang efektif dan efesien. Pada Akhirnya hal tersebut 
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dapat mempermudah siapa saja untuk mendapatkan informasi yang jelas sehingga 

menambah kepercayaan dari masyarakat. 

Data dari BAZNAS Kota Pekanbaru menunjukkan bahwa pengelolaan dana 

ZIS masih sangat jauh dari yang di harapkan. Berikut ini merupakan rincian dana 

zakat yang telah dihimpun dan didistribusikan BAZNAS Kota Pekanbaru selama 

dua tahun 2014-2015. 

Tabel 1.1 

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru 

Penghimpunan dan Pendistribusian dana Zakat 

Pos-pos 2014 2015 

Saldo Awal  Rp.    409.602.806 Rp. 1.061.109.361 

Penerimaan Dana Zakat   

Muzakki Entitas Rp. 4.593.746.806 Rp. 5.484.629.273 

Muzakki Individual Rp.    317.008.500 Rp.    487.419.537 

Hasil Penempatan Rp.        8.778.941 Rp.      19.531.570 

Jumlah Penerimaan Dana 

Zakat 

Rp. 4.919.534.109 Rp.    599.580.380 

Saldo Dana Zakat Rp. 5.329.136.914 Rp. 7.052.689.741 

Penyaluran Dana Zakat   

Pekanbaru Cerdas Rp. 2.473.144.145 Rp. 3.168.166.073 

Pekanbaru Taqwa Rp.     52.000.000 Rp.   106.249.000 

Pekanbaru Makmur Rp.   882.500.000 Rp. 1.323.800.000 

Pekanbaru Peduli Rp.   357.141.500 Rp.      33.300.000 

Pekanbaru Sehat Rp.      47.500.000 Rp.    914.380.000 

Amil Rp.    455.741.908 Rp.    754.011.786 

Jumlah Penyaluran Dana 

Zakat 

Rp. 4.268.027.553 Rp. 6.299.906.859 

Dana Yang Belum 

Tersalurkan 

Rp. 1.061.109.361 Rp.    752.782.882 

  Sumber: BAZNAS Kota Pekanbaru 
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Dari data di atas pada tahun 2015 terjadi peningkatan Penerimaan Zakat 

sebesar Rp.1.072.046.271, yang semula pada tahun 2014 sebesar                           

Rp. 4.919.534.109. Namun pada tahun 2014 dana zakat yang diterima dari 

muzakki tidak semuanya tersalurkan kepada mustahik. Pada tahun 2015 

penyaluran dana zakat meningkat sehingga penerimaan dana pada tahun 2015 

tidak dapat memenuhi dana penyaluran zakat, namun telah tertutupi dari saldo 

dana yang tidak tersalurkan pada tahun 2014. Namun masih belum semua dana 

tersalurkan dengan baik sesuai yang di harapkan muzakki. 

BAZNAS Kota Pekanbaru mengalami peningkatan dana zakat yang 

signifikan pada tahun 2014. Dalam Penyaluran dana zakat BAZNAS Kota 

Pekanbaru menunggu mustahik mengajukan permohonan dan menunggu 

masyarakat untuk mengajukan surat rekomendasi calon mustahik serta syarat-

syarat yang telah ditentukan. BAZNAS Kota Pekanbaru menyalurkannya melalui 

program-program unggulan BAZNAS Kota Pekanbaru di antaranya adalah 

Pekanbaru Cerdas, Pekanbaru Makmur, Pekanbaru Sehat, Pekanbaru Taqwa dan 

Pekanbaru Peduli . 

BAZNAS Kota Pekanbaru menjalankan program-programnya seperti 

Pekanbaru Cerdas merupakan penyaluran zakat untuk membantu pendidikan dari 

anak-anak dari keluarga Fakir dan Miskin. Pekanbaru Taqwa merupakan 

penyaluran zakat untuk Fisabilillah dan Muallaf. Dalam upaya untuk 

memakmurkan umat BAZNAS Kota Pekanbaru menjalankan Program Pekanbaru 

Makmur untuk Fakir dan Miskin. Program Pekanbaru Makmur merupakan 
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penyaluran dana zakat yang bertujuan untuk membantu usaha Mikro Mustahik 

yang kekurangan modal dalam menjalankan usaha produktif Mustahik. 

Berikut ini merupakan rincian dana Infaq dan Shadaqah yang telah 

dihimpun dan didistribusikan BAZNAS Kota Pekanbaru selama tahun 2014-2015 

Tabel 1.2 

Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Infaq dan Shadaqah  

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru 

Pos-pos 2014 2015 

Saldo Awal  Rp.   61.118.373 Rp.68.637.721 

Penerimaan Dana Zakat   

Infaq/Shadaqah Tidak Terikat Rp. 164.450.535 Rp.24.344.000 

Infaq/Shadaqah Terikat Rp.  - Rp. -     

Hasil Pengelolaan  Rp.     2.576.436     Rp.  1.588.299 

Jumlah Penerimaan 

Infaq/Shadaqah 

Rp. 167.026.971 Rp.25.932.299    

Saldo Dana Infaq/Shadaqah Rp. 228.145.344 Rp.94.570.020 

Penyaluran Dana Infaq/Shadaqah   

Amil Rp.   20.556.317 Rp.30.430.000 

Pekanbaru Cerdas Rp.  - Rp. - 

Pekanbaru Taqwa Rp.   27.556.317 Rp.44.000.000 

Pekanbaru Peduli Rp. 121.945.306 Rp. -      

Infaq/Shadaqah Terikat Rp.   - Rp. - 

Infaq/Shadaqah Tidak Terikat Rp.   - Rp. - 

Baitul Qirdh Rp.   10.000.000 Rp. 25.000.000 

Pengembalian Dana Qordhul 

Hasan 

Rp.(20.854.000) Rp.(14.572.000) 

JumlahPenyaluran Dana 

Infaq/Shadaqah 

Rp. 159.507.623 Rp. 84.858.000 

Dana yang Belum Tersalurkan Rp.   68.637.721 Rp.   9.712.020 

Sumber: BAZNAS Kota Pekanbaru 

Dari data di atas penerimaan Infaq dan Shadaqah pada tahun 2015 

mengalami penuruan dari tahun 2014, yang semula pada tahun 2014 sebesar 

Rp.167.026.971, namun pada tahun 2015 sebesar Rp.25.932.299. Kemudian pada 
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tahun 2014 dan 2015 tidak semua dana Infaq dan Shadaqah yang tersalurkan oleh 

BAZNAS Kota Pekanbaru. Dana yang tidak tersalurkan dijadikan saldo awal pada 

tahun berikutnya. 

Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru sebaiknya memaksimalkan 

pada penyaluran dana infaq dan shadaqah kepada yang membutuhkan. Dapat kita 

lihat di Pekanbaru masih banyak masyarakat hidup di bawah garis kemiskinan. 

Pada penyaluran dana ZIS BAZNAS Kota Pekanbaru juga seharusnya mencari 

informasi wilayah mana yanng membutuhkan bantuan dana, bukan hanya 

menunggu mustahik untuk mengajukan permohonan bantuan dana dan surat 

rekomendasi yang diajukan oleh pengurus masjid/ kepala sekolah. 

Badan amil zakat harus menggunakan pembukuan yang benar dan siap 

diaudit oleh akuntan publik, jika lembaga zakat belum menerapkan akuntansi 

zakat. Akibatnya, ada masalah dalam audit laporan keuangan lembaga amil zakat 

tersebut. Padahal, audit merupakan salah satu hal penting untuk meningkatkan 

kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat. Manajemen 

pengeluaran dana cukup sederhana. Pengurus menset sistem akuntansi 

sebagaimana dalam surah Al baqarah ayat 282, ayat ini Allah SWT 

memerintahkan kita untuk mencatat dengan benar apabila melakukan utang 

maupun piutang, 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 dengan baik kepada umat maupun kepada Allah SWT. Hal ini sangat 

dijaga oleh Islam. Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah 282: 
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فَاْكتُثُىهُْ َوْنيَْكتُةْْ  ۚ ىأََجمْ    يَا أَيُّهَا انَِّريهَْ آَمنُىا إَِذا تََدايَْنتُمْْ إِنَٰىثَِدْيهْ  ُمَسّمًّ

ْ ۚ ُْ فَْهيَْكتُةْْ   تَْينَُكمْْ َكاتِةْ  تِاْنَعْدلِْ َوَلْ يَأْبَْ َكاتِةْ  أَنْْ يَْكتُةَْ َكَما َعهََّموُْ ّللاَّ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu 

bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah 

kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu 

menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan 

menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya…”9 

Pernyataan ayat tersebut hendak menegaskan bahwa dalam mengelola zakat 

harus memiliki akuntabilitas dan transparansi. Artinya, semua proses diatas harus 

benar-benar dilakukan secara bertanggung jawab. Allah akan mendengar keluhan 

para mustahiq yang seharusnya menerima bagian, tapi tidak menerimanya. Allah 

juga mendengar keluhan para muzaki yang telah menitipkan hartanya untuk 

disalurkan kepada para mustahiq tapi belum disalurkan. Karena itu, menjadi 

penting bagi lembaga pengelola zakat untuk bisa menyusun laporan keuangan 

yang baik dan transparan. 

Dari pembahasan di atas dengan demikian peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian,dengan mengangkat judul Analisis Penerapan Sistem Informasi 

Akuntansi Penerimaan dan Penyaluran Zakat Infaq dan Sadaqah Pada 

Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru Riau. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya adalah 

Bagaimana Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan dan Penyaluran 

Zakat, Infaq dan Sadaqah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru 

Riau? 
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1.3 Tujuan penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan dari penelitian ini untuk 

mendeskripsikan Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan dan Penyaluran Zakat 

Infaq dan Sadaqah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru Riau. 

1.4 Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau manfaat  

diantaranya :  

1. Bagi Badan Amil Zakat  

Dapat dijadikan Bahan Pertimbangan bagi pengurus dalam menyusun 

kerangka sistem pengelolaan dan pencatatan zakat dimasa yang akan 

datang.Memberikan sumbangan pemikiran yang dapat bermanfaat bagi 

pengurus dalam mengatasi suatu permasalahan serta dapat memberikan 

sebuah keputusan yang bijkasana..  

2.Bagi masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan 

serta dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi para pembaca dan 

pihak-pihak yang memerlukannya.  

3. Bagi penulis, untuk membandingkan antara teori yang diperolah selama 

kuliah dengan praktik yang terjadi dilapangan. Juga untuk menambah 
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wawasan yang berkaitan dengan sistem informasi akuntansi mengenai 

fungsi penerimaan dan penyaluran dana zakat. 

1.5  Sistematika Penulisan 

Penulisan ini nantinya akan dikembangkan menjadi beberapa bab dengan 

sistematika sebagai berikut: 

BAB I   PENDAHULUAN 

 Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang, perumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan di akhiri sistematika 

penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini penulis akan mengemukakan teori tentang Sistem 

Informasi Akuntansi, Konsep Dasar Zakat, Infaq dan Shadaqah.  

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

 Pada bab ini penulis akan mengemukakan tentang lokasi penelitian, 

jenis dan sumber data, populasi, sampel dan analisis data. 

BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Pada bab ini penulis akan menguraikan profil perusahaan, struktur 

pengurus, visi dan misi BAZNAS Kota Pekanbaru. 

BAB V  HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 

Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang penerapan sistem 

informasi akuntansi penerimaan dan penyaluran ZIS Pada BAZNAS 

Kota Pekanbaru. 
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 BAB VI  PENUTUP 

Pada bab ini penulis akan mengemukakan kesimpulan dari hasil 

penelitian. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 


