
13 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Konsep Dasar Sistem 

2.1.1 Pengertian Sistem 

Sistem dan prosedur merupakan bagian integral tugas manajemen, sehingga 

tampak adanya keterkaitan antara pertimbangan-pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan dengan sistem dan prosedur. Sistem adalah suatu jaringan 

prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan 

pokok perusahaan. (Sutabri, 2004) 

Sistem terdiri dari struktur dan proses, struktur sistem merupakan unsur-

unsur yang membentuk sistem tersebut. Sedangkan proses sistem menjelaskan 

cara kerja setiap unsur sistem tersebut dalam mencapai tujuan sistem. Setiap 

sistem merupakan bagian dari sistem lain yang lebih besar dan terdiri dari 

berbagai sistem yang lebih kecil yang di sebut subsistem. 

Menurut Diana dan Setiawati (2011) Sistem merupakan serangkaian bagian 

yang saling tergantung dan bekerjasana untuk mencapai tujuan tertentu. Suatu 

sistem pasti tersusun dari sub-sub sistem yang lebih kecil yang juga saling 

tergantung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan. 

Sistem berasal dari bahasa yunani ”Systema” yang mengandung arti 

keseluruhan (a whole) yang tersusun dari sekian banyak bagian, berarti pula 

hubungan yang berlangsung di antara satuan-satuan atau komponen secara teratur. 

Sistem dapat jugak diartikan sebagai kumpulan dari komponen yang saling 

berhubungan satu dengan yang lainnya membentuk satu kesatuan untuk mencapai 
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tujuan tertentu. Sistem merupakan kumpulan elemen yang saling berhubungan 

satu sama lain yang membentuk satu kesatuan dalam usaha mencapai suatu 

tujuan. 

2.1.2 Karakteristik Sistem 

Menurut Agus Mulyanto (2009) sistem mempunyai karakteristik sebagai berikut: 

1. Mempunyai Komponen Sistem (Components sistem) 

Suatu sistem tidak berada dalam lingkungan yang kosong, tetapi sebuah 

sistem berada dan berfungsi di dalam lingkungan yang berisi sistem 

lainnya. Sub sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling 

berinteraksi, bekerja sama membentuk satu kesatuan.  

2. Mempunyai Batasan Sistem (boundary) 

Batasan sistem merupakan pembatasan atau pemisah antara suatau sistem 

dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya.  

3. Mempunyai Lingkungan (Enviroment) 

Lingkungan luar adalah apapun di luar batas dari sistem yang dapat 

mempengaruhi operasi sistem, baik pengaruh yang menguntungkan 

ataupun yang merugikan. 

4. Mempunyai Penghubung (interface) Antar Komponen 

Penghubung merupakan media penghubung antara satu subsistem dengan 

subsistem yang lainnya. Penghubung inilah yang akan menjadi media yang 

digunakan data dari masukan (input) hingga keluaran (output). Dengan 

adanya penghubung, suatu subsistem dapat berinteraksi dan berintegrasi 

dengan subsistem yang lain membentuk satu kesatuan. 
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5. Mempunyai Masukan (input) 

Masukan atau input merupakan energi yang dimasukkan ke dalam sistem. 

6. Mempunyai Pengolahan (processing) 

Pengolahan merupakan bagian yang melakukan perubahan dari masukan 

untuk mejadi keluaran yang diinginkan. 

7. Mempunyai Sasaran (Objective) dan Tujuan 

Suatu sistem pasti memiliki sasaran atau tujuan. Tujuan inilah yang 

mengarahkan suatu sistem. Tanpa tujuan sistem menjadi tidak terarah dan 

terkendali. 

8. Mempunyai Keluaran (output) 

Keluaran merupakan hasil dari pemrosesan. Keluaran dapat berupa 

informasi sebagai masukan pada sistem lain atau hanya sebagai sisa 

pembuangan. 

9. Mempunyai Umpan Balik (Feed Back) 

Umpan balik diperlukan oleh bagian kendali sistem untuk mrngecek 

terjadinya penyimpangan proses dalam sistem dan mengembalikannya ke 

dalam kondisi normal. 

2.2 Konsep Dasar Informasi 

2.2.1  Pengertian Informasi 

Informasi merupakan hal yang sangat penting bagi manajemen dalam 

pengambilan keputusan. Beberapa ahli mendefenisikan informasi sebagai berikut: 

Menurut Agus mulyanto (2009) Informasi adalah data yang diolah menjadi 

bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya,sedangkan 
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data merupakan sumber informasi yang menggambarkan suatu kejadian yang 

nyata. Menurut Davis dalam DwiPratama (2011)  Informasi adalah data yang 

diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat 

dalam pengambilan keputusansaat ini atau saat mendatang. 

 Menurut Sutabri (2004) Informasi adalah data yang berguna yang diolah 

sehingga dapat dijadikan dasar untuk mengambil keputusan yang tepat. Secara 

konseptual, seluruh sistem organisasional mencapai tujuannya melalui proses 

alokasi sumber daya yang diwujudkan melalui proses pengambilan keputusan 

mnajerial. Informasi memiliki nilai ekonomik pada saat mendukung sistem untuk 

mencapai tujuan. Sesungguhnya, informasi dapat menjadi sumber daya informasi 

yang terpenting. 

2.3 Konsep Dasar Akuntansi 

2.3.1 Pengertian Akuntansi  

Akuntansi (accountancy) berasal dari akar kata to account, yang salah satu 

artinya adalah menghitung. Akuntansi diartikan sebagai proses pencatatan 

(recording), pengklasifikasian, peringkasan transaksi keuangan yang diukur 

dalam satuan uang. Tujuan dari akuntanis adalah memberikan informasi kepada 

para pemakai dalam rangka pengambilan keputusan. (Mursyidi, 2003) 

Menurut Warren dkk (2005) menyatakan bahwa: secara umum, akuntansi 

dapat didefenisikan sebagai sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada 

pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi 

perusahaan yang berguna dalam pengambilan keputusan. Menurut Diana dan 
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Setiawati (2011) Akuntansi merupakan proses mengidentifikasi, mengukur, 

mencatat dan mengkomunikasikan peristiwa-peristiwa ekonomi dari sutau 

organisasi (bisnis maupun nonbisnis) kepada pihak yang berkepentingan dengan 

informasi bisnis tersebut (pengguna informasi). Pada dasarnya fokus utama 

akuntansi adalah transaksi bisnis.  

Menurut Sutabri (2004) Akuntansi merupakan teknik yang menggambarkan 

proses yang menghubungkan sumber data melalui “Channel” komunikasi dengan 

para penerima informasi. Akuntansi memiliki siklus yang disebut “Accounting 

Cicle” yang memproses bukti transaksi menjadi bentuk-bentuk informasi yang 

kita kenal dengan laporan keuangan yang dapat dipergunakan masyarakat untuk 

proses pengambilan keputusan. 

Pengertian akuntansi menurut American Accounting Association adalah 

proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi keuanganuntuk 

memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas bagi mereka yang 

menggunakan informasi tersebut (Tanjung, 2004 dalam Naufal 2011). 

2.4 Konsep Dasar Sistem Informasi Akuntansi 

2.4.1 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi 

Informasi akuntansi merupakan bagian yang terpenting dari seluruh 

informasi yang diperlukan oleh manajemen. Informasi akuntansi terutama 

berhubungan dengan data keuangan dari suatu perusahaan. Agar data keuangan 

yang ada dapat dimanfaatkan oleh pihak manajemen maupun pihak luar 

perusahaan, maka data tersebut perlu disusun dalam bentuk-bentuk yang sesuai. 
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Diperlukan suatu sistem yang mengatur arus dan pengolahan data akuntansi dalam 

perusahaan untuk dapat menghasilkan informasi yang sesuai dan dalam bentuk 

yang sesuai jugak. (Sutabri, 2004) 

Menurut Mulyadi (2008) Sistem Akuntansi adalah organisasi formulir, 

catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedmikian rupa untuk menyediakan 

informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan 

pengelolaan perusahaan. Menurut A. Hall (2009) Subsistem Sistem Informasi 

Akuntansi memproses berbagai transaksi keuangan. SIA terdiri dari atas tiga 

subsistem: (1) Sistem pemrosesan transaksi (2) Sistem buku besar/pelaporan 

keuangan (3)Sistem pelaporan manajemen. 

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) adalah kumpulan kegiatan-kegiatan dan 

organisasi yang bertanggung jawab untuk menyediakan informasi keuangan dan 

informasi yang didapat dari transaksi data untuk tujuan pelaporan internal kepada 

manajer untuk digunakan dalam pengendalian dan perencanaan akuntansi dan 

operasi masa depan serta pelaporan eksternal kepada pemegang saham, 

pemerintah dan pihak-pihak luar lainnya (Fuller, 2003 dalam Naufal, 2011). 

Sistem informasi, yang kadang kala disebut sebagai sistem pemrosesan data, 

merupakan sistem buatan manusia yang biasanya terdiri dari sekumpulan 

komponen-komponen baik manual ataupun berbasis komputer yang terintegrasi 

untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola data serta menyediakan 

informasi ke pada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai pemakai informasi 

tersebut. Sistem Informasi Akuntansi adalah sistem yang bertujuan untuk 
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mengumpulkan dan memproses data serta melaporkan informasi yang berkaitan 

denga transaksi keuangan. (Diana dan Setiawati, 2011) 

2.4.2 Komponen dan Fungsi Sistem Informasi Akuntansi 

Menurut Romney dan Steinhart (2006) sistem informasi akuntansi terdiri empat 

komponen:  

a. Orang-orang yang mengoperasikan sistem tersebut dan melaksanakan 

berbagai fungsi 

b. Prosedur-prosedur, baik manual maupun yang terotomatisasi, yang 

dilibatkan dalam mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data 

tentang aktivitas-aktivitas organisasi.  

c. Data tentang proses-proses bisnis organisasi.  

d. Infrastuktur teknologi informasi, termasuk komputer, peralatan 

pendukung, dan peralatan untuk komunikasi jaringan.  

Keempat komponen ini secara bersama-sama memungkinkan suatu sistem 

informasi akuntansi memenuhi tiga fungsi penting dalam organisasi, yaitu:  

1. Mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas-aktivitas yang 

dilaksanakan oleh organisasi, sumber daya yang dipengaruhi oleh 

aktivitasaktivitas tersebut, dan para pelaku yang terlibat dalam berbagai 

aktivitas tersebut, agar pihak manajemen, para pegawai, dan pihak-pihak 

luar yang berkepentingan dapat meninjau ulang hal-hal yang telah terjadi.  
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2. Mengubah data menjadi informasi yang berguna bagi pihak manajemen 

untuk membuatkeputusan dalam aktivitas perencanaan, pelaksanaan, dan 

pengawasan.  

3. Menyediakan pengendalian yang memadai untuk menjaga aset-aset 

organisasi, untuk memastikan bahwa data tersebut tersedia saat 

dibutuhkan, akurat, dan andal. 

2.4.3 Fungsi dan Tujuan Sistem Informasi Akuntansi 

 Menurut Susanto (2004) dalam Naufal Muhammad Ibnu 2011, Fungsi atau 

peran sistm informasi akuntansi ada tiga, yaitu sebagai berikut: 

1. Mendukung aktivitas sehari-hari perusahaan 

2. Mendukung proses pengambilan keputusan 

3. Membantu dalam memenuhi tanggung jawab pengelola perusahaan. 

Menurut Diana dan Setiawati (2011) Lingkup sistem informasi akuntansi 

dapat dijelaskan dari manfaat yang didapat dari informasi akuntansi. 

Manfaat dan tujuan sistem informasi akuntansi tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1. Mengamankan Harta/Kekayaan Perusahaan. Harta/kekayaan di sini 

meliputi kas perusahaan, persediaan barang dagangan, termasuk aset 

tetap perusahaan. 

2. Menghasilkan Beragam Informasi Untuk Pengambilan Keputusan. 

Misal, pengelola toko swalayan memerlukan informasi mengenai barang 

apa yang diminati oleh konsumen. 
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3. Menghasilkan Informasi Untuk Pihak Eksternal. Setiap pengelola usaha 

memiliki kewajibam untuk membayar pajak. Besarnya pajak yang 

dibayar tergantung pada omset penjualan atau tergantung pada laba rugi 

usaha. 

4. Mengasilakan Informasi Untuk Penilaian Kinerja Karyawan Atau 

Devisi. Misal Kasir mana yang lebih cepat dan lebih cerdas dalam 

melayani pelanggan. 

5. Menyediakan Data Masa Lalu Untuk Kepentingan Audit. Data yang 

tersimpan dengan baik sangat memudahkan proses audit. 

6. Menghasilkan Informasi Untuk Penyusunan dan Evaluasi Anggaran 

Perusahaan.  

7. Menghasilkan Informasi yang Diperlukan Dalam Kegiatan Perencanaan 

dan Pengendalian 

2.4.4 Unsur Sistem Akuntansi 

Unsur atau elemen sistem akuntansi pokok adalah formulir dan 

catatancatatan yang terdiri dari jurnal dan buku besar serta laporan. Lebih lanjut 

pengertian masing-masing elemen sistem akuntansi menurut Mulyadi (2010:4) 

sebagai berikut: 

1. Formulir Formulir merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam 

terjadinya transaksi. Formulir sering disebut dengan istilah dokumen, 

karena dengan formulir ini peristiwa yang terjadi dalam organisasi 

direkam di atas secarik kertas. Formulir juga disebut media, karena 
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formulir merupakan media untuk mencatat peristiwa yang terjadi dalam 

organisasi kedalam catatan.  

2. Jurnal Adalah catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat, 

mengklasifikasikan dan meringkas data keuangan serta data lainnya.  

3. Buku Besar Buku besar (general ledger) terdiri dari rekening-rekening 

yang digunakan untuk meringkas data keuangan yang telah dicatat 

sebelumnya dalam jurnal.  

4. Buku Besar Pembantu Adalah buku yang berisi tentang rekening-rekening 

pembantu guna merinci data yang tercantum direkening tertentu dalam 

buku besar.  

5. Laporan Hasil akhir proses akuntansi adalah laporan keuangan yang dapat 

berupa neraca, laporan laba-rugi, laporan laba ditahan, laporan harga 

pokok produksi, laporan biaya pemasaran, laporan harga pokok  penjualan,  

daftar  umur  piutang,  daftar  utang  yang  akan dibayar,  daftar  saldo  

yang  lambat  penjualannya.  Laporan  berisi informasi merupakan 

keluaran sistem akuntansi. 

Formulir dan Prinsip Dasar yang Melandasi Perancangan Formulir  

Formulir Menurut Mulyadi (2010:75), Formulir adalah “secarik kertas yang 

memiliki ruang untuk diisi.” Formulir sering pula disebut dengan dokumen. 

Formulir sangat penting artinya untuk menjalankan suatu organisasi.  

1. Dalam perusahaan, formulir bermanfaat untuk: 
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a. Menetapkan tanggung jawab timbulnya transaksi bisnis perusahaan. 

Dalam formuir, setiap orang yang bertanggung jawab atas terjadinya 

transaksi membubuhkan tanda tangan atau paraf, sebagai bukti 

pertanggungjawaban pemakaian wewenang atas perlaksanaan transaksi 

yang terjadi 

b. Merekam data transaksi bisnis perusahaan. Formulir berfungsi sebagai alat 

untuk merekam data yang bersangkutan dengan transaksi. Semua data 

yang diperlukan untuk identifikasi transaksi direkam pertama kali dalam 

formulir. 

c. Mengurangi kemungkinan kesalahan dengan cara menyatakan semua 

kejadian dalam bentuk tulisan. Semua perintah pelaksanaan suatu transaksi 

perlu ditulis dalam suatu formulir untuk mengurangi kemungkinan 

kesalahan.  

d. Menyampaikan informasi pokok dari orang satu ke orang lain di dalam 

organisasi yang sama atau ke organisasi lain. Formulir berfungsi pula 

sebagai sarana untuk menyampaikan informasi secara intern organisasi 

atau antar organisasi. 

2. Prinsip Dasar yang Melandasi Perancangan Formulir Dalam merancang 

suatu formulir, terdapat 13 prinsip dasar yang melandasi perancangan 

formulir yang perlu diperhatikan menurut Mulyadi (2010:82), yaitu: 

1. Sedapat mungkin manfaatkan tembusan atau copy formulir.  

2. Hindari duplikasi dalam pengumpulan data.  

3. Buatlah rancangan formulir sesederhana dan seringkas mungkin. 
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4. Masukkanlah unsur internal check dalam merancang formulir. 

5. Cantumkan nama dan alamat perusahaan pada formulir yang akan 

digunakan untuk komunikasi dengan pihak luar.  

6. Cantumkan nama formulir untuk memudahkan identifkasi.  

7. Beri nomor untuk identifikasi formulir.  

8. Cantumkan nomor garis pada sisi sebelah kiri dan kanan formulir, jika 

formulir lebar digunakan, untuk memperkecil kemungkinan salah 

pengisian.  

9. Cetaklah garis pada formulir, jika formulir tersebut akan diisi dengan 

tulisan tangan. Jika pengisian formulir akan dilakukan dengan mesin 

ketik, garis tidak perlu dicetak, karna mesin ketik akan dapat mengatur 

spasi sendiri, dan juga jika bergaris, pengisian formulir dengan mesin 

ketik akan memakan waktu yang lama.  

10. Cantumkan nomor urut tercetak. 

11. Rancanglah formulir tertentu sedemikian rupa sehingga pengisi hanya 

membubuhkan tanda √, atau x, atau dengan menjawab ya atau tidak, 

untuk menghemat waktu pengisiannya.  

12. Susunlah formulir ganda dengan menyisipkan karbon sekali pakai, atau 

dengan menggunakan karbon beberapa kali pakai, atau cetaklah dengan 

kertas tanpa karbon (carbonless paper). 13.Pembagian zona sedemikian 

rupa sehingga formulir dibagi menurut blok-blok daerah yang logis yang 

berisi data yang saling terkait. 
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2.4.5 Siklus Pemrosesan Akuntansi 

Istilah sistem informasi akuntansi meliputi beragam aktivitas yang 

berkaitan dengan siklus pemrosesan akuntansi perusahaan. Meskipun tidak 

ada dua organisasi yang identik, tetapi sebagian besar mengalami jenis 

kejadian ekonomi yang serupa. Kejadian-kejadian ini menghasilkan 

transaksi-transaksi yang dapat dikelompokkan menjadi empat siklus yaitu: 

1. Siklus Pendapatan 

Kejadian-kejadian yang berkaitan dengan pendistribusian barang dan 

jasa ke entitas-entitas lain dan pengumpulan pembayaran yang 

berkaitan. 

2. Siklus Pengeluaran 

Kejadian-kejadian yng berkaitan dengan perolehan barang dan jasa 

dari entitas-entitas lain dan pelunasan kewajiban-kewajiban yang 

bekaitan. 

3. Siklus Produksi 

Kejadian-kejadian yang berkaitan dengan pengubahan sumber daya 

menjadi barang dan jasa. 

4. Siklus Keuangan 

Kejadian-kejadian yang berkaitan dengan perolehan dan manajemen 

dana modal, termasuk kas. (Sutabri, 2004) 

2.4.6 Komponen Sistem Pemrosesan Transaksi 

Menurut Sutabri (2004) Salah satu tujuan sistem informasi adalah 

mendukung operasi harian perusahaan. Tujuan ini dicapai melalui 
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pemrosesan transaksi-transaksi yang disebabkan baik oleh sumber-sumber 

ektern maupun intrn dan penyiapan keluaran-keluaran, seperti dokumen-

dokumen operasional dan laporan keuangan. Komponen-komponen dalam 

sistem pemrosesan transaksi ialah: 

1. Komponen Masukan  

Dokumen-dokumen sumber, seperti order pelanggan, slip-slip 

penjualan, faktur, order pembelian, dan kartu jam kerja karyawan 

adalah bukti fisik masukan ke dalam sistem pemrosesan transaksi. 

Dokumen-dokumen sumber umumnya berupa formulir yang dirancang 

secara hati-hati untuk memudahkan penggunaan data yang dicatat 

secara akurat. 

2. Komponen Pemrosesan 

Pemrosesan meliputi penggunaan jurnal dan register untuk 

menyediakan catatn masukan yang permanen dan kronologis. Alat ini 

dibuat baik dengan tangan dalam sistem manual sederhana 

(penjurnalan) atau melalui pemasukkan data oleh operator dengan 

menggunakan terminal dalam sistem yang sudah trekomputerisasi. 

3. Komponen Keluaran 

Terdapat beragam varian keluaran dari sistem pemrosesan transaksi. 

Setiap dokumen yang dihasilkan dari sistem adalah keluaran. Beberapa 

dokumen dapat merupakan masukan sekaligus keluaran, misalnya 

faktur pelanggan adalah keluaran dari sistem aplikasi masukkan order 

dan juga merupakan dokumen masukan ke pelanggan. Keluaran 
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lainnya dari sistem pemrosesan akuntansi adalah neraca saldo, laporan 

keuanngan, laporan operasioanl, pembayaran cek, dokumen 

pengiriman, dan faktur cek (Pembayaran kepada pemasok). 

4. Komponen Penyimpanan 

Buku besar dna berkas-berkas menyediakan penyimpanan data baik 

dalam sistem manual maupun terkomputerisasi. Buku besar, buku 

besar hutang dagang, dan buku besar piutang adalah catatn nilai 

terakhir. Seluruh transaksi akuntansi harud direfleksikan dalam buku 

besar. 

2.5 Teori Kewajiban Zakat dalam Perspektif Ekonomi Islam 

Menurut Inayah(2003) Ekonomi islam membatasi asas-asas zakat dalam 

beberapa teori yang memiliki berbagai macam pemahaman di landasan hukum 

seperti teori pemikiran hukum Islam: 

1. Teori Khilafah 

Dasar teori ini adalah bahwa semua harta itu milik Allah sedangkan 

manusia hanyalah sebagai pengemban saja, maka dia harus mampu 

mengemban beban khilafah ini, misalnya membelanjakan harta di jalan 

Allah, zakat, infak dan lain-lain. 

Semua yang ada di jagad ini adalah milik Allah bahkan sampai pada 

debu kecil di langit dan bumi. Semua kenikmatan yang diberikan Allah 

kepada hambanya adalah anugerah dari-Nya dan Allah menitipkan rizki itu 

kepada hamba-Nya, sebagai orang yang terpercaya dalam memelihara rizki 

Allah, mensyukurinya dengan ketaatan dan menetapi batasan-batasanNya. 
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2. Teori Jaminan Sosial 

Dasar teori ini adalah hak masyarakat dalam mengelola hartanya. 

Sebagai anggota masyarakat mereka mempunyai hak yang harus dilindungi, 

dibantu apa yang mereka lakukan, diringankan bebannya dan diayomi, 

bukan karena belas kasihan. Warga masyarakat harus memiliki solidaritas, 

saling membantu. Hal ini karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak 

dapat hidup sendirian, atau keluar dari masyarakat. 

Oleh karena itu masyarakat tidak boleh mengeluarkan hartanya kecuali 

pada hal yang bermanfaat bagi kesejahteraan mereka. Islam mengakui teori 

ini dan menghubungkannya dengan harta individu dan masyarakat serta 

sistem pembelanjaan harta. 

3. Teori Persaudaraan 

Teori ini muncul berdasarkan kaidah-kaidah persaudaraan dalam 

keyakinan dan kemanusiaan, kaidah persaudaraan dalam keyakinan itu 

adalah sistem rohani yang saling terkait, mendarah daging, belas kasih dan 

solidaritas antara saudara dalam msyarakat insani yang satu . 

Islam menjelaskan kaidah-kaidah interaksi manusia, Islam 

membangun hubungan manusia dengan yang lain, maka kemudian di 

syari‟atkannya zakat adalah untuk merealisasikan hubungan manusia supaya 

saling menolong, menahan kesengsaraan, memenuhi kebutuhan orang 

miskin dan lain-lain. 
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2.6 Konsep Dasar Zakat, Infaq dan Sadaqah 

2.6.1 Pengertian Zakat, Infaq dan Shadaqa 

Menurut Nurhayati (2015) dari segi bahasa, zakat memiliki kata dasar 

“zaka” yang berarti berkah, tumbuh, suci, bersih dan baik. Sedangkan secara 

terminologi berarti aktivitas memberikan harta tertentu yang di wajibkan Allah 

SWT dalam jumlah dan diperhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-

orang yang berhak. Zakat merupakan suatu kewajiban muslim yang harus 

ditunaikan dan bukan merupakan hak, sehingga kita tidak dapat memilih untuk 

membayar atau tidak. 

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu zakat menjadi 

unsur dari Rukun Islam, Zakat berbeda dengan infak atau sedekah dan sumbangan 

yang merupakan wujud kecintaan hamba kepada Allah SWT atas yang telah 

diberikan kepadanya sehingga seorang hamba rela menyisihkan sebagian hartanya 

dalam rangka membantu sesama. 

Menurut Hafidhuddin (2002) Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat 

mempunyai beberapa arti, yaitu al-barakatu „keberkahan‟, al-nama „pertumbuhan 

dan perkembangan, ath-thaharatu „kesucian‟ dan ash-shalahu „keberesan‟. 

Sedangkan secara istilah, bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan 

persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk 

diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula. 

Zakat berbeda dengan pajak yang dibayarkan oleh negara kepada 

pemerintahnya. Pajak sendiri diartikan sebagai kontribusi wajib kepada negara 

yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 
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Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

(Nurhayati, 2015) 

Dalam surah Al-baqarah ayat 43 di jelaskan bahwa zakat sering bersamaan 

dengan perintah Shalat yaitu: 

اِكِعينََمعََ َكاةََ َواْرَكُعوا الرَّ ََلةََ َوآتُوا الزَّ   َوأَقِيُموا الصَّ

“Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-

orang yang rukuk.” 

Selain perkataan zakat Al-Quran mempergunakan istilah Shadaqah, Infaq 

dan haq. Zakat di disebut shadaqah, akan tetapi tidak semua shadaqah adalah 

zakat. Zakat adalah shadaqah wajib. Shadaqah dalam konsep isalam mempunyai 

arti luas, tidak hanya sebatas pada pemberian sesuatu yang sifatnya materiil 

kepada orang-orang miskin, tetapi shadaqah juga mencakup semua perbuatan 

kebaikan, baik bersifat fisik maupun non fisik. (Kartika Sari, 2006) 

Menurut Subianti Achmad (2003) Sahadaqah merupakan pengertian yang 

luas. Sahdaqah itu terbagi dua, yang bersifat tangible atau material/fisik dan yang 

bersifat intangible atau nonfisik. Shadaqah tangible terdiri dari yang rukun, wajib, 

dan yang sunnah. Sahadaqah yang rukun adalah zakat, terdiri dari dua yaitu 

berlaku atas diri atau jiwa yang dikenal luas sebagai zakat fitrah dan berlaku atas 

harta manusia yang dikenal sebagai zakat mal atau zakat harta. Shadaqah yang 

wajib adalah infaq dan yang sunnah itulah shadaqah. 

Shadaqah intangible meliputi minimal lima yaitu tasbih, tahmid, tahlil, dan 

takbir. Kemudian yang kedua berasal dari badan berupa senyum, tenaga untuk 
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bekerja, dan membuang duri dari jalan. Ketiga menolong orang yang kesusahan 

dan memerlukan bantuan, keempat menyuruh kepada kebaikan atau yang ma‟ruf 

serta terakhir menahan diri dari kejahatan atau merusak. 

Sedekah adalah segala pemberian/kegiatan untuk mengharapkan pahala dari 

Allah SWT. UU Nomor 23 Tahun 2011 Sedekah adalah harta atau nonharta yang 

dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan 

umum. (Nurhayati, 2015). 

Dalam surat At-taubah ayat 103: 

“Ambillah sebagian dari harta mereka sebagai shadaqah untuk 

membersikan dan mensucikan mereka dengannya” 

Shadaqah dapat dilakukan setiap hari, baik untuk penghasilan maupun harta, 

tanpa ada batas jumlah untuk nilainya. Dalam mengeluarkan shadaqah pun 

hendaknya agar diniatkan sebagai shadaqah karena Allah. 

Infaq berasal dari kata nafaqa, yang berarti sesuatu yang telah diberlalu atau 

habis, baik dengan sebab dijual, dirusak, atau karena meninggal. Infaq berarti 

mengeluarkan sebagian dari harta pendapatan atau penghasilan untuk suatu 

kepentingan yang diperuntukkan ajaran islam. Jika zakat ada nishabnya, infaq 

tidak mengenal nishab. Infaq bukan lagi merupakan kewajiban yang bersifat 

sunnah, tetapi kewajiban yang bersifat fardlu kifayah, karena harus dikeluarkan 

baik dalam keadaan sempit maupun lapang.(Kartika Sari, 2006) 

Menurut Subianto (2004) Infaq hukumnya adalah fardhu khifayah atau 

wajib bagi suatu masyarakat. Jika tidak ada suatu kelompok dari masyarakat yang 

mengerjakan, maka seluruh individu masyaraakt itu akan berdosa besar, 
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sedangkan jika telah ada yang mengerjakan maka gugurlah dosa dari kelompok –

kelompok lain dari komunitas itu.  

Berinfaq amat dianjurkan dalam syariat islam, dalam Al-Quran Surah At-Tagabun 

ayat 16: 

Artinya: “Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu 

dan dengarlah serta taatlah dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu......” 

Shadaqah, Infaq dan Zakat pada hakekatnya adalah positif apabila 

dikeluarkan atau ditunaikan sesuai ketentuan – ketentuan dan aturan Allah SWT. 

Namun apabila kewajiban tidak ditunaikan oleh pribadi muslim secara benar 

ataupun sama sekali tidak dilakukan maka akan menjadi bencana. 

2.6.2  Sistem Pemungutan Zakat 

Zakat dapat di pungut dan diperhitngkan dengan dua sistem yaitu: 

1. Self assessment, yaitu zakat dihitung dan dibayarkan sendiri oleh muzakki 

atau disampaikan ke lembaga swadaya masyarakat atau badan amil zakat 

untuk dialokasikan kepada yang berhak. Sistem ini didasari pada penjelasan 

kewajiban seorang muslim yang harus mengeluarkan zakat. 

2. Official assessment , yaitu zakat yang akan dihitung dan dialokasikan oleh 

pihak yang berwenang, misalnya badan-badan yang ditunjuk oleh 

pemerintah. Sistem ini didasari pada perintah Allah SWT kepada para 

penguasa yang berwenang untuk mengambil (khudz) sebagian dari kekayaan 

orang islam yang berkecukupan 

Di Indonesia diberlakukan sistem self assessment, Undang-undang 

tentang pengelolaan zakat belum mengakomodasi sistem kedua kecuali atas 



33 
 

permintaan muzakki kepada amil zakat untuk menghitung kekayaan yang akan 

dizakati. ( Mursyidi, 2003). 

2.6.3 Macam-macam Zakat 

Zakat merupakan kewajiban bagi umat islam dalam mengeluarkan 

sebagian hartanya yang telah di tentukan untuk di berikan kepada yang 

membutuhkan dan yang berhak menerimanya.Menurut Nurhayati (2015) 

Zakat dibedakan dalam dua kelompok besar, yaitu: 

1. Zakat Fitrah, merupakan zakat jiwa yaitu kewajiban berzakat bagi setiap 

individu baik untuk orang yang sudah dewasa maupun belum dewasa, dan 

dibarengi dengan ibadah puasa. 

Zakat fitrah tidak mengenal nisab, dan dibayar sebesar 1 (satu) sha’ 

makanan pokok suat masyarakat. 1 (satu) sha’ adalah 4 mud‟ dan ukuran 1 

mud‟ adalah genggaman 2 tangan orang dewasa. Jika ingin dengan uang  

(menurut Abu Hanifah) dibolehkan walaupun sebaiknya yang diberikan 

adalah makanan. 

Zakat Fitrah wajib di keluarkan sebelum shalat ied namun ada pula 

yang membolehkan mengeluarkannya mulai pertengahan bulan puasa. Zakat 

Fitrah dibayarkan sesuai dengan kebutuhan pokok disuatu 

masyarakat,dengan ukuran yang juga disesuaikan dengan kondisi ukuran 

atau timbangan yang berlaku, juga dapat diukur dengan satuan uang. Di 

Indonesia, zakat fitrah diukur dengan timbangan beras sebanyak 2,5 

kilogram. 
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2. Zakat Harta, adalah zakat yang boleh dibayarkan pada waktu yang tidak 

tentu,mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil 

ternak, harta temuan, emas dan perak serta hasil kerja (profesi)yang masing-

masing memiliki perhitungan sendiri-sendiri. 

Objek Zakat Harta: 

1. Zakat Binatang Ternak (Zakat An‟am) 

Dalam berbagai hadis dikemukakan bahwa ada tiga jenis hewan 

ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya setelah memenuhi persyaratan 

tertentu yaitu unta, sapi, dan domba. Sedangakan di luar ketiga jenis 

tersebut, para ulama berbeda pendapat. Abu Hanafiah berpendapat bahwa 

pada binatang kuda dikenakan wajib zakat. 

Syarat zakat binatang ternak adalah apabila sudah mencapai jumlah 

tertentu yang ditetapkan syariah (cukup nisab), Telah dimiliki selama satu 

tahun (haul), digembalakan atau sengaja diurus sepanjang tahun untuk 

maksud memperoleh susu, bibit baru, pembiakan dan dagingnya, dan tidak 

dipekerjakan untuk kepentingan pemiliknya. Apabila di pekerjakan 

misalnya untuk membajak sawah buakan objek zakat. 

Hal ini sesuai hadis nabi Muhammmad SAW: 

“Dan jika jumlah kambing gembalaan seseorang mencapai 40 ekor 

kurang satu (maksudnya 40 ekor:1 ekor), maka tidak ada perwajiban 

zakatnya sampai kapan pun. Zakat atas emas murni (riqqah)adalah seper 

empat dari seper sepuluh (maksudnya:25%), jika tidak memiliki emas 



35 
 

murni kecuali kadarnya, maka tidak ada zakatnya hingga kapanpun.” 

(HR.Bukhari) 

2. Zakat Emas dan Perak 

Berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud,nisab zakat emas,perak dan 

uang adalah 20 misqal atau 20 dinar, sedangkan nisab perak adalah 200 

dirham.Menurut Yusuf al Qardhawi, 20 misqal  adalah sama dengan 85 

gram emas murni. Dua ratus dirham perak sama dengan 595 gram perak. 

Cukup haul dan dengan tarif zkat 2,5%. 

3. Zakat Pertanian (Zakat Zira‟ah) 

Zakat ini dikenakan pada saatn panen, dengan syarat dapat disimpan 

sebagaimana Qs 6:141 “Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya 

(dengan dikeluarkan zakatnya). ”Nisab pertanian adalah sebesar 5 wasap 

atau sebanyak 653 kg, dimana 1 wasaq = 60 sha‟ =2,175 kg x 60. 

Pengenaan atau tarif zakat tergantung pengunaan irigasi. Jika setangah 

tahun menggunakan irigasi dan setengah tahun lagi tanpa irigasi /air hujan, 

maka zakatnya 7,5%. 

“Yang diairi oleh air hujan, mata air atau air tanah, zakatnya 10%, 

sedangkan yang diairi penyiraman irigasi, zakatnya 5%” . (HR.Abu Daud  

dan Ibnu Majah). 

 

Menurut Kartika Sari (2006) Tiga golongan yang diwajibkan mengeluarkan 

Infaqnya adalah sebagai berikut: 

1. Mereka yang sedang dalam kesempitan juga diwajibkan untuk 

mengeluarkan infaq, bagi golongan ini berlaku infaq minimal 10% dari 

penghasilan 
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2. Mereka yang dalam keadaan mampu atau dalam kelapangan, berlaku 

minimal 20-35% dari penghasilan. 

3. Mereka yang berlebih, terkena infaq di atas 50% sampai dengan 100% 

2.6.4 Orang yang Berhak Menerima Zakat  

Zakat mempunyai kedudukan yang penting, di dalam Al-quran ditegaskan 

kelompok-kelompok yang berhak menerima zakat. Yang berhak menerima zakat 

adalah golongan yang telah ditentukan oleh Allah SWT dalam firmannya dalam 

surah At-Taubah ayat 60: 

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang kafir, 

orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf, untuk 

(memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, 

untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai 

kewajiban dari Allah. Allah maha mengetahui, mahabijaksana”. 

1. Fakir (Al-Fuqara) adalah kelompok orang yang tidak  memiliki harta, 

pekerjaan dan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan pokok dirinya 

sendiri dan juga keluarganya. Dalam hadist disebutkan:” Harta yang 

diambil dari orang-orang kaya diantara mereka, diserahkan kepada orang-

orang miskin diantara mereka” (HR.Al-Bukhari). 

2. Miskin (Al-Masakin) yaitu sebagaimana disebutkan didalam sebuah hadist 

yang memberikan pengertian, bahwa yang dimaksud dengan miskin adalah 

mereka yang tidak mengemis dan tidak pula mau meminta belas kasihan 

orang lain, meskipun mereka dalam kondisi kekurangan. Dari Abu Hurairah 

ra, ia berkata; bahwa Rasulullah SAW bersabda: “ orang miskin itu 
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bukanlah yang tidak memiliki satu atau dua butir kurma, tidak pula sesuap 

atau dua suap (makanan) sesungguhnya orang miskin itu adalah yang 

menjaga kehormatan diri (tidak meminta-minta). Bacalah jika kalian mau “ 

mereka tidak meminta orang secara mendesak “ [ QS.Al-Baqarah (2) : 273] 

3.  Pengurus Zakat (Amilin)  adalah kelompok pengelola dan petugas zakat 

yang mendapat bagian dari zakat sebesar 12,5 % untuk melaukan tugas-

tugasnya dan sebagai biaya administrasi yang harus dikeluarkan dalam 

pengelolaan dan pendistribusian dana zakat. Hal ini didasarkan pada sabda 

Rasulullah:  

Dari Abu Said Al-Khudri, ia berkata: “Rasulullah SAW bersabda, „Zakat 

tidak diberikan kepada orang kaya, kecuali karena lima perkara: karena ia 

petugas zakat, orang yang berperang dijalan Allah, orang kaya yang 

membelinya dengan harta sendiri, orang miskin yang menerima zakat 

kemudian ia menghadiahkannya untuk orang kaya yang banyak hutang”.  

4. Mu’allaf  yaitu kelompok orang yang baru masuk islam, dan dianggap masih 

lemah imannya sehingga harus diperkuat. Saat ini penditribusian untuk 

muallaf dapat diberikan pada lembaga-lembaga dakwah yang bergerak 

dalam syiar islam.  

5. Memerdekakan Budak (Riqab), yaitu membeli budak pria maupun wanita 

Muslimah dengan harta zakat, untuk selanjutnya dimerdekakan di jalan 

Allah. 

6. Orang yang berhutang (Gharimin), yaitu kelompok orang yang berutang 

yang tidak mampu untuk melunasinya, kriterianya adalah orang yang 
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berhutang untuk memenuhi nafkah keluarganya atau berhutang karena 

kehilangan hartanya disebabkan suatu bencana. Hal ini sesuai dengan sabda 

Rasulullah SAW: 

Dari Anas, dari Nabi SAW, bahwasanya beliau bersabda:” Meminta-minta 

itu tidak diperbolehkan, kecuali bagi tiga orang: orang yang sangat fakir, 

orang yang mempunyai hutang yang banyak, atau orang yang harus 

membayar diyat (ganti rugi). “(HR.Ahmad dan Abu Daud).  

7.  Fisabilillah, yaitu orang yang dalam jalanan Allah SWT, untuk saat ini 

pendistribusiannya pada lembaga pendidikan islam, pembagunan masjid dan 

syiar da‟i. 

8.  Ibnu sabil, yaitu musafir yang jauh meninggalkan negerinya dan kehabisan 

bekal. Boleh diberikan zakat untuknya guna memenuhi kenutuhan selama 

diperjalanan meskipun ia termasuk orang kaya dinegerinya. 

Dan inilah yang merupakan landasan dari ketentuan Allah dalam seruan 

untuk berzakat. Yakni, untuk meningkatkan taraf hidup para penerima zakat yang 

diatas itu tadi.  

2.6.5 OrangYang Tidak Berhak Menerima Zakat 

 Menurut Kartika Sari (2006) Beberapa golongan yang tidak berhak atau 

haram menerima zakat dan tidak sah zakat jika diserahkan kepada mereka, 

antara lain sebagai berikut: 

1. Orang-orang kafir, musyrik, dan atheis 

2. Orang tua dan anak yang meliputinayah, ibu, kakek, nenek, anak 

kandung, dan cucu laki-laki dan perempuan 
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3. Istri, karena nafkah wajib bagi suami 

4. Orang-orang kaya dan orang-orang yang mampu untuk bekerja, 

sebagaimana sesuai Hadist Nabi SAW, dituangkan dalam Hadist 

(HR. Ahmad, Nasai dan At Tirmidzi), “Tiada bagian di dalam 

zakat, untuk orang-orang kaya, dan tiada pula untuk orang-orang 

yang mampu untuk bekerja”. 

5. Keluarga Rasulullah SAW dan karib-kerabatnya, berdasarkan 

hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dari Abdul Muttalib 

bin Rabiah bin Harist, sabda Rasulullah SAW, “ Sesungguhnya 

shadaqah (zakat) itu, tidak halal (haram) bagi Nabi Muhammad 

SAW dan bagi sanak keluarganya. Karena sesungguhnya zakat itu 

adalah kotoran manusia”. 

 

2.6.6  Dasar Hukum Kewajiban Membayar  Zakat 

Adapun dalil yang menjadi dasar kewajiban membayar zakat, antara lain: 

1. Al Qur‟an 

Kata zakat disebut 30 kali dalam Al-Quran (27 kali dalam satu ayat 

bersama dengan shalat, 1 kai tidak dalam satu ayat tapi masih dalam satu 

konteks dengan shalat, 8 kata zakat terdapat dalam surat yang diturunkan 

di Mekah, dan 22 kata zakat yang diturunkan di Madinah). 

a)  Surat At-Taubah ayat 103: 

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

membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. 
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Sesungguhnya doa itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka, dan 

Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.” 

b)  Surat Al-Baqarah ayat 43: 

“Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beseta orang-

orang yang ruku.” 

c) Surat Al-Hadid ayat 7: 

“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-nya dan nafkahkanlah  

sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu 

menguasainnya. Maka orang-orang yang beriman diantara kamu dan 

menafkahkan (sebagian) hartanya memperoleh pahala yang besar.” 

d) Surat Adz-Dzaariyat ayat 19: 

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

meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.” 

e) Surat Al-Ma‟aarij ayat 24-25 :  

“Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu. Bagi 

orang-orang mniskin yang meminta dan orang yang tidak mempunyai 

apa-apa (yang tidak mau meminta).”  

f) Surat An-Nisa ayat 77 :  

“Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang dikatakan kepada 

mereka, tahanlah tanganmu (dari berperang), laksanakanlah shalat 

dan tunaikanlah zakat!” 
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2. As Sunnah (Hadist) 

a) SAW bersabda : “Islam dibangun diatas lima rukun ; syahadat tiada 

Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya, menegakkan 

sholat, membayar zakat, berpuasa Ramadhan, dan menunaikan Haji 

bagi yang mampu”. (HR Bukhari dan Muslim).  

b) Dari Ali RA :  “Sesungguhnya Allah mewajibkan zakat atas orang-

orang kaya dari umat Islam pada harta mereka dengan batas sesuai 

kecukupan fuqara diantara mereka. Orang-orang fakir tidak akan 

kekurangan pada saat mereka lapar atau tidak berbaju kecualikarena 

ulah-ulah orang kaya diantara mereka. Ingatlah bahwa Allah akan 

menghisab mereka dengan keras dan menghisab mereka dengan 

pedih” (HR Thabrani) 

3. Ijma‟ 

Para ulama fiqih, baik ulama salaf (pendahuluan) maupun ulama 

khalaf muncul belakangan,kontemporer) sepakat bahwa zakat adalah wajib 

(fardhu). Para ulama menjelaskan: “Barang siapa yang mengingkari 

kewajiban zakat yang telah terjadi kesepakatan antara ulama bahwa 

hukumnya wajib. ”Maka tidak kafir seperti:zakat rikaz, zakat jual beli, dan 

zakat dari harta anak yang belum baligh. Zakat diwajibkan pada tahun kedua 

hijriah pada bulan sya‟ban. 

2.6.7  Hikmah dan Manfaat Zakat 

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang sebagaimana telah 

dikemukakan dalam bab I mengandung hikmah dan manfaat yang demikian 
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besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (muzakki), 

penerimanya (mustahik), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi 

masyarakat keseluruhan. 

Hikmah dan manfaat tersebut antara lain tersimpul sebagai berikut: 

1. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT mensyukuri nikmat-

nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang 

tinggi,menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis,menumbuhkan 

ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta 

yang dimiliki. 

2. Karena zakat merupakan hak mustahik, maka zakat berfungsi untuk 

menolong, membantu dan membina mereka terutama fakir miskin, ke 

arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka 

dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah 

kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus 

menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari 

kalangan mereka, ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki 

harta cukup banyak. 

3. Sebagai pilar amal bersama (jama‟i) antaraorang-orang kaya yang 

berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya 

digunakan untuk berjihad di jalan Allah. 

4. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun 

prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seper sarana  ibadah, 

pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi. 
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5. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar,sebab zakat itu 

bukanlah membersihkan harta yang kotor,akan tetapi mengeluarkan 

bagian dari hak orang lain dari harta kita. (Hafidhuddin, 2002) 

2.7 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No. Peneliti Tahun Judul Hasil Penelitian 

1. Facmi 

Behesti dkk 

2012 Penerapan Sistem 

Informasi 

Akuntansi 

Berdasarkan PSAK 

NO.109 Pada 

Lembaga Amil 

Zakat Infaq dan 

Shadaqoh 

Muhammadiyah 

Cabang Kabupaten 

Jember 

Penerapan SIM 

pada LAZISMU 

telah mampu 

memfasilitaskan  

dan dapat 

memperbaiki 

pencatatan dana 

ZIS dan menyusun 

laporan keuangan 

sesuai 

denganPSAK 

109.Dan dapat 

membantu 

LAZISMU dalam 

pemutakhiran data 

muzakki dan 

mustahiq. 

2. Adhitya 

Kukuh 

Pribadi 

2011 Sistem Informasi 

Penerimaan dan 

Penyaluran Zakat 

dengan Distribusi 

Konsumtif dan 

Dengan adanya 

sistem ini 

membantu pihak 

manajemen dalam 

memperoleh 
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Produktif Studi 

kasus Baitul Maal 

Taamwil Masjid Al-

azhar cab.Ciledug 

informasi 

yangdibutuhkan 

untuk pengambilan 

keputusan yang 

tepat dan akurat. 

3. Muhammad 

Ibnu Naufal 

2011 Sistem Informasi 

Akuntansi 

Penerimaan KAS 

pada BMT Bintaro 

SIA Penerimaan 

KAS sangat 

bermanfaat untuk 

mendukung proses 

bisnis bagi BMT 

Bintaro,dapat 

mempermudah 

dalam memberikan 

informasi laporan 

keuangan,dan dalam 

penyimpanan data. 

4. Agung Pandu 

Dwipratama 

2011 Sistem Informasi 

Manajemen 

Zakat,Infaq dan 

Sedekah Pada Badan 

Amil Zakat Nasional 

SIM pada ZIS telah 

terkomputerisasi 

dan menjadi solusi 

alternatif untuk 

membantu dalam 

proses manajemen 

ZIS 

5. Moch Candra 

Kurniawan 

2015 Analisis Sistem 

Informasi 

Akuuntansi 

Pengelolaan dana 

ZIS pada Lembaga 

Amil Zakat 

Sabilillah Kota 

SIA pada LAZ 

Sabilillah tidak ada 

pemisahan prosedur 

dalam standart 

operasional 

prosedur. 
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Malang 

6. Ahmad 

Hasan 

Bashori 

2014 Analisis Sistem 

Informasi Akuntansi 

Zakat,Infaq,Sedekah 

(ZIS) Pada BAZ di 

Jawa Timur 

SIA di BAZ Jawa 

Timur tidak 

menggunakan SIA 

secara baik dan 

benar.Dan belum 

menggunakan 

PSAK 109. 

 

 


