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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kemiskinan merupakan salah satu masalah utama pada negara-negara 

berkembang seperti Indonesia. Saat ini pemerintah terus mencoba untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin Indonesia khususnya dibidang 

ekonomi. Hal ini terlihat dari upaya pemerintah yang telah menerapkan dua sistem 

perekonomian yang telah dikenal dunia yaitu, sistem ekonomi kapitalisme dan 

sistem ekonomi sosialisme. Meskipun begitu, kedua sistem tersebut sampai saat 

ini tidak ada yang berhasil penuh dalam menawarkan solusi optimal. Oleh karena 

itu, alternatif yang oleh banyak kalangan diyakini lebih menjanjikan adalah sistem 

ekonomi Islam karena sistem ini berpijak pada asas keadilan dan kemanusiaan. 

Untuk mengaplikasikan kepedulian sosial dan meningkatkan kesejahteraan umat 

manusia, Islam memberikan sebuah media yang dikenal dengan sebutan “zakat”.  

Zakat merupakan salah satu kewajiban yang disyariatkan Allah kepada 

umat Islam, sebagai salah satu perbuatan ibadah setara dengan shalat, puasa, dan 

ibadah haji. Akan tetapi, zakat tergolong ibadah maliah, yaitu ibadah melalui harta 

kekayaan dan bukan ibadah badaniah yang pelaksanaannya dengan fisik. Hal 

inilah yang membedakan zakat dengan ibadah ritual lainnya. 

Minimnya penerimaan dana zakat yang diterima oleh para amilin, baik 

yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta menunjukkan bahwa masih 

rendahnya tingkat kesadaran membayar zakat dari masyarakat. Hampir setiap 
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lembaga amil zakat, baik yang tradisional maupun yang sudah menerapkan 

manajemen modern, apabila kita hendak membuat grafik penerimaan, tampak 

bahwa penerimaan zakat paling tinggi terjadi pada saat bulan Ramadhan, 

penerimaan zakat kembali rendah atau bahkan tidak ada penerimaan zakat sama 

sekali. Hal ini karena sebagian besar kaum muslim memahami dan memaknai 

syariat zakat tersebut hanya wajib dibayarkan pada saat bulan Ramadhan, 

sedangkan diluar bulan Ramadhan, tidak perlu. Pemaknaan kembali kepada 

masyarakat bahwa zakat tidak hanya pada bulan Ramadhan sangat penting untuk 

mencegah pemahaman yang keliru tentang waktu pelaksanaan. 

Di Indonesia, pengelola zakat diatur oleh berdasarkan Undang-Undang no 

38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan Keputusan Menteri Agama 

(KMA) Nomor 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan undang-undang No 38 

Tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Urusan 

Haji Nomor D/tahun 2000 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Meskipun 

harus diakui bahwa dalam peraturan-peraturan tersebut masih banyak kekurangan 

yang sangat mendasar, misalnya tidak dijatuhkan sanksi bagi muzakki yang 

melalaikan kewajibannya, akan tetapi undang-undang tersebut mendorong upaya 

pembentukan lembaga pengelola zakat yang amanah, kuat dan dipercaya oleh 

masyarakat. Di samping itu, pasca keluarnya UU No. 38 Tahun 1999 yang 

dipertegas lagi oleh UU Pajak No. 17 tahun 2000 zakat menjadi pengurang 

penghasilan kena pajak sehingga tidak dikenakan kewajiban ganda. ( Soemitro, 

2010 : 409 )  
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Badan Amil Zakat sebagai salah satu lembaga yang bertujuan untuk 

mengelola zakat dan menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan juga 

menerapkan akuntansi dalam pencatatan transaksinya sehari-hari yang pada 

akhirnya akan menghasilkan suatu informasi. Pada awalnya BAZ di Indonesia 

menggunakan PSAK No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba, 

namun seiring dengan kemajuan zaman dan tuntutan untuk segera memiliki suatu 

standar yang baku dalam pelaporan, maka Forum Zakat bersama dengan Ikatan 

Akuntan Indonesia (IAI) menyusun akutansi zakat pada tahun 2007. Pada tahun 

2008 IAI menyelesaikan PSAK No.109 tentang Akuntansi Zakat. 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 mulai berlaku 

efektif sejak 1 januari 2009. PSAK ini mengikat untuk Organisasi Pengelola Zakat 

(OPZ) yang sudah disahkan legalitasnya oleh pemerintah. Ada 2 institusi 

pengelola zakat yang sesuai dengan Undang-undang No. 23 tahun 2011 yakni 

Badan Amil Zakat Nasional baik tingkat pusat, tingkat provinsi sampai dengan 

tingkat kabupaten/kota. Lembaga Amil Zakat yang dibentuk dan diprakarsai 

masyarakat dan dikukuhkan pemerintah.  

Posisi amilin (pengelola zakat) yang diformulasikan dalam bentuk LAZ 

dan BAZ merupakan lembaga kepercayaan publik yang sensitif pada isu public 

trust (kepercayaan publik) dalam menghimpun dan menyalurkan dana-dana zakat 

(Utomo, 2012). Untuk itu diperlukan suatu standar dalam perlakuan akuntansinya 

untuk dijadikan patokan dalam pelaporan keuangan sekaligus untuk pelaksanaan 

dan pengelolaan zakat yang sesuai dengan kaidah syariah. 
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Oleh karena itu, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109: 

Akuntansi Zakat, Infak dan sedekah akhirnya diterbitkan oleh Ikatan Akuntan 

Indonesia (IAI) tertanggal 6 April 2010 dan dapat dinikmati publik pada 

September 2011. Tujuannya adalah untuk memenuhi tuntutan masyarakat dalam 

menjalankan syariat Islam dan untuk meningkatkan keseragaman pelaporan 

keuangan pada LAZ dan BAZ di Indonesia. Sekaligus untuk memenuhi tuntutan 

dan ketentuan GCG/good govermance yang meliputi transparancy, responsibility, 

accountaility, fairness, dan indepency (Utomo, 2007:14). 

PSAK 109 Tentang Akuntasi Zakat dan Infak/sedekah merupakan suatu 

hal yang dinantikan Pemberlakuan PSAK ini juga diharapkan dapat terwujudnya 

keseragaman pelaporan, dan kesederhanaan pencatatan. Sehingga publik dapat 

membaca laporan akuntansi pengelola zakat serta mengawasi pengelolaannya. 

Selain itu penerapan PSAK 109 ini juga bertujuan memastikan bahwa organisasi 

Pengelola zakat telah memakai prinsip-prinsip syariah, dan seberapa jauh OPZ 

memiliki tingkat kepatuhan menerapkannya. PSAK 109 yang mengatur akuntansi 

zakat dan infak/sedekah, di dalamnya termuat definisi-definisi, pengakuan dan 

pengukuran, penyajian, serta pengungkapan hal-hal yang terkait dengan kebijakan 

penyaluran hingga operasionalisasi zakat dan infak/sedekah. 

Zakat merupakan potensi umat Islam yang sangat besar. Potensi-potensi 

tersebut apabila dikelola dengan baik dan optimal maka akan terwujudnya dana 

yang cukup besar yang dapat dipergunakan untuk mengatasi masalah kemiskinan, 

meningkatkan sumber daya manusia (SDM), memberdayakan ekonomi umat dan 

sejumlah manfaat lainnya. 



 
 

 
 

5 

Mayoritas masyarakat Kuantan Singingi yang beragama islam, 

optimalisasi zakat merupakan potensi strategis untuk menunjang pembangunan 

ekonomi daerah dalam mewujudkan kesejahteraan yang sesungguhnya, yaitu 

secara lahir dan batin di era otonomi daerah. Zakat sebagai instrumen fiskal dalam 

sistem ekonomi Islam, mempunyai potensi dalam mengatasi permasalahan 

kemiskinan. 

Mengacu pada dasar diatas maka dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional 

Kabupaten Kuantan Singingi yang penetapan pengurusnya dituangkan dalam 

Keputusan Bupati Kuantan Singingi No : Kpts.139/I/2014 Tanggal 23 Januari 

2014 tentang Penetapan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kab. Kuantan 

Singingi 2014-2019. 

Pada Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 29 menetapkan bahwa 

BAZNAS Kabupaten/ Kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan 

pengelolaan zakat, infaq/ sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada 

BAZNAS provinsi dan Pemerintah Daerah Secara Berkala. 

Dalam penyajian laporan keuangannya, BAZNAS kab. Kuantan singingi 

hanya menyajikan laporan keuangan berupa laporan posisi keuangan (neraca), 

laporan perubahan dana, dan laporan arus kas. Hal ini belum sesuai dengan 

penerapan PSAK 109 tentang akuntansi zakat. 

Dalam pencatatan transaksi atas penerimaan dan penyaluran zakat, 

BAZNAS kab. Kuantan Singingi tidak melakukan pencatatan jurnal akuntansi, 

hanya berupa pencatatan dalam buku kas umum saja. Dimana proses penyusunan 

laporan keuangan tiak terlepas dari proses pengumpulan bukti seperti bukti 
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pembayaran, bukti penerimaan dan yang lainnya kemudian bukti tersebut dicatat 

dalam jurnal, buku besar dan dibuat laporan keuangan.  

Sebagaimana dijelaskan dalam PSAK 109 tentang akuntansi zakat 

paragraph 16 “zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai 

pengurangan dana zakat sebesar (a) jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk 

kas, dan (b) jumlah tercatat jika dalam bentuk asset nonkas”  

Sistem akuntansi yang baik berdampak terhadap pihak yang menggunakan 

laporan keuangan yang memiliki kepentingan bersama dalam rangka menilai jasa 

yang diberikan oleh BAZNAS. Dimana BAZNAS merupakan implementasi dari 

prinsip dasar yaitu bertanggungjawab dan transparan (amanah) dalam pengelolaan 

zakat mendapatkan kepercayaan dari muzzaki atau masyarakat untuk membuat 

laporan keuangan, sehingga dengan adanya laporan keuangan mendapatkan bukti 

dasar implementasi kinerja yang professional dan terpercaya. 

Dari pengamatan sekilas, BAZNAS Kab. Kuantan Singingi belum 

melakukan pengelolaan dan pelaporan dana zakat dengan baik, pencatatan dan 

pelaporan yang diterapkan oleh BAZNAS Kab. Kuantan Singingi belum sesuai 

dengan PSAK 109. Hal ini akan dianalisis lebih lanjut mengenai penerapan PSAK 

109 pada BAZNAS Kab. Kuantan Singingi dari tahun 2015 sampai dengan tahun 

2016. 

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut di atas, maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Penerapan Akuntansi zakat pada 

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi. Karena 

dengan adanya penerapan akuntansi zakat secara baik dan benar akan 
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mewujudkan pengelolaan zakat secara optimal dan profesional pada Lembaga 

Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuantan Singingi. Dengan judul yang diambil 

yaitu “Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Pada Badan Amil Zakat 

Nasional (Baznas) Kabupaten Kuantan Singingi”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka 

penulis merumuskan masalah yaitu “Apakah perlakuan akuntansi zakat pada 

Badan Amil Zakat Nasional ( BAZNAS ) Kabupaten Kuantan Singingi telah 

sesuai dengan PSAK No. 109?” 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang yang telah diuraikan, 

maka tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui apakah perlakuan akuntansi 

zakat pada Badan Amil Zakat Nasional ( BAZNAS ) Kabupaten Kuantan Singingi 

telah sesuai dengan PSAK No. 109. 

D. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1) Penulis 

Penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai akuntansi zakat dan 

penerapannya pada organisasi pengelola zakat (OPZ), khususnya pada 

Badan Amil Zakat Nasional ( BAZBAS ) Kabupaten Kuantan Singingi. 

2) Organisasi pengelola zakat (OPZ) 
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Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan sebagai bahan 

pertimbangan dalam penerapan akuntansi zakat secara benar dan tepat di 

dalam penyusunan laporan keuangan pada organisasi pengelolaan zakat, 

khususnya pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten 

Kuantan Singingi. 

3) Pihak lain 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wahana pengetahuan bagi 

para pembaca terhadap akuntansi zakat dan penerapannya pada organisasi 

pengelola zakat (LAZ/BAZ) dan juga dapat digunakan sebagai sumber 

data sekunder bagi penelitian berikutnya. 

E. Metodelogi Penelitian 

1. Lokasi Penelitian dan waktu penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 

Kabupaten Kuantan Singingi yang beralamat di Jalan Ahmad Yani – Teluk 

Kuantan. Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Maret sampai dengan bulan 

Mei 2017. 

 

2. Jenis Penelitian dan Sumber Data 

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data 

Kualitatif, yaitu jenis data yang tidak dapat dinilai dengan angka-angka tetapi 

berbentuk informasi, seperti gambaran umum perusahaan dan informasi lain yang 

digunakan untuk membahas rumusan masalah. 
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Untuk memperoleh data yang valid dan obyektif, data yang dikumpulkan 

adalah berupa data kualitatif yang terdiri dari sejumlah data primer dan data 

sekunder. 

1. Data primer, merupakan sumber-sumber dasar yang merupakan bukti atau 

saksi utama dari kejadian yang lalu. ( Nazir, 2013 : 50 ) 

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan mempelajari berbagai 

literatur-literatur seperti buku-buku, jurnal, maupun artikel ilmiah yang 

terkait dengan penelitian ini. 

 

3. Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah yang dibahas, 

penelitian menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut: 

1) Penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang data dan 

informasi diperoleh dari kegiatan di kancah lapangan kerja penelitian. 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan 

data di lapangan sebagai berikut: 

a. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dari dokumen-dokumen 

instansi yang relevan dengan masalah pokok dan materi penelitian. 

Data yang dikumpulkan penulis meliputi data kualitatif yang terdiri 

atas sejarah singkat perusahaan dan laporan pengelolaan dana zakat, 

dan Laporan Keuangan  Perusahaan. 
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b. Pengamatan (observasi), yaitu teknik atau pendekatan untuk 

mendapatkan data primer dengan cara mengamati langsung objek 

datanya, untuk menjaga objektivits. 

c. Wawancara, peneliti melakukan tanya jawab secara langsung kepada 

pengurus/karyawan atau pimpinan Badan Amil Zakat Nasional 

Kabupaten Kuantan Singingi berkenaan dengan pembahasan penelitian 

ini. 

2) Studi kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang dilakukan 

hubungannya dengan penelitian ini. Hal tersebut dimaksudkan sebagai 

sumber acuan untuk membahas teori yang mendasari pembahasan masalah 

dalam penelitian ini. Untuk melengkapi informasi, peneliti juga mengutip 

beberapa artikel yang diakses pada berbagai situs di internet. 

 

4. Metode Analisis 

Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, dalam 

menggambarkan dan menganalisis mengenai penerapan PSAK N0.109 tentang 

akuntansi zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan 

Singingi, penulis menggunakan teknik analisis Deskriptif - Komparatif, yaitu 

menggambarkan realitas di lapangan dan membandingkan dengan teori dari 

referensi yang ada, serta menarik kesimpulan. 

 

F. Sistematika Penulisan 
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Penulisan ini nantinya akan dikembangkan menjadi beberapa bab dengan 

sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini sebagai pendahuluan penulis menguraikan latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan diakhiri dengan 

sistematika penulisan. 

BAB II TELAAH PUSTAKA 

Bab ini berisikan telaah pustaka yang merupakan landasan teori yang 

menyangkut tinjauan zakat, badan amil zakat, tinjauan tentang akuntansi zakat, 

dan referensi-referensi dengan permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti. 

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab ini membahas mengenai sejarah singkat BAZNAS Kab. Kuantan 

Singingi, visi dan misi BAZNAS serta program-program yang diakukan oleh 

BAZNAS Kab. Kuantan Singingi 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini penulis akan membuktikan hasil penelitian yang telah 

dilakukan. 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini penulis akan mengemukakan kesimpulan dari hasil penelitian 

dan saran-saran yang diperlukan. 

 

 

 


