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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.Tinjauan Tentang Zakat 

2.1.1 Pengertian Zakat 

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu 

albarakatu „keberkahan‟, al-namaa „pertumbuhan dan perkembangan‟, al-

thaharatu „kesucian‟dan ash-shalahu „keberesan‟. Sedangkan secara istilah 

zakat ialah nama pengambilan tertentudari harta tertentu, menurut sifat-sifat 

yang tertentu, dan untuk diberikan kepada golongan tertentu (Ascarya. 

2015:9).  

Secara etimologis menurut qardhawi kata zakat berasal dari 

kata”zaka”, yang berarti suci, baik, berkah, terpuji, bersih, tumbuh, dan 

berkembang. Sedangkan dari segi istilah fiqih berarti” sejumlah harta tertentu 

yang diwajibkan allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak 

menerimanya (Hertina, 2013:80). 

 Allah berfirman dalam surat At Taubah 103: 

                         

          

 

Artinya:  ”Ambilah zakat darig sebagian harta mereka,dengan zakat itu 

kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Sesungguhnya doa 

kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka .Dan Allah Maha 

Mendengar Lagi Maha Mengetahui.” (QS. At Taubah:103) 

 

(Soemitra, 2010: 430) menyatakan Zakat adalah kewajiban seorang 

muslim untuk mengeluarkan nilai bersih dari kekayaannya yang tidak 
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melebihi satu nisab, diberikan kepada mustahik dengan beberapa syarat yang 

telah ditentukan. Zakat adalah rukun islam ketiga yang diwajibkan dimadinah 

pada bulan syawal tahun kedua Hijriyah setelah diwajibkannya puasa 

ramadhan. (Ascarya, 2015:9) menyatakan zakat merupakan pungutan wajib 

atas individu yang memiliki harta wajib zakat yang melebihi nishab 

(muzzaki), dan kemudian di distribusikan kepada delapan golongan penerima 

zakat (mustahik) diantaranya : fakir, miskin, fi sabilillah, ibnussabil, amil, 

gharimin, hamba sahaya, dan muallaf.  

Infaq adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat. 

Infaq ada yang wajib dan ada yang sunah. Infaq wajib diantaranya adalah 

zakat, kafarat, dan nadzar. Sedangkan Infaq sunah diantaranya adalah infaq 

kepada fakir miskin sesama muslim, infaq bencana alam, dan infaq 

kemanusiaan. Menurut PSAK No.109, infaq/shadaqah adalah harta yang 

diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya dibatasi 

(ditentukan) maupun tidak dibatasi. 

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

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

shadaqah, tanpa disertai imbalan, tanpa paksaan, tanpa batasan jumlah, kapan 

saja dan berapapun jumlahnya. Shadaqah ini hukumnya adalah sunah, bukan 

wajib. Karena itu, untuk membedakannya dengan zakat yang hukumnya 

wajib, para fuqaha menggunakan istilah shadaqah tathawwu’ atau ash 

shadaqah an nafilah. 

2.1.2 Dasar Hukum Zakat 

Zakat merupakan kewajiban untuk mengeluarkan sebagian harta yang 

bersifat mengikat dan bukan anjuran. Kewajiban tersebut berlaku untuk 

seluruh umat yang baligh atau belum, berakal atau gila. Dimana mereka sudah 
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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 Qur‟an dan Sunah: 

a. Al Qur‟an 

Didalam Al Qur‟an Allah SWT telah menyebutkan tentang zakat, 

diantaranya dalam Surat Al Baqarah ayat 43:“Dan Dirikanlah shalat, 

tunaikanlah zakat dan ruku'lahbeserta orang-orang yang ruku” Surat at 

Taubah ayat 103: “Ambillah zakat darisebagian harta mereka, dengan 

zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan merekadan mendo‟alah 

untuk mereka. Sesungguhnya do‟a kamu itu (menjadi) ketentraman 

jiwabagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”. 

Surat al Baqarah ayat 282: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu 

bermu'amalah tidak secaratunai 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…”. 

Surat An Nisa‟ ayat 58: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu 

menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh 

kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu 

menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang 

sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar 

lagi Maha melihat. 
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b. Hadits 

Hadits Rasulullah SWA menyatakan: Artinya: “Islam adalah 

engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukanNya, mendirikan 

sholat, menunaikan zakat yang di fardhukan, dan berpuasa di bulan 

Ramadhan.”(HR Bukhori) Kemudian dalam hadits yang lain juga 

dijelaskan, ketika Rasulullah SAW mengutus Mu‟adz bin jabal ke daerah 

yaman. Beliau bersabda kepadanya:“….jika mereka menuruti perintahmu 

untuk itu, ketetapan atas mereka untuk mengeluarkan zakat, 

beritahukanlah kepada mereka bahwasanya Allah SWT mewajibkan 

kepada mereka untuk mengeluarkan zakat yang diambil dari orang-orang 

kaya dan diberikan lagi kepada orang-orang fakir diantara mereka….”(HR 

Bukhori) 

2.1.3 Prinsip Dan Tujuan Zakat 

Zakat adalah ibadah yang memilki dua dimensi yaitu vertikal 

danhorizontal. Secara vertikal, zakat merupakan ibadah sebagai ketaatan 

kepada Allah swt (hablu minallah) dan secara horizontal zakat merupakan 

kewajiban sesama manusia (hablu minannas). Zakat merupakan salah satu ciri 

dari sistem ekonomi Islam karena zakat merupakan salah satu implementasi 

asas keadilan dalam sistem ekonomi Islam.Menurut M.A. Mannan,ada enam 

prinsip zakat, yaitu: 

1. Prinsip keyakinan keagamaan, bahwa orang-orang yang membayar zakat 

merupakan salah satu manifestasi dari keyakinan agama. 

2. Prinsip pemerataan keadilan,merupakan tujuan sosial zakat yaitu Membagi 

kekayaan yang diberikan Allah swt lebih merata dan adil kepada 

masyarakat. 
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3. Prinsip produktivitas, yaitu menekankan bahwa zakat memang harus 

dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu setelah 

lewat jangka waktu tertentu. 

4. Prinsip nalar, yaitu perintah yang bersifat rasional  bahwa zakat harta yang 

menghasilkan itu harus dikeluarkan. 

5. Prinsip kebebasan,yaitu bahwa zakat hanya dibayar  dan diwajibkan 

kepada orang yang bebas untuk menggunakan hartanya, karena tidak 

berada dalam tanggungan orang lain seperti budak. Atau seseorang yang 

haartanya ditahan oleh orang lain.  

6. Prinsip etika dan kewajaran yaitu zakat tidak dipungut secara semenamena 

tetapi melalui aturan yang disyariatkan. 

Sedangkan tujuan zakat adalah sebagai berikut: 

1. Menyucikan harta 

2. Mengangkat derajat fakir miskin 

3. Menghilangkan sifat kikir dan loba pada pemilik harta 

4. Menjalin tali persaudaraan sesama umat islam 

5. Menghilangkan sifat dengki, iri hati pada orang miskin 

6. Mengembankan dan memberkahkan harta. 

2.1.4 Hikmah dan Manfaat Zakat 

Ada banyak hikmah dan manfaat zakat diantaranya yaitu: 

1. Zakat dapat membiasakan orang yang menunaikannya memiliki sifat 

dermawan, sekaligus menghilangkan sifat pelit dan kikir. 

2. Zakat dapat menguatkan benih persaudaraan, serta menambah rasa cinta 

dan saying sesama muslim. 
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3. Zakat merupakan salah satu upaya dalam mengatasi kemiskinan. 

4. Zakat dapat mengurangi angka pengangguran dan penyebab-penyebabnya. 

Sebab, hasil zakat dapat digunakan untuk  menciptakan lapangan 

pekerjaan baru. 

5. Zakat dapat mensucikan jiwa dan hati dari rasa dendam, serta 

menhilangkan iri hati dan kebencian dari orang-orang miskin terhadap 

orang kaya. 

6. Zakat dapat membantu menumbuhkan perekonomian umat.   

2.1.5 Macam-macam Zakat  

Menurut garis besarnya Zakat dibagi menjadi dua yaitu zakat Nafs 

(jiwa), dan zakat mal (harta) adapun pengertiannya sebagai berikut: 

a. Zakat Nafs (jiwa) atau zakat fitrah adalah zakat untuk mensucikan diri atau 

sejumlah harta yang wajib ditunaikan oleh semua orang mukkalaf( orang 

islam, baligh, dan berakal) dan setiap orang yang nafkahnya ditanggung 

olehnya dengan syarat-syarat tertentu. Zakat fitrah dinamakan juga dengan 

shadaqah fitrah, karena Zakat ini dikeluarkan dan disalurkan pada saat 

bulan Ramadhan sebelum tanggal 1 Syawal, zakat ini berbentuk bahan 

pangan atau makanan pokok. Adapun fungsi dari zakat fitrah adalah untuk 

mengembalikan manusia muslim kepada fitrahya dengan cara mensucikan 

jiwanya.  

b. Zakat Mal (harta) adalah zakat yang dikeluarkan untuk menyucikan harta, 

apabila harta itu telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat dan zakat 

tersebut boleh dibayarkan pada waktu yang tidak tertentu, mencakup hasil 

perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, 
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emas, dan perak serta hasil kerja atau profesi yang masing-masing 

memiliki perhitungan sendiri-sendiri. 

2.1.6 Syarat Harta yang wajib untuk Dizakati 

Dalam pelaksaan pembayaran zakat ada beberapa syarat sehingga harta 

tersebut wajib untuk dikeluarkan zakatnya. 

1. Sudah sampai nisabnya 

Nisab adalah batas ukuran atau jumlah tertentu dari harta sesuai 

dengan ketetapan yang menjadikannya wajib untuk dizakati. Harta yang 

belum mencapai nisab tidak wajib dikeluarkan zakatnya, tetapi dianjurkan 

untuk mengeluarkan sedeqah dari harta tersebut.  

2. Haulnya sudah terpenuhi 

Haul adalah lama kepemilikan. Untuk zakat mal haul untuk setiap 

jenis harta adalaah satu tahun.  

3. Miliknya secara penuh  

Harta yang dimilinya merupakan miliknya secara penuh, 

kepemilikannya tidak dibagi dengan orang lain. 

4. Pemilik harta bebas dari hutang 

Jika seseorang memiliki utang dan jumlah utangnya menyebabkan 

hartanya tidak sampai pada nisab maka hartanya harus digunakan untuk 

melunasi utangnya terlebih dahulu.  

2.1.7 Golongan yang Berhak Menerima Zakat (Mustahiq) 

Dalam penyaluran dana zakat pihak penerima zakat (mustahiq) sudah 

sangat jelas diatur keberadaannya. Dalam PSAK No 109 dijelaskan bahwa 
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mustahiq adalah orang atau entitas yang berhak menerima zakat.Allah SWT 

telah berfirman dalam Surah At-Taubah:60, 

                        

                       

     

Artinya  “Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang fakir, orang-

orang miskin, pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya 

untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang untuk 

jalan allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan”. 

 

Adapun delapan golongan yang berhak menerima zakat adalah 

tersebutadalah sebagai berikut (Syarifuddin,2010:50) 

1. Fakir  

Orang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta untuk 

menunjang  kehidupan dasarnya. 

2. Miskin  

Berbeda dengan orang fakir tersebut diatas, orang miskin ini adalah 

orang yang tidak memiliki harta untuk kehidupan dasarnya, namun ia 

mampu berusaha mencari nafkah, hanya penghasilannya tidak mencukupi 

bagi kehidupan dasarnya untuk kehidupan-kehidupan sendiri atau 

keluarganya. 

3. Amil 

Yaitu orang yang ditunjuk oleh penguasa yang sah untuk mengurus 

zakat, baik mengumpulkan, memelihara, membagi, dan 

mendayagunakannya serta petugas lain yang ada hubungannya dengan 

pengurus zakat. 
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4. Muallaf 

Muallaf adaah orang yang baru masuk Islam yang kurang dari satu 

tahun dan masih memerlukan bantuan untuk beradaptasi dengan kondisi 

baru mereka. Mskipun tidak berupa pemberian nafkah, dengan pengertian 

ini, maka dana zakat dapat digunakan untuk menyadarkan kembali 

anggota masyarakat yang terperosok kejalan hidup yang berlawanan 

dengan fitrah manusia. Dengan dana zakat diharapkan bisa melindungi dan 

memantapkan hati mereka dalam memeluk Islam serta bisa menciptakan 

lingkungan yang serasi dengan kehidupan baru mereka baik moril maupn 

materil. 

5. Riqab 

Secara arti kata, riqab berarti perbudakan, maksudnya adalah untuk 

kepentingan memerdekan budak. 

6. Gharimin  

Yang dimaksud gharim disni adalah orang-orang yang dililit oleh 

utang dan tidak dapat melepaskan dirinya dari jeratan utang itu kecuali 

bantuan dari luar. 

7. Fisabilillah  

Fisabilillah adalah orang yang berjuang dijalan Allah. Dalam hal 

ini adalah untuk melindungi dan memelihara agama dan menegakkan 

kalimat tauhid, seperti berdakwah, berperang dan tindakan lain yang tidak 

bertentangan dengan agama Islam. 

8. Ibnu Sabil 

Ibnu Sabil diartikan sebagai “musafir yang kehabisab bekal. 

Maksudnya adalah orang-orang yang berada dalam perjalanan bukan untuk 
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tujuan maksiat, yang kehabisan biaya dalam perjalanannya dan tidak 

mampu meneruskan perjalanan kecuali dengan bantuan dari luar.  

 

2.2 Tinjauan Tentang Profesi 

2.2.1 Pengertian Profesi 

Profesi secara istilah berarti suatu pekerjaan yang membutuhkan 

pengetahuan, keahlian, dan kepintaran. Yusuf al-Qardhawi lebih jelas 

mengemukakan bahwa profesi adalah pekerjaan atau usaha yang 

menghasilkan uang atau kekayaan baik pekerjaan atau usaha itu dilakukan 

sendiri, tanpa bergantung kepada orang lain, maupun dengan bergantung 

kepada orang lain, seperti pemerintah, perusahaan swasta, maupun dengan 

perorangan dengan memperoleh upah, gaji, atau honorium. 

Penghasilan yang diperoleh dari kerja sendiri itu, merupakan 

penghasilan profesional murni, seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, 

deseiner, advokat, seniman, penjahit, tenaga pengajar (guru, dosen, dan guru 

besar), konsultan, dan sejenisnya. Adapun hasil yang diperoleh dari pekerjaan 

yang dilakukan dengan pihak lain adalah jenis-jenis pekerjaan seperti 

pegawai, buruh, dan sejenisnya. Hasil kerja ini meliputi upah dan gaji atau 

penghasilan-penghasilan tetap lainnya yang mempunyai nisab (Mujiatun, 

2016). 

2.2.2 Pengertian Zakat Profesi 

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi 

seperti (guru, dokter, aparat, dan lain-lain)atau hasil profesi yang telah sampai 
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nisabnya. Berbeda dengan sumber pendapatan, pertanian, peternakan, 

perdagangan, sumber pendapatan dari profesi tidak banyak dikenal pada masa 

generasi terdahulu (Zulkifli. 2014:60). Zakat profesi adalah zakat yang 

dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang 

dilakukan sendiri maupun yang dilakukan bersama dengan orang/lembaga 

lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nisab (batas 

minimum untuk bisa berzakat) (Mujiatun, 2016). 

Menurut Yusuf Al-Qardhawi zakat profesi adalah zakat yang 

dikeluarkan dari penghasilan yang didapat dari pekerjaan yang dikerjakan 

sendiri dikarenakan kecerdasannya atau keterampilannya sendiri seperti 

dokter, penjahit, dan tukang kayu, atau dari pekerjaan yang tunduk pada 

perseroan / perseorangan dengan mendapat upah gaji honorarium seperti 

pegawai negeri sipil (Hertina, 2013: 82).  

2.2.3 Profesi yang Dizakati 

Bentuk penghasilan yang paling mencolok pada zaman sekarang ini 

adalah apa yang diperoleh dari pekerjaan dan profesinya. Pekerjaan yang 

menghasilkan uang ada dua macam yaitu:  

1. Pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa bergantung pada orang lain, 

berkat kecekatan tangan atupun otak. Penghasilan yang diperoleh dengan 

cara ini merupakan penghasilan professional, seperti penghasilan seorang 

dokter, insinyur, advokt senima, dan lain sebgainya.   

2. Pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain, baik pemerintah, 

perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah yang diberikan 

dengan tangan, otak, ataupun kedua-duanya. Penghasilan dari pekerjaan 

seperti itu berupah gaji, upah, dan honorarium. 
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2.2.4 Ketentuan – Ketentuan Zakat Profesi 

Istilah zakat profesi adalah baru, sebelumnya tidak ada seorang 

ulamapun yang mengungkapkan dari dulu hingga sekarng, kecuali Syeikh 

Yusuf Qardhawi menuliskan maaslah ini dalam kitab zakatnya, kemudian 

diikuti tanpa mengkaji kembali kepada nash yang syar‟i oleh para 

pendukungnya termasuk di Indonesia ini ( Zulkifli, 2014: 61-62). 

Dalam ketentuan zakat profesi terdapat beberapa kemungkin dalam 

menentukan nisab, kadar, dan waktu mengeluarkn zakat profesi. Hal ini 

tergantung pada qiyas ( analogi) yang dilakukan: 

a. Jika dianalogikan zakat perdagangan, maka nisab, kadar, dan waktu 

mngeluarkannya sama dengannya dan sama pula dengan zakat emas, dan 

perak. Nisabnya senilai 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5% dan waktu 

mengeluarkan stahun sekali setelah dikurangi kebutuhan pokok. 

b. Jika dianologikan pada zakat pertanian, maka nisabnya senilai 691,2 Kg 

padi atu gandum, kadar zakatnya sebesar 5% dan dikeluarkan pada setiap 

mendapatkan gaji atau penghasilan. Misalnya sebulan sekali. 

c. Jika dianalogikan nisabnya pada zakat pertanian dan kadar zakatnya emas 

dan perak (qiyas syaabah/ berdasarkan asumsi kemiripan) yaitu:  

1. Penghasilan dari profesi menyerupi dengan hasil panen diman seorng 

professional mendapatkan penghasilan permusim, ataupun perbulan.  

2. Bentuk harta yang diterima sebagai penghasilan profesi berupa uang, 

oleh sebab itu bentuk harta ini dapat diqiyaskan dalam zakat harta 

(simpanan kekayaan berdasarkan harta zakat yang harus dikeluarkan 

sebesar 2,5%. 
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Adapun mengeni waktu pengeluaran zakat profesi ini beberapa ulama 

berbeda pendapat sebagai berikut: 

1. Pendapat As-syafi‟i dan Ahmad mensyaratkan Haul (sudah cukup 

setahun) terhitung dari kekayaan itu di dapat. 

2. Pendapat Abu Hanifah, malik dan ulam modern, seprti Muh Abu Zahra 

dan Abdul Wahab Khalaf mensyaratkan haul tetapi terhitung dari haul dari 

awal daan akhir hart diperoleh, kemudian pada masa setahun tersebut harta 

dijumlahkan dan sudah kalau sampai nisabnya maka wajib mengeluarkan 

zakat., namun bisa didahulukan setiap bulan dengan membuat asumsi sisa 

harta yang dimiliki di akhir tahun.  

3. Pendapat Ibnu Abbas, Ibnu Mas‟ud Umar Bin Abdul Aziz dan ulama 

modern seperti Qardhawi tidak menssyaratkan haul, tetapi zakat 

dikeluarkan lansung ketika mendapat harta tersebut,. Mereka 

mengkiyaskan dengan zakat pertanian yang dibayarkan pada setiap waktu 

panen. 

 

2.3 Konsep Akuntansi Zakat 

2.3.1 Pengertian Akuntansi Zakat 

Akuntansi didefinisikan sebagai sebuah proses pencatatan, identifikasi 

dan  pengelompokkan data untuk dibuat sebuah pelaporan keuangan yang  

bermanfaat  untuk pengambilan keputusan baik untuk pihak internal dan 

eksternal perusahaan.  Akuntansi  zakat  tidaklah  berbeda  dengan  akuntansi  

pada  umumnya,  bedanya  akuntansi  zakat  menilai  aktiva  atau  pendapatan  

yang  wajib  dizakatkan, menetapkan kadar zakatnya dan menyalurkannya ke 

pos-pos yang sesuai dengan konteks syariat Islam (Muhammad, 2002: 8) 
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menyatakan bahwa akuntansi adalah suatu kegiatan jasa, sebagaimana 

fungsinya untuk memberikan informasi kuantitatif umumnya dalam ukuran 

uang, mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan 

dalam pengambilan keputusan ekonomi yang digunakan dslm memilih 

beberapa alternatife.  

Berdasarkan pengertian tersebut maka yang menjadi tujuan dari 

akuntansi adalah Pertangung jawaban, Menjalankan Fungsi Manajemen 

(Planniang, Organizing, Actuating,Controlling), Pengawasan, Sarana untuk 

Pengambilan Keputusan. Tujuan lainnya dari akuntansi Zakat Menurut AAS-

IFI (Accounting & Auditing Standard for Islamic FinancialInstitution) adalah 

menyajikan informasi mengenai ketaatan organisasi terhadap ketentuan 

syari‟ah Islam, termasuk informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran 

yang tidak diperbolehkan oleh syari‟ah, bila terjadi, serta bagaimana 

penyalurannya. Berdasarkan tujuan tersebut maka memperlihatkan betapa 

pentingnya peran Dewan Syari‟ah (mengeluarkan opini syariah). 

2.3.2 Tujuan Akuntansi Zakat 

Menurut Mahmudi (2008) dalam Affan (2015) tujuan akuntansi zakat 

adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, 

efisien, dan efektif atas zakat, infaq, sedeqah, hibah, dan wakaf yang 

dipercayakan kepada organisasi atau pengelola zakat zakat.  

2. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi lembaga  pengelola 

zakat untuk melaporkan pelaksaan tanggung jawab dalam mengelola 

secara tepat dan efektif program dan penggunaan zakat, infaq, sedeqah, 

hibah, dan wakaf yang menjadi wewenangnya dan memungkinkannya bagi 
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pengelola zakat untuk melaporkan kepada masyarakatatas hasil operasi 

dan penggunaan dana publik ( dan Umat ). Tujuan ini terkait dengan 

Akuntanbilitas ( Accountability) 

Akuntansi zakat terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyedian 

informasi, pengendalian manajement, dan akuntabilitas. Akuntansi zakat 

merupakan alat informasi antara lembaga pengelola zakat sebagai manajement 

dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Bagi 

manajement, informasi akuntansi zakat digunakan dalam proses pengendalian 

manajement mulai dari perencanaan, pembuatan program, alokasi anggaran, 

evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja ( Mahmudi dalam Affan, 2015). 

2.3.3 Perlakuan Akuntansi Zakat Menurut PSAK No. 109 

Perlakuan akuntansi dalam pembahasan ini mengacu pada PSAK No. 

109, sehingga ruang lingkup PSAK ini hanya untuk amil yang menerima dan 

menyalurkan zakat, infaq, dan sedeqah. PSAK ini wajib diterapkan oleh amil 

yang mendapat izin dari regulator namun amil yang tidak mendapat izin juga 

dapat menerapkan PSAK ini ( Nurhayati dan Wasilah, 2015 : 312)  

Organisasi pengelola zakat membutuhkan sebuah  standar akuntansi 

untuk mewujudkan  sebuah  transparasi  dan  akuntanbilitas  dalam  

melakukan  tugas  atau tanggung  jawabnya  dalam  mendayagunakan  zakat  

dari  masyarakat.  Sebelum PSAK No. 109 dikeluarkan pemerintah melalui 

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), organisasi  pengelola  zakat  belum  

memiliki  sebuah  standar  akuntansi  mengenai zakat,  infaq  dan  sedekah  

sehingga  masing-masing  organisasi  pengelola zakat memiliki perbedaan 

dalam menyusun laporan keuangannya. 
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PSAK  109  tentang  akuntansi  zakat,  infaq  dan  sedekah  resmi  

digunakan untuk  dasar  penyusunan  dan  penyajian  laporan  keuangan per  1  

Januari  2012. Tujuan  dari PSAK No. 109  ini  adalah  untuk  mengatur  

pengakuan, pengukuran, penyajian  dan  pengungkapan  transaksi  zakat  dan  

infak/sedekah. Standar  ini ditujukan  kepada  amil  atau  organisasi  pengelola  

zakat  yang  menerima  dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah. 

2.3.4 Jurnal Akuntansi untuk zakat 

1. Penerimaan zakat diakui pada saat kas asset nonkas diterima dan diakui 

sebagai penambah dana zakat. Jika diterima dalam bentuk kas, diakui  

sebesar jumlah yang diterima tetapi jika dalam bentuk nonkas sebesar nilai 

wajar asset. 

Jurnal: 

Dr. kas     xxx 

Dr. aset nonkas (nilai wajar)   xxx 

 Kr. Penerimaan Zakat     xxx   

2. Jika muzzaki menentukan mustahik yang menerima penyaluran zakat 

melalui amil, maka tidak ada bagian amil atas zakat yang diterima dan 

amil dapat menerima ujrah atas kegiatan penyaluran tersebut. Jika atas jasa 

tersebut amil mendapatkan ujrah/fee maka diakui sebagai penambah dana 

amil. Jurnal saat mencatat penerimaan fee: Jurnal: 

Dr. Kas     xxx 

 Kr. penerimaan dana amil    xxx 

3. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai: 

a. Pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian 

amil. 

Jurnal:  
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Dr. Penurunan Nilai aset   xxx 

 Kr. Aset Nonkas     xxx 

b. Kerugian dan pengurangan dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian 

amil. 

Jurnal: 

Dr. Kerugian Penurunan Nilai  xxx 

 Kr. Aset Nonkas     xxx 

4. Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurangan dana 

zakat dengan keterangan sesuai dengan kelompok mustahik termasuk jika 

disalurkan kepada amil, sebesar: 

a. Jumlah yang diserahkan, jika pemberian dilakukan dalam bentuk kas  

Jurnal: 

Dr. penyaluran zakat- dana amil  xxx 

Dr. Penyaluran Zakat-Mustahik Nonamil   xxx 

 Kr. Kas      xxx 

b. Jumlah tercatat, jika pemberian dilakukan dalam bentuk aset nonkas. 

Jurnal : 

Dr. Penyaluran Zakat-Dana Amil  xxx 

Dr. Penyaluran dana Zakat-Mustahik Nonamil  xxx 

 Kr. Aset Nonkas     xxx 

5. Amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutup biaya operasional 

dalam menjalankan fungsinya:  

Jurnal: 

Dr. Beban-Dana Fisabilillah   xxx 
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 Kr. Kas       xxx 

Laporan keuangan lembaga amil Terdiri dari;  

1. Neraca ( laporan posisi keuangan) 

2. Laporan perubahan dana 

3. Laporan perubahan aset kelolaan 

4. Laporan arus kas 

5. Catatan atas laporan keuangan.  

2.3.5 Badan Amil Zakat Nasional  

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan 

satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden 

RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan 

menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin 

mengukuhkan peran BAZNAS sebagailembaga yang berwenang melakukan 

pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan 

sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan 

bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan 

demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal 

pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, 

keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.  

BAZNAS menjalankan empat fungsi, yaitu:  

1) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat  

2) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat  

3) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat  

4) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.  
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2.3.6 Pengurus dan Unsur Organisasi BAZ 

Pengurus BAZ terdiri dari unsure masyarakat dan pemerintah yang 

memenuhi persyaratan tertentu. Unsure dari masyarakat ini lebih lanjut 

dijelaskan dalam keputusan mentri agama memuat 581 tahun 1999 tentang 

pelaksaan undang-undang n0.38 tahun 1999, pasal 2 ayat 2, yaitu unsure 

masyarakat terdiri dari ulamah, kaum cendekia, tokoh masyarakat, dan tenaga 

professional.  

Sedangkan organisasi BAZ terdiri dari unsure pelaksaan, 

pertimbangan, dan pengawas yaitu: 

1. Badan pelaksana terdiri dari atas ketua umum, beberapa orang ketua, 

seorang sekretaris umum, beerapa orang sekretaris, divisi pengumpulan, 

divisi pendistribusian, divisi pendayagunaa, dan divisi pengembangan. 

2. Dewan pertimbangan terdiri dari atas seorang ketua, seorang wakil ketua, 

seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, dan sebanyak-banyaknya 10 

orang anggota.  

3. Komisi pengawas terdiri dari seorang wakil ketua, seorang sekretaris, 

seorang wakil sekretaris, dan sebnayak-banyaknya 10 orang anggota.  

4. Masa tugas kepengurusan badan amil zakat adalah selama 3 tahun (Pasal 

13 Keputusan Mentri Agama.  
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Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No. Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1. Mohd Ali Mohd 

Nor, Hairunnizam 

Wahid, dan Nor 

Ghani MD. Nor 

(2004) 

kesadaran membayar 

zakat pendapatan di 

kalangan kakitangan 

professional 

university kebangsaan 

Malaysia 

Kesadran membayar 

zakat dikalangan pegawai 

dan dosen University 

kebangsaan Malaysia 

masilah rendah, namun 

hal lain yang ditemukan 

dalam penelitian tersebut 

adalah faktor iman dan 

pengetahuan agama amat 

signifikan mempengaruhi 

pembayaran zakat 

pendapatan. Beberapa 

cadangan dibuat untuk 

memastikan kesadaran 

pembayaran zakat 

pendapatan dapat 

ditingkatkan pada masa 

hadapan. 

2. 

 

 

 

 

Abdulloh 

Mubarok dan 

Baihaqi Fanani 

(2014) 

Penghimpunan Dana 

Zakat Nasional 

(Potensi Realisasi, 

dan Peran Penting 

Organisasi Pengelola 

Zakat) 

Kinerja penghimpunan 

dana zakat nasional 

mengalami peningkatan 

dari tahun 2008 sampai  

tahun 2012 misalnya, 

jumlah dana zakat yang 

mampu dihimpun naik 

signifikan dari 930 milyar 

menjadi 2,2 triliun atau 

lebih dari 100% 

meningkatnya 

penghimpunan zakat 

tidak lepas dari peran 

organisasi pengelola 

zakat (OPZ) namun 

demikian kalau dikaitkan 

dengan potensinya, 

realisasi kinerja 
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penghimpunan dana zakat 

sebagaimana disebutkan 

diatas sangat jauah dari 

potensinya. Riset yang 

dilakukan diawal tahun 

2011 oleh BAZNAS dan 

Fakultas Ekonomi dan 

Manajemen IPB 

memperkirakan potensi 

zakat secara nasional dari 

sektor rumah tangga, 

industry, dan tabungan 

berturut mencapai angka 

Rp. 82,& Triliun, Rp 

114,89 triliun, dan 17 

triliun. Ada bebrapa 

faktor yang diduga 

mempengaruhi rendahnya 

realisasi penghimpunan 

dana zakat nasionalfaktor 

tersebut antaranya 

masyarakat belum 

sepenuhnya percaya 

terhadap lembaga amil 

zakat kemudian masih 

banyaknya kaum 

muslimin yang belum 

mengerti cara 

menghitung zakat dan 

kepada siapa zakat 

dipercaya untuk 

disalurkan. 

4. Siska Apriana, 

(2016) 

Analisis 

Penghimpunan Zakat 

Profesi Pada Badan 

Amil Zakat Nasional 

Kota Pekanbaru 

Untuk tata cara 

penghimpunan zakat 

profesi pada BAZNAS 

kota Pekanbaru BAZNAS 

dibantu oleh unit UPZ 

yang telah dibentuk 

diberbagai kantor, 

instansi, SKPD, dan 
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lainnya. Dan dalam 

pencatatan penerimaan 

zakat profesi mereka 

tidak memisahkan zakat 

ini dengan zakat lainnya, 

mereka hanya 

mengelompokkan zakat 

pada akun muzaki entitas 

dan muzaki individuhal 

ini sesuai dengan apa 

yang tertera dalam PSAK 

109. Dan untuk laporan 

keuangan BAZNAS kota 

pekanbaru belum 

sepenuhnya mengacu 

pada PSAK 109 

dikarekan belum 

dilaporkan, laporan arus 

kas, namun untuk laporan 

yang lainnya sudah 

mengacu pada PSAK 

109. 

4. Siti Mujiatun, 

(2016) 

Analisis Pelaksanaan 

Zakat Profesi Upaya 

Pengentasan 

Kemiskinan Dikota 

Medan 

Cara pengumpulan Zakat 

Profesi yang sudah 

dilakukan adalah dengan 

cara memotong gaji 2,5 

% setiap bulannya bagi 

pimpinan dan karyawan 

di masing-masing instansi 

negeri dan swasta setelah 

dipotong untuk 

membayar kewajiban-

kewajiban lainnya seperti 

membayar pajak 

penghasilan sesuai 

dengan ketentuan yang 

berlaku. 

5. Asmuni Mth 

(2007) 

Zakat Profesi dan 

upaya Menuju 

Kesejahteraan Sosial 

Meski dikategorikan jenis 

zakat baru namun jika 

dikelola dengan baik 
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serta aktif  dan 

disosialisasikan 

kedepannya zakat profesi 

ini dapat menjadi 

kekuatan baru yang 

mampu mengurangi laju 

kemiskinan dengan tidak 

mengurangi manfaat 

zakat secara umum, dan 

zakat profesi diharapkan 

mampu mewujudkan 

kesejahteraan sosial. 

6. Husnul Hami 

Fahrini (2015) 

Efektivitas Program 

Penyaluran Dana 

Zakat Profesi dalam 

bentuk Pemberian 

Beasiswa Bagi Siswa 

Muslim Kurang 

Mampu Oleh Badan 

Amil Zakat Nasional 

(BAZNAS) di 

Kabupaten Tabanan 

Efektivitas program 

penyaluran dana zakat 

profesi dalam bentuk 

pemberian beasiswa bagi 

siswa muslim kurang 

mampu oleh Badan Amil 

Zakat Nasional 

(BAZNAS) di kabupaten 

tabanan sebesar 95% 

dengan demikian 

berdasarkan kriteria 

efektivitas penyaluran 

dana zakat oleh 

BAZNAS kabupaten 

tabanan maka efektivitas 

program tersebut telah 

dikategorikan sangat 

efektif karena persentase 

efektivitas programnya > 

90%.  

Sumber :  diolah dari Jurnal dan Karya Ilmiah 

 

 Dari tabel diatas dapat dilihat perbedaan masing-masing penelitian tentang 

zakat profesi ini, perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian sebelumnya 

yaitu peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif dimana yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu tentang cara 
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pengelolaan zakat profesi pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuantan 

Singingi yang terkait dengan ketentuan apakah yang telah ditetapkan oleh 

BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi mengenai nisab, kadar dan waktu untuk 

penunaiannya, serta apakahdalam hal laporan keuangan BAZNAS Kabupaten 

Kuantan Singingi sudah sesuai dengan PSAK 109.  

 

 

 


