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ABSTRAK 

 

Eka Rokhayah (2017) :“Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infak dan 

Shadaqah Berdasarkan Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 pada 

Lembaga Amil Zakat, Infak dan Shadaqah 

Muhammadiyah (LAZISMU) Pekanbaru” 

  

Penelitian ini di latar belakangi oleh pengamatan penulis bahwa dalam 

pencatatan laporan dana zakat, LAZISMU Pekanbaru yang telah beroperasi 

selama 5 tahun ini memiliki sistem sendiri dan belum pernah diaudit oleh auditor 

internal ataupun publik. Sistem pencatatan akuntansi LAZISMU inilah yang 

menarik untuk diteliti apakah sudah sesuai dengan standar Akuntansi PSAK 109 

atau belum. Dari hasil wawancara, pihak divisi keuangan LAZISMU Pekanbaru 

mengatakan bahwa sejauh ini mereka hanya melaporkan laporan keuangan arus 

kas dan neraca saja. Sedangkan dalam PSAK 109 laporan keuangan lembaga amil 

harus mencatat 5 laporan, yaitu neraca, laporan perubahan dana, laporan 

perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.  

Penelitian ini di lakukan pada Lembaga Amil Zakat Infak dan Shadaqah 

Muhammadiyah (LAZISMU) Pekanbaru yang beralamat di Jalan K.H. Ahmad 

Dahlan No. 86A Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan 

akuntansi zakat, infak dan Shadaqah pada LAZISMU Pekanbaru berdasarkan 

PSAK No. 109, untuk mengetahui respon muzakki terhadap penerapan akuntansi 

zakat, infak dan shadaqah pada LAZISMU Pekanbaru, dan untuk mengetahui 

tinjauan ekonomi islam tentang penerapan akuntansi zakat, infak dan shadaqah 

pada LAZISMU Pekanbaru. 

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode analisa data deskriptif  

kualitatif  yaitu merupakan penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk 

kata, skema, dan gambar. Pengumpulan data penelitian melalui observasi, 

interview (wawancara), angket, dokumentasi dan tinjauan pustaka. Populasi dalam 

penelitian ini adalah pihak internal pengurus lapangan LAZISMU Pekanbaru 

sebanyak 10 pengurus dan pihak eksternal yaitu muzakki LAZISMU Pekanbaru 

sebanyak 460 muzakki dan sampel seluruhnya menggunakan Purposive  sampling 

dan aksidental sampling. 

Setelah melakukan penelitian, diketahui bahwa pencatatan laporan 

keuangan dana zakat, infak dan shadaqah LAZISMU Pekanbaru belum 

seluruhnya sesuai dengan PSAK No. 109. Dari segi pelaporan, pengakuan, 

pengukuran, penyaluran maupun penyajian, hanya pencatatan tentang penyaluran 

dana zakat, infak dan sedekah saja yang sudah sesuai dengan ED PSAK No. 109, 

sedangkan pencatatan yang lainnya belum sesuai dan adapula yang belum 

dilakukan karena belum ada realita kegiatannya pada LAZISMU Pekanbaru. 

Adapun respon para muzakki pada LAZISMU Pekanbaru terhadap pencatatan 

laporan keuangan yang dilakukan oleh pihak LAZISMU Pekanbaru masih dalam 

kategori kurang baik karena sebagian Muzakki menganggap pihak LAZISMU 

belum transparan dan kurang jelas dalam menyajikan laporan keuangannya. 

Tinjauan ekonomi islam dalam penerapan akuntansi zakat,infak dan shadaqah 
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pada LAZISMU Pekanbaru telah sesuai dengan prinsip pertanggungjawaban, 

keadilan dan kebenaran, namun perlu perbaikan sistem pencatatan yang sesuai 

dengan PSAK No. 109 yang berlaku. 

  


