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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang Masalah 

Zakat merupakan salah satu rukun islam dan menjadi salah satu unsur pokok 

bagi tegaknya syariat islam, zakat wajib bagi setiap muslim yang mampu serta 

telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah 

yang telah diatur secara rinci berdasarkan Al-Qur’an dan As-Sunnah seperti 

halnya ibadah-ibadah lainnya.  

Dalam pandangan islam, Allah adalah pemilik mutlak alam semesta dan 

isinya, sehingga harta kekayaan yang dimiliki manusia hanyalah titipan yang 

bersifat sementara, dimana manusia diberi kekuasaan untuk mengelolanya. 

Sebagai pihak yang diberi kekuasaan,  tentu menusia harus mengikuti kehendak 

pemilik mutlak dari harta kekayaan tersebut yaitu Allah, baik dari perolehan, 

pendayagunaan maupun penyaluran/penggunaannya.
1
  

Salah satu kehendak dan ketentuan Allah terkait dengan penggunaan harta 

yang harus diikuti oleh manusia adalah ketentuan tentang zakat. Zakat memiliki 

manfaat yang sangat besar bagi pihak penderma, harta benda dan penerimanya. 

Bagi pihak penderma, zakat dapat menyucikan diri dari dosa-dosa, menyucikan 

jiwanya, dan meningkatkan keimanan, akhlak dan perilakunya. Bagi harta benda, 

jika menunaikan zakat harta benda maka Allah akan senantiasa memberkahi sisa 

harta yang ada. Sedangkan bagi pihak penerima, zakat berfingsi untuk 

menghilangkan rasa iri orang-orang miskin kepada orang-orang kaya, menutup 

                                                             
1
 Akhmad Mujahidin, Ekonomi Islam 2, (Pekanbaru: Al-Mujtahadah Press, 2014), Cet. 

Ke-1, h. 47. 



3 
 

 
 

propaganda kaum sosialis dan komunis, dan memperjelas hikmat syariat dibalik 

konsep zakat.
2
 

Didalam Al-Qur’an sendiri banyak ayat yang memerintahkan umat muslim 

untuk melaksanakan zakat yang disebutkan bersamaan dengan perintah sholat. 

Diantara ayat yang menyebutkan tentang zakat adalah Q.S Al-Baqarah (2): 110, 

َكٰىةَ  لَٰىةَ َوَءاتُى۟ا ٱلزَّ  َوأَقِيُمى۟ا ٱلصَّ

Artinya: “Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat”. 

Begitu pula dalam sebuah hadist Al-Bukhari dan Muslim: 

النَّبِيَّ َصلَّى ّللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم بََعَث ُمَعاًذا إِلَى اْليََمِه, فََرَكَس َعْه اْبِه َعبَّاٍس َزِضَي ّللّاُ َعْنهَُما أَنَّ 

فَتَُسدُّ فِْي فُقََسائِِهْم َعلَْيِهْم َصَدقَتً فِْي أَْمَىالِِهْم تُْؤَخُر ِمْه أَْغنِيَائِِهْم  اْلَحِدْيَث, َوفِْيِه إِنَّ ّللاَ اْفتََسضَ   

Artinya: “Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu „Anhuma, Bahwa Rasulullah 

Shallaullahu Alaihi Wa sallam mengutus Mu‟adz ke Yaman, di 

dalam hadist ini beliau bersabda, “Sesungguhnya Allah 

mewajibkan zakat pada harta benda mereka yang diambil dari 

orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir 

mereka.”
3
 

 

Dari segi bahasa, zakat memiliki kata dasar “zaka” yang berarti berkah, 

tumbuh, suci, bersih dan baik. Sedangkan zakat secara terminologi berarti aktifitas 

memberikan harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT dalam jumlah dan 

perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Dalam 

Undang-Undang  RI No. 23 Tahun 2011 dijelaskan bahwa:  “definisi zakat adalah 

                                                             
2 Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Sifat Zakat Nabi SAW, (Jakarta: Darus 

Sunnah, 2014) Cet.3, h. 8-12. 
3
 Muhammad Fuad Abdul Baqi, Kumpulan Hadist Shahih Bukhari Muslim,(Jakarta:Insan 

Kamil) h. 702 
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harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk 

diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan Syariat Islam.”
4
 

Zakat merupakan institusi resmi yang diarahkan untuk menciptakan 

pemerataan dan keadilan bagi masyarakat, sehingga taraf kehidupan masyarakat 

dapat ditingkatkan. Oleh karena itu zakat tidak hanya mencakup dimensi ibadah 

saja tetapi juga dimensi sosial. Agar dana zakat dapat berdaya guna dan berhasil 

guna, maka perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung 

jawab. Pengalokasian dana zakat tidak boleh dilakukan secara sembarangan dan 

hanya dapat disalurkan kepada kelompok masyarakat tertentu. Dalam Q.S At-

Taubah ayat 60 telah dijelaskan siapa saja golongan-golongan yang berhak 

menerima zakat. Agar penyaluran dana zakat adil dan merata, maka perlu adanya 

Amil. Amil adalah entitas pengelola zakat yang pembentukannya dan 

pengukuhannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infak/shadaqah. Amil 

berkewajiban menyampaikan harta zakat yang diterimanya kepada yang berhak 

dengan cara yang tepat, terarah dan sesuai dengan tujuan disyariatkannya zakat. 

Pengelolaan zakat membutuhkan dukungan sistem akuntansi dan sistem 

informasi manajemen yang memadai agar zakat benar-benar dapat memiliki 

fungsi sosial yaitu mengurangi kesenjangan ekonomi umat. Pengelolaan zakat 

yang profesional memerlukan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan 

manajerial, pengetahuan agama serta keterampilan teknis.
5
 

                                                             
4
Kemenag Sumsel, “Undang-undang tentang zakat”,Diakses tanggal 17  april 2016 dari  

http: //sumsel.kemenag.go.id-uu23 zakat.html. 
5
 Umrotul Khasanah, Manajemen Zakat Modern, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), h. 

62 

http://sumsel.kemenag.go.id-uu23zakat/
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Organisasi pengelola zakat yang mempunyai tugas mengelola zakat 

memerlukan laporan keuangan untuk mempermudah kinerjanya. Laporan 

keuangan digunakan sebagai bentuk transparansi dalam pengelolaannya dan juga 

sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada donatur atau pengguna laporan 

keuangan lainnya. Maka dari itu, dibutuhkan laporan keuangan sebagai media 

antara pengelola dan masyarakat. Menurut Standar Akuntansi Keuangan No.1, 

tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi 

keuangan, kinerja serta posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi 

sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Untuk dapat 

menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, organisasi pengelola zakat 

disyaratkan memiliki sistem akuntansi yang baik. Sistem akuntansi adalah 

serangkaian prosedur dan tahapan-tahapan proses yang harus diikuti mulai dari 

pengumpulan dan mencatat data keuangan, kemudian mengelola data tersebut 

menjadi laporan keuangan. Selain itu, untuk dapat mengetahui perkembangan 

usaha maka diperlukan ketertiban dalam administrasi keuangan.
6
  

Standarisasi dalam sistem akuntansi dan audit laporan keuangan menjadi 

salah satu permasalahan mendasar yang dihadapi organisasi pengelola zakat. 

Selama ini didalam organisasi pengelola zakat terdapat istilah-istilah yang tidak 

begitu jelas dan tidak ditemukan dalam standar akuntansi keuangan yang telah 

ada. Hal tersebut lebih dikarenakan ketidak fahaman pengurus atau amil.  

Di Indonesia, pengelola dana zakat, infak dan shadaqah (ZIS) telah diatur 

dalam undang-undang no.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Undang-

                                                             
6 Ibid, 72 
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undang ini mengatur tentang organisasi pengelola zakat yang boleh beroperasi di 

Indonesia. Organisasi yang disebutkan dalam undang-undang tersebut adalah 

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

lembaga pengumpul dan pendayaguna dana zakat yang dibentuk oleh pemerintah 

dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah, sedangkan LAZ merupakan 

organisasi pengumpul zakat yang dibentuk oleh swadaya masyarakat. Organisasi 

pengelola zakat (amilin), dalam hal ini BAZ dan LAZ merupakan lembaga 

kepercayaan publik yang sensitif pada isu public trust dalam penghimpunan dan 

penyaluran dana zakat. Oleh karena itu untuk menjaga kepercayaan publik 

tersebut, maka pihak amilin harus menjalankan tugasnya dengan teliti dan 

transparan khususnya dalam pencatatan laporan keuangan zakat.  

Salah satu lembaga zakat di pekanbaru adalah Lembaga Amil Zakat 

Muhamadiyyah Pekanbaru (LAZISMU) Pekanbaru. LAZISMU Pekanbaru yang 

didirikan sejak tahun 2011 ini juga memiliki program pendistribusian dana zakat. 

Program-program tersebut terdiri atas pendistribusian dana konsumtif dan 

pendistribusian dana produktif. 

LAZISMU Pekanbaru terus berupaya mengembangkan program-program 

agar lebih banyak lagi manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat dari 

pengelolaan zakat yang dilakukan oleh LAZISMU Pekanbaru. Selain 

mengembangkan program, LAZISMU Pekanbaru juga selalu melakukan 

perbaikan strategi dan manajemen pemberdayaan masyarakat agar terwujud 

kehidupan masyarakat yang bebas dari kemiskinan.  
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Seiring berkembangnya program LAZISMU tersebut maka seharusnya juga 

dibarengi dengan perbaikan pencatatan laporan keuangan zakat, infak dan 

shadaqah yang memenuhi standar pencatatan akuntantansi PSAK 109.  

Dalam salah satu syarat pendirian LAZ pada pasal 22 SK Menteri agama RI 

tersebut disebutkan bahwa untuk mendapatkan izin dari pemerintah, maka laporan 

keuangan LAZ untuk dua tahun terakhir harus sudah diaudit oleh Akuntan Publik. 

Selanjutnya, laporan keuangan LAZ tingkat pusat maupun provinsi harus bersedia 

diaudit oleh Akuntan Publik dan di Survey sewaktu-waktu oleh tim dari 

Departemen Agama. 

Dari penelitian skripsi yang dilakukan di BAZ dan LAZ sebelumnya, hasilnya 

sangat mengejutkan karena banyak yang mempublikasikan laporannya hanya 

dengan dasar penerimaan dan pengeluaran dana zakat kemudian dijadikan neraca 

sehingga muncul saldo dan tentunya pencatatan ini belum mengacu pada PSAK 

109 yang harus mencatat jurnal di setiap transaksi.  

Dalam program pencatatan dana zakat, LAZISMU Pekanbaru memiliki 

sistem sendiri. Sistem sendiri inilah yang menarik untuk diteliti apakah sudah 

sesuai dengan standar Akuntansi PSAK 109 atau belum. Dari hasil wawancara, 

pihak divisi 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 
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keuangan. Ini menandakan bahwa pencatatan laporan keuangan ZIS pada 

Lembaga Amil Zakat Muhamadiyyah Pekanbaru masih sangat sederhana.
7
  

Dari awal didirikan LAZISMU pada tahun 2011 hingga saat ini muzakki yang 

berhasil dihimpun sebanyak 460 orang dengan rincian sebagai berikut: 

TABEL I.1 

DATA MUZAKKI  

LAZISMU PEKANBARU 2015 

NO Muzakki Jumlah Presentase 

1. Masyarakat Umum 102 22.2% 

2. Karyawan/Pegawai 180 39,1% 

3. Para Pengusaha/Perusahaan 53 11,5% 

4. Guru/Dosen 125 27,2% 

Total 460 100% 

Sumber: Dokumentasi Lazismu kota Pekanbaru 

Berdasarkan  data diatas dapat diketahui bahwa karyawan/Pegawai memiliki 

presentase yang paling tinggi dalam berzakat yaitu sebesar 39,1%. Sedangkan 

muzakki yang paling rendah yaitu dari para pengusaha/perusahaan yaitu hanya 

sebanyak 11,5% saja. Ini masih sangat minim sekali jika dibandingkan dengan 

jumlah masyarakat muslim di kota Pekanbaru yang berjumlah 942.216,8 jiwa 

yaitu hanya sekitar 4% saja yang berhasil dihimpun sebagai Muzakki oleh  

LAZISMU pekanbaru.
8
 

Oleh karena itu dibutuhkan strategi ekstra untuk meningkatkan kepercayaan 

masyarakat dalam menyalurkan dana zakat, infaq dan shadaqahnya kepada 

                                                             
7
 Sri Nurhayati dan Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 3, (Jakarta: Salemba 

Empat, 2014), h. 314. 
8
 Wikipedia, “Kota Pekanbaru”,Artikel Diakses tanggal 23 april 2016 dari http : // id .m . 

wikipedia . org / wiki / kota_pekanbaru . html.  

http://id.m.wikipedia.org/wiki/kota_pekanbaru.html
http://id.m.wikipedia.org/wiki/kota_pekanbaru.html
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LAZISMU Pekanbaru dan salah satunya dengan melakukan transparansi dalam 

laporan keuangan ZIS. Dalam suatu lembaga kepercayaan public, kejujuran dan 

transparansi keuangan sangat penting bagi masyarakat yang akan menjadi 

muzakki. 

Dari latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dan membuat skripsi dengan judul: 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 

B. Batasan Masalah 

Agar penulisan penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik 

yang dipersoalkan, maka penulis memberikan batasan masalah pada analisis 

penerapan akuntansi zakat, infak dan Shadaqah berdasarkan PSAK 109 pada 

Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Pekanbaru.  

C. Rumusan Masalah 

Pokok masalah yang akan diteliti berdasarkan pemaparan latar belakang yang 

telah disampaikan sebelumnya adalah: 

1. Bagaimana penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 

No. 109 pada Lazismu Pekanbaru? 

2. Bagaimana respon Muzakki terhadap penerapan akuntansi zakat, infaq 

dan shadaqah pada LAZISMU Pekanbaru? 
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3. Bagaimana tinjauan ekonomi islam terhadap penerapan akuntansi zakat, 

infak dan shadaqah pada LAZISMU Pekanbaru? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah: 

1. Untuk mengetahui penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 

(PSAK) No. 109 pada Lazismu Pekanbaru. 

2. Untuk mengetahui respon Muzakki terhadap penerapan akuntansi zakat, 

infak dan shadaqah pada LAZISMU Pekanbaru. 

3. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi islam terhadap penerapan akuntansi 

zakat, infak dan shadaqah pada LAZISMU Pekanbaru. 

Manfaat penelitian adalah: 

1. Bagi LAZISMU diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam 

pembuatan keputusan terhadap kebijakan pencatatan atas laporan 

keuangan zakat yang diterima dari Muzakki maupun yang disalurkan 

kepada Mustahik 

2. Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai sumbangan 

pemikiran dan informasi bagi pihak-pihak lain yang ingin mengadakan 

penelitian yang sama dimasa yang akan datang. 

3. Sebagai sumbangan pemikiran dalam khazanah ilmu pengetahuan, dan 

hasil penelitian ini dapat menambah literatur skripsi tentang ekonomi 

islam di perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

Pekanbaru. 

4. Sebagai salah satu syarat penulis untuk menyelesaikan perkuliahan pada 

program Strata Satu (S1) pada jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah 
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dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

Pekanbaru. 

E. Metode Penelitian 

1. Lokasi Penulisan Penelitian 

Penulisan ini adalah penulisan lapangan (field research), yang berlokasi di 

Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) Pekanbaru di Jln. K.H. 

Ahmad Dahlan No. 86A Pekanbaru.  

2. Subjek dan Objek Penelitian 

a. Subjek dalam penulisan penelitian ini adalah pihak pengurus LAZISMU 

Pekanbaru, Amil, Divisi keuangan LAZISMU Pekanbaru serta pihak 

eksternal yaitu Muzakki. 

b. Objek dalam penulisan penelitian ini adalah Penerapan akuntansi ZIS 

berdasarkan PSAK 109 pada LAZISMU Pekanbaru. 

3. Populasi dan Sampel 

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 10 orang pengurus 

lapangan LAZISMU Pekanbaru dan pihak eksternal yaitu muzakki sebanyak 460 

orang. Secara umum memang tidak ada batasan langsung mengenai jumlah atau 

besar sampel yang baik untuk sebuah penelitian. Namun mengenai jumlah sampel 

yang akan diambil dari pihak internal sebanyak 2 responden, yaitu kepala 

perwakilan LAZISMU Pekanbaru dan Divisi ADM dengan menggunakan metode 

purposive sampling. Sedangkan dari pihak eksternal sebanyak 32 orang dengan 

menggunakan metode aksidental sampling. Penentuan jumlah sampel dengan 

menggunakan rumus slovin yaitu:  
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Keterangan: 

n = Jumlah sampel 

N = Jumlah Populasi 

d = nilai presisi (0,17) 

  
 

        
 

  
   

             
 

  
   

     
 

                     

 

4. Sumber Data 

a. Data Primer merupakan sumber data penulisan yang diperoleh secara 

langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data primer dalam 

penulisan ini secara khusus diperoleh dari wawancara Bag. Keuangan 

mengenai data keuangan zakat LAZISMU Pekanbaru dan angket dari 

Muzakki aktif 

b. Data Sekunder, yaitu data pendukung yang diperoleh dari buku-buku 

yang berkaitan dengan pembahasan penulisan ini, serta informasi lainnya 

yang berhubungan dengan topik penulisan ini. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik penulis dalam pengumpulan data dalam penulisan ini adalah: 

a. Observasi, yaitu pengamatan langsung di lapangan. 
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b. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab langsung kepada subjek 

penulisan. 

c. Angket, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis yang digunakan 

untuk memperoleh informasi dari responden. 

d. Dokumentasi, yaitu merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental 

dari subyek yang diteliti. 

e. Studi pustaka, yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh dari buku-

buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan 

desertasi peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, 

ensiklopedia dan sumber tertulis baik cetak maupun elektronik lainnya.
9
 

6. Metode Analisa Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa data secara deskriptif 

kualitatif, yakni setelah semua data telah berhasil penulis kumpulkan, maka 

penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara 

utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.
10

 

7. Metode Penulisan 

Dalam mengolah dan menganalisis data yang telah terkumpul, penulis 

menggunakan beberapa metode penulisan, yaitu: 

a. Deduktif, yaitu mengumpulkan data-data umum kemudian dianalisis dan 

diuraikan secara khusus. 

                                                             
9
 Ibid. h. 217 

10
 Ibid. 
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b. Induktif, yaitu mengumpulkan data-data khusus dan kemudian dianalisis 

dan diuraikan secara umum. 

c. Deskriptif, yaitu mengungkapkan masalah secara objektif, kemudian 

dianalisa secara kritis dengan menggunakan analisa kualitatif yaitu 

menggambarkan atau memaparkan kenyataan yang terjadi dilapangan 

dengan apa adanya.  

F. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan penulisan dalam pembahasan, maka penulisan penelitian 

ini dibagi dalam beberapa bab sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

  Dalam bab ini akan dibahas mengenai : latar belakang masalah, 

batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan 

penelitian, hipotesa dan sistematika penelitian. 

BAB II  : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

  Dalam bab ini penulis memaparkan tentang : letak kondisi 

geografis dan demografis, sejarah perkembangan LAZISMU 

Pekanbaru,  struktur organisasi visi dan misi dari LAZISMU 

Pekanbaru, fungsi dan tugas LAZISMU Pekanbaru serta 

Program-program LAZISMU Pekanbaru. 

BAB III  : TINJAUAN TEORITIS 

  Dalam bab ini penulis menjelaskan uraian dari segi teori, dari 

penelitian ini yaitu mengenai pengertian zakat, infak dan 

shadaqah serta pencatatan akuntansi zakat, infak dan shadaqah 

berdasarkan PSAK No. 109 
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BAB IV  : PEMBAHASAN 

  Dalam bab ini menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan 

hasil penelitian mengenai analisis penerapan akuntansi ZIS pada 

LAZISMU Pekanbaru berdasarkan PSAK 109 dan respon 

muzakki mengenai penerapan akuntansi ZIS tersebut pada 

LAZISMU Pekanbaru, dan tinjauan ekonomi islam terhadap 

penerapan akuntansi zakat infak dan shadaqah pada LAZISMU 

Pekanbaru. 

BAB V  : KESIMPULAN DAN SARAN  

  Merupakan bagian akhir dimana penulis akan mengambil 

kesimpulan dan memberikan saran-saran yang mungkin akan 

bermanfaat dalam penelitian yang akan datang 


