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BAB III 

TINJAUAN TEORITIS 

 

A. Konsep Dasar Zakat 

1. Defenisi zakat 

Zakat menurut bahasa berarti an-nama‟ (pertumbuhan) dan Az-ziyadah 

(perkembangan). Sementara zakat dalam perspektif terminologi syariat adalah 

mensucikan jiwa dan mensucikan harta benda. Keduanya pada dasarnya mengarah 

pada pembersihan jiwa. Tetapi yang pertama adalah membersihkan jiwa dengan 

mengoptimalkan kualitas keimanan, dan yang kedua membersihkan jiwa dengan 

mendermakan sebagian harta benda.
12

 

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan zakat akan menyuburkan harta, 

mengandung unsur dan keterkaitan yang kuat antara yang menunaikan (Muzakki) 

maupun yang menerimanya (Mustahiq) sebagai sarana membanyakkan pahala 

yang akan diperoleh mereka yang mengeluarkannya.
13

 

Zakat dalam pandangan islam merupakan hak golongan dhuafa dan mustahik 

lainnya, atau utang bagi kelompok kaya. Demikian pula zakat merupakan hak 

maklum, maksudnya sudah ditentukan jumlah dan ukurannya, lalu ukuran ini 

sudah dimaklumi kelompok wajib zakat dan kelompok penerimanya.
14

 

                                                             
12

 Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Sifat Zakat Nabi S.A.W, Cet.3, 

(Jakarta:Darus sunnah, 2014), h. viii 
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 Sahri Muhammad, Mekanisme Zakat & Permodalan Masyarakat Miskin (Pengantar 

untuk Rekonstruksi Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi, Cetakan 1, (Malang: Bahtera Pres, 2006), h. 

19 
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  Yusuf Qardhawi, Shadaqah Cara Islam Mengentaskan Kemiskinan, (Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya, 2013), h. 99 
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Adapun yang menetapkan hak maklum ini adalah Allah Swt. yang telah 

menggambarkan orang-orang bertakwa lagi dermawan dengan firmanNya dalam 

QS. Az-Zariyat (51) : 19 

آئِِل َوٱْلَوْحُشومِ  لِِهْن َحق ٌّۭ لِّلسَّ  َوفِٓى أَْهَىَٰ

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

meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bahagian.”  

 

Menurut PSAK No. 109, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh 

muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak 

menerimanya (mustahiq). 

2. Dasar Kewajiban Membayar Zakat 

Adapun dalil yang menjadi dasar kewajiban membayar zakat antara lain: 

1. Al-Qur‟an 

a. Surah Al-Baqarah (2) : 43 

ةَ  َوأَقِيُوىا   لَىَٰ ةَ  َوَءاتُىا   ٱلصَّ َكىَٰ ِكِعييَ  َهعَ  َوٱْسَكُعىا   ٱلزَّ ٱلشََّٰ  

Artinya: “Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta 

orang-orang yang rukuk.” 

 

b. Surah Al-Hadid (57) : 7 

ْستَْخلَفِيَي فِيِه ۖ فَٱلَِّزيَي َءاَهٌُىا  ِهٌُكْن  ا َجَعلَُكن هُّ ِ َوَسُسىِلهِۦ َوأًَِفقُىا  ِهوَّ َءاِهٌُىا  بِٱَّللَّ

 لَهُْن أَْجش ٌّۭ َكبِيش ٌّۭ 
 َوأًَفَقُىا 

 

Artinya: “Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah 

sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu 

menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu 

dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala 

yang besar.” 

 

2. As-Sunah 



28 
 

 

ٌْهَُوا أَىَّ الٌَّبِيَّ َصلَّى ّللاُ َعلَْيِه َوَسلََّن بََعَث ُهَعاًرا إِلَى  َعْي اْبِي َعبَّاٍس َسِضَي ّللّاُ َع

اْليََوِي, فََزَكَش اْلَحِذْيَث, َوفِْيِه إِىَّ ّللاَ اْفتََشَض َعلَْيِهْن َصَذقَتً فِْي أَْهَىالِِهْن تُْؤَخُز ِهْي 

فَتَُشدُّ فِْي فُقََشائِِهنْ  أَْغٌِيَائِِهنْ   

 

 
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.” 
15

 

 

3. Ijma‟ 

Para ulama‟ fiqih, baik ulama‟ salaf (pendahulu) maupun ulama khalaf 

(muncul belakangan, kontemporer) sepakat bahwa zakat adalah wajib (fardhu). 

Para ulama menjelaskan: “Barangsiapa yang mengingkari kewajiban zakat yang 

telah terjadi kesepakatan antara ulama bahwa hukumnya wajib. Maka bagi yang 

mengingkarinya berarti telah kafir dari islam. 

3. Macam-macam zakat 

a. Zakat mal 

Zakat mal adalah bagian dari harta kekayaan seseorang atau badan hukum 

yang wajib diberikan kepada orang-orang tertentu setelah mencapai jumlah 

minimal tertentu dan setelah dimiliki selama jangka waktu tertentu pula. 
16

 

b. Zakat fitrah  

Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan pada akhir puasa bulan Ramadhan. 

Hukumnya wajib bagi setiap muslim, kecil atau dewasa, laki-laki atau perempuan, 

budak atau merdeka. Firman Allah QS. Al-„Alaa (87): 14: 

                                                             
15

 Muhammad Fuad Abdul Baqi, Op.cit. h. 702 
16

 Mardani, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia, (Jakarta:Kencana, 

2015), h. 259 
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تََزكَّىَٰ  َهي أَْفلَحَ  قَذْ   

Artinya: “Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri 

(dengan beriman)” 

   

Ayat ini ditetapkan sebagai ayat yang diturunkan untuk zakat fitrah, yaitu 

zakat yang diwajibkan terhadap setiap orang muslim.
17

 

4. Syarat-syarat kewajiban mengeluarkan zakat 

Syarat wajib zakat, antara lain: 

a. Islam, berarti mereka yang beragama islam baik anak atau sudah dewasa, 

berakal sehat atau tidak. 

b. Merdeka, berarti bukan budak dan memiliki kebebasan untuk melaksanakan 

dan menjalankan seluruh syariat islam. 

c. Memiliki satu nisab dari salah satu jenis harta yang wajib dikenakan zakat 

dan cukup haul. 

Syarat harta kekayaan yang wajib dizakatkan atau objek zakat: 

a. Halal 

Harta harus didapatkan dengan cara yang baik dan yang halal sesuai tuntutan 

syariah. 

b. Milik penuh 

Kepemilikan disini berupa hak untuk penyimpanan, pemakaian, pengelolaan 

yang diberikan Allah SWT kepada manusia, dan didalamnya tidak ada hak orang 

lain. 
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c. Berkembang 

Menurut istilah, bertambah terbagi dua yaitu bertambah secara nyata dan 

bertambah tidak secara nyata. Bertambah secara nyata adalah bertambah harta 

tersebut akibat keuntungan dari pendayagunaan aset, sedangkan bertambah tidak 

secara nyata adalah kekayaan itu berpotensi  baik berada ditangan pemiliknya 

maupun ditangan orang lain atas namanya. 

d. Cukup nisab 

Nisab yatu jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban 

zakat. 

e. Cukup haul 

Haul adalah jangka waktu kepemilikan harta terkena kewajiban zakat. 

f. Bebas dari utang 

g. Lebih dari kebutuhan pokok 

5. Harta-harta yang wajib untuk dizakati 

Harta yang wajib dizakati ada enam, yaitu: 

1) Binatang ternak (zakat an‟am) 

Dalam berbagai hadist dikemukakan bahwa ada tiga jenis hewan ternak yang 

wajib dikeluarkan zakatnya setelah memenuhi syarat tertentu yaitu unta, 

sapi/kerbau dan domba/kambing. Sedangkan diluar ketiga jenis tersebut, para 

ulama berbeda pendapat.  

2) Emas dan Perak 

Berdasarkan hadist riwayat Abu Dawud, nisab zakat emas, perak dan uang 

adalah 20 misqal atau 20 dinar, sedangkan nisab perak adalah 200 dirham. 
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Menurut Yusuf al Qardhawi 20 misqal adalah sama dengan 85 gram emas murni. 

200 dirham perak sama dengan 595 gram perak. Cukup haul dan dengan tarif 

zakat 2,5%. 

3) Pertanian (zakat zira‟ah) 

Menurut Dewan Fatwa Saudi Arabia, zakat pertanian ini dikenakan atas 

semua hasil tanaman dan buah-buahan yang ditanam dengan tujuan untuk 

mengembangkan dan menginvestasikan tanah. Zakat ini dikenakan pada saat 

panen. Nishab pertanian adalah sebesar 5 wasaq atau sebanyak 653 kg, dimana 1 

wasaq = 60 sha‟ = 2,175 kg x 60. Pengenaan atau tarif zakat tergantung 

penggunaan irigasi. Jika menggunakan air hujan sebesar 10% dan 5% untuk yang 

menggunakan air irigasi. 

4) Barang temuan (rikaz) dan barang tambang (Alma‟adin) serta hasil laut 

a. Rikaz menurut jumhur ulama adalah harta peninggalan yang terpendam 

dalam bumi atau disebut harta karun. Kewajiban pembayaran zakat adalah 

saat ditemukan dan tidak ada haul, dengan nishab 85 gram emas murni. 

b. Ma‟din adalah seluruh barang tambang yang ada dalam perut bumi ataupun 

dari dasar laut. Nishab zakat barang tambang adalah 85 gram emas murni. 

Barang tambang tidak disyaratkan haul, jadi zakatnya harus segera dibayar 

ketika barang tambang itu berhasil digali, dengan besarnya zakat adalah 

sebesar 2,5%. 

c. Hasil laut dizakati sebagai zakat perdagangan. 

5) Perdagangan (zakat tijarah) 
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Syarat zakat sama dengan zakat emas yaitu mencapai nishab, sudah berlalu 

masanya setahun (haul). Tarif zakatnya 2,5%. 

6) Uang tunai atau simpanan 

Nishabnya senilai 94 gram emas murni, sudah berlalu masanya setahun dan 

tarif zakatnya 2,5%.
18

 

6. Para penerima zakat 

Ada delapan golongan (asnaf) yang berhak menerima zakat, yaitu: 

a. Fakir  

b. Miskin 

c. Pihak yang mengurus zakat (amilin) 

d. Muallaf 

e. Orang yang belum merdeka (Riqab) 

f. Orang yang berutang (Gharimin) 

g. Orang yang berjuang dijalan Allah (Fi sabilillah) 

h. Orang yang melakukan perjalanan (Ibnu shabil) 

7. Golongan yang haram menerima zakat 

a. Orang kaya 

b. Orang yang kuat yang mampu berusaha 

c. Orang kafir dibawah perlindungan negara Islam 

d. Bapak Ibu atau Kakek Nenek hingga ke atas atau anak-anak hingga ke bawah 

atau istri dari orang yang mengeluarkan zakat 
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8. Hikmah dan tujuan zakat 

Secara umum hikmah zakat adalah: 

a. Menghindari kesenjangan sosial antara aghniya (si kaya) dan dhu‟afa (si 

miskin). 

b. Pilar amal jama‟i (bersama) antara si kaya dengan para mujahid dan da‟i yang 

berjuang dan berdakwah dalam rangka meninggikan kalimat Allah SWT. 

c. Membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk. 

d.  Alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang kikir. 

e. Ungkapan rasa syukur atas nikmat Allah SWT berikan. 

f. Untuk pengembangan potensi umat melalui terwujudnya sistem 

kemasyarakatan islam yang berdiri atas prinsip-prinsip umat yang satu, 

persamaan derajat dan kewajiban, persaudaraan islam dan tanggung jawab 

bersama. 

g. Dukungan moral kepada yang baru masuk islam. 

h. Menambah pendapatan  

B. Infak dan Sedekah 

Menurut bahasa, Infak adalah membelanjakan, sedangkan menurut 

terminologi artinya mengeluarkan harta karena taat dan patuh kepada Allah SWT. 

Infaq yang wajib diantaranya adalah zakat,kafarat dan nadzari.  Sedangkan infak 

yang sunnah diantaranya adalah infaq kepada fakir miskin sesama muslim, infak 

bencana alam, dan infak kemanusiaan. 

Shadaqah adalah pemberian harta pada orang-orang fakir miskin, orang yang 

membutuhkan, atau pihak-pihak lain yang berhak menerima shadaqah tanpa 
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disertai imbalan, tanpa paksaan, tanpa batas jumlah, kapan saja dan berapapun 

jumlahnya.  

C. Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) 

a. Pengertian Organisasi Pengelola Zakat 

Organisasi pengelola zakat adalah institusi yang bergerak di bidang pengelola 

zakat, infak dan shadaqah. Sedangkan definisi pengelola zakat menurut Undang-

undang nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelola Zakat adalah kegiatan 

perencanaan, pengorgansasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap 

pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.  

Organisasi pengelola zakat, infak dan shadaqah terdiri dari dua kelompok 

institusi, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan 

Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan UU 

No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Bab III pasal 6 dan 7. 

Tugas utama organisasi Pengelola Zakat adalah untuk memungut dan 

mengumpulkan zakat, infak dan shadaqah dari masyarakat kemudian 

menyimpannya di Baitul Mal. Setelah itu menyalurkannya ke masyarakat sesuai 

dengan ketentuan syara‟.
19

  

b. Karakteristik Organisasi Pengelola Zakat 

Ada beberapa karakteristik khusus yang membedakan Organisasi Pengelola 

Zakat (OPZ) dengan organisasi nirlaba lainnya. Ada tiga karakteristik khusus 

yang membedakan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dengan organisasi nirlaba 

lainnya, yaitu: 
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1. Terikat dengan aturan dan prinsip-prinsip syari‟ah Islam. Hal ini tidak 

terlepas dari keberadaan dana-dana yang menjadi sumber utama Organisasi 

Pengelola Zakat (OPZ) telah diatur dalam Al-Qur‟an dan Hadist. 

2. Sumber dana utama adalah dana zakat, infak, shadaqah dan wakaf. 

3. Biasanya memiliki Dewan Syari‟ah dalam stuktur organisasinya. 

Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam sebuah Organisasi 

Pengelola Zakat. Menurut Hertanto Widodo dalam artikelnya menyebutkan 

prinsip-prinsip operasionalisasi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) sebagai 

berikut: 

1. Aspek Kelembagaan 

Dari aspek kelembagaan, sebuah OPZ seharusnya memperhatikan berbagai 

faktor, yaitu: Visi dan Misi, kedudukan dan sifat lembaga, legalitas dan struktur 

organisasi, aliansi strategis. 

2. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM) 

SDM merupakan aset yang paling berharga. Sehingga pemilihan siapa yang 

akan menjadi Amil zakat harus dilakukan dengan hati-hati. Untuk itu perlu 

diperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

a. Perubahan paradigma : Amil Zakat adalah sebuah profesi. 

b. Kualifikasi SDM para pengelolanya harus memiliki sifat-sifat unggul sebagai 

berikut: amanah dan jujur, mempunyai kemampuan manajerial, paham fikih 

zakat, mempunyai misi pemberdayaan, inovatif dan kreatif, mampu menjalin 

hubungan dengan berbagai lembaga, dan mampu bekerja sama dalam tim. 

3. Sistem Pengelolaan 
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OPZ harus memiliki sistem pengelolaan yang baik, unsur-unsur yang harus 

diperhatikan adalah: 

a. Memiliki sistem, prosedur dan aturan yang jelas; 

b. Manajemen terbuka; 

c. Mempunyai rencana kerja (activity); 

d. Mempunyai Komite (lending commite). Tugas dari komite ini adalah 

melakukan penyeleksian terhadap setiap penyaluran dana yang akan 

dilakukan. Apakah dana benar-benar disalurkan kepada yang berhak, sesuai 

dengan ketentuan syariah, prioritas dan kebijakan lembaga. 

e. Memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan; 

f. Diaudit; 

g. Publikasi; 

h. Perbaikan terus menerus.
20

 

E. Konsep akuntansi zakat, infak dan shadaqah 

a. Pengertian Akuntansi 

Akuntansi berasal dari kata account (  ِحَساب) yang selanjutnya bahwa dikenal 

accounting ( ُالُوَحاَسبَت) yang lebih menunjukkan kegiatannya. Menurut Belkaoui 

dalam bukunya yang berjudul Accounting Theory, menjelaskan bahwa akuntansi 

adalah kegiatan jasa yang berfungsi menyajikan informasi kuantitatif, terutama 

yang bersifat keuangan dari suatu perusahaan atau lembaga, yang diharapkan 

dapat digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan-keputusan ekonomi 

diantara berbagai alternatif tindakan. Penyajian laporan keuangan terutama 
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ditujukan bagi para pemilik kapital perusahaan tersebut. Oleh karena itu hasil 

kalkulasi akhir dari laporan pendapatan adalah rugi atau laba.
21

 

Adapun kosa kata syariah dalam bahasa Arab memiliki arti jalan yang 

ditempuh atau garis yang seharusnya dilalui. Dari sisi terminologi bermakna 

pokok-pokok aturan hukum yang digariskan oleh Allah SWT untuk dipatuhi dan 

dilalui oleh seorang muslim dalam menjalani segala aktifitas hidupnya (ibadah) 

didunia. 

Sementara itu Zaid menyatakan definisi akuntansi syariah sebagai berikut: 

“Muhasabah (Akuntansi Syariah), yaitu suatu aktifitas yang teratur berkaitan 

dengan pencatatan transaksi-transaksi, tindakan-tindakan, keputusan-

keputusan yang sesuai syariat, dan jumlah-jumlahnya, didalam catatan-

catatan representatif serta berkaitan dengan pengukuran hasil-hasil keuangan 

berimplikasi pada transaksi-transaksi, tindakan-tindakan, dan keputusan-

keputusan tersebut untuk membantu pengambilan keputusan yang tepat.” 

 

Secara umum dapat disimpulkan bahwa akuntansi zakat adalah proses 

pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, 

infaq/shadaqah sesuai dengan kaedah syariat Islam untuk memberikan informasi 

pengelolaan zakat, infak/shadaqah oleh Amil kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan untuk mencapai good governence yang meliputi transparency, 

Responsibility, accountability, fairness, dan independency.
22

 

b. Tujuan Akuntansi Zakat 

Tujuan Akuntansi Zakat adalah untuk: 

a. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, 

dan efektif atas zakat, infak, shadaqah, hibah, dan wakaf yang dipercayakan 
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 Iwan Triyuwono, Akuntansi Syariah  (Perspektif,Metodologi dan Teori), (Jakarta, PT. 

RajaGraffindo Persada, 2009), h. 31  
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 Muhammad, Pengantar Akuntansi Syariah, (Jakarta: PT. Salemba Empat,2002), h. 132 
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kepada organisasi atau lembga pengelola zakat. Tujuan ini terkait dengan 

pengendalian manajemen (management control) untuk kepentingan internal 

organisasi. 

b. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi lembaga pengelola zakat 

(manajemen) untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab dalam 

mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan zakat, infak, 

shadaqah, hibah, dan wakaf yang menjadi wewenangnya, dan memungkinkan 

bagi lembaga pengelola zakat untuk melaporkan kepada publik (masyarakat) 

atas hasil operasi dan penggunaan dana publik (dana ummat). Tujuan ini 

terkait dengan akuntabilitas (accountability).
23

 

Akuntansi terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyediaan informasi, 

pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Akuntansi zakat merupakan alat 

informasi antara lembaga pengelola zakat sebagai manajemen dengan pihak-pihak 

yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Bagi manajemen, informasi 

akuntansi zakat digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari 

perencanaan, pembuatan program, alokasi anggaran, evaluasi kinerja, dan 

pelaporan kinerja. 

Informasi akuntansi bermanfaat untuk pengambilan keputusan, terutama 

untuk membantu manajer dalam melakukan alokasi zakat. Selain itu, informasi 

akuntansi dapat digunakan untuk membantu dalam pemilihan program yang 

efektif dan tepat sasaran. Pemilihan program yang tepat sasaran, efektif, dan 
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ekonomis akan sangat membantu dalam proses alokasi dana zakat, infak, sedekah, 

hibah, dan wakaf yang diterima. 

Informasi akuntansi zakat juga digunakan sebagai alat untuk mengukur 

kinerja lembaga pengelola zakat. Akuntansi dalam hal ini diperlukan terutama 

untuk menentukan indikator kinerja (performance indicator) sebagai dasar 

penilaian kinerja. Manajemen akan kesulitan untuk melakukan pengukuran kinerja 

apabila tidak ada indikator kinerja yang memadai. Indikator kinerja tersebut dapat 

bersifat finansial maupun nonfinansial. 

F. Perlakuan Akuntansi Zakat, Infak dan Shadaqah menurut PSAK No. 

109 

Perlakuan akuntansi dalam pembahasan ini mengacu pada PSAK No. 109, 

ruang lingkupnya hanya untuk amil yang menerima dan menyalurkan Zakat, Infak 

dan Shadaqah. PSAK ini wajib diterapkan oleh amil yang mendapat izin dari 

regulator namun amil yang tidak mendapat izin juga dapat menerapkan PSAK ini. 

a. Akuntansi untuk Zakat 

Pengakuan awal 

1. Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset 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 aset. 

Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. 

Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai 

wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan. 

Jurnal: 
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Dr. Kas      XXX 

Dr. Aset Nonkas (nilai wajar)    XXX 

 Kr. Penerimaan zakat     XXX 

2. Jika Muzakki 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: 

Dr. Penurunan nilai aset    XXX 

 Kr. Aset Nonkas      XXX 

b. Kerugian dan pengurang dana Amil, jika disebabkan oleh kelalaian Amil. 

Jurnal: 

Dr. Kerugian penurunan nilai – Dana Amil  XXX 

 Kr. Aset Nonkas     XXX  

4. Zakat yang disalurkan kepada Mustahik diakui sebagai pengurang dana zakat 

dengan keterangan sesuai dengan kelompok mustahik termasuk jika 

disalurkan kepada Amil, sebesar: 
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a. Jumlah yang diserahkan, jika pemberian dilakukan dalam bentuk Kas. 

Jurnal: 

Dr. Penyaluran Zakat – Dana Amil   XXX 

Dr. Penyaluran Zakat – Mustahik Non Amil  XXX 

 Kr. Kas       XXX 

b. Jumlah tercatat, jika pemberian dilakukan dalam bentuk Aset Nonkas. 

Jurnal: 

Dr. Penyaluran Zakat – Dana Amil   XXX 

Dr. Penyaluran Zakat – Mustahik Non Amil  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 

 Kr. Kas       XXX  

6. Beban penghimpunan dan penyaluran Zakat harus diambil dari porsi Amil. 

Jurnal: 

Dr. Beban – Dana Amil     XXX 

Kr. Kas       XXX 

7. Zakat dikatakan telah disalurkan kepada Mustahik – Non Amil hanya bila 

telah diterima oleh Mustahik – Non Amil tersebut. Apabila zakat disalurkan 

melalui Amil lain diakui sebagai piutang penyaluran dan bagi Amil yang 

menerima diakui sebagai liabilitas penyaluran. Piutang dan liabilitas 
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penyaluran akan berkurang ketika zakat disalurkan. Amil lain tidak berhak 

mengambil bagian dari dana zakat, namun dapat memperoleh ujrah dari amil 

sebelumnya. 

Jurnal penyaluran zakat melalui Amil lain: 

Dr. piutang penyaluran zakat     XXX 

 Kr. Kas       XXX 

Jurnal ketika amil lain menyalurkan pada Mustahik Non Amil: 

Dr. Penyaluran zakat – Mustahik    XXX 

 Kr. Piutang penyaluran zakat     XXX 

Jurnal pembayaran ujrah kepada Amil lain: 

Dr. Beban – Dana Amil     XXX 

 Kr. Kas       XXX 

8. Dana zakat yang disalurkan dalam bentuk perolehan asset tetap (aset 

kelolaan) diakui sebagai: 

a. Penyaluran zakat seluruhnya, jika asset tetap tersebut diserahkan untuk 

dikelola kepada pihak lain 

Jurnal ketika membeli asset tetap: 

Dr. Aset tetap      XXX 

 Kr. Kas       XXX 

Jurnal ketika menyalurkan asset tetap tersebut: 

Dr. Penyaluran zakat – Mustahik    XXX 

 Kr. Aset Tetap      XXX 
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b. Penyaluran zakat secara bertahap diukur sebesar penyusutan aset tetap 

tersebut sesuai dengan pola pemanfaatannya, jika aset tetap tersebut masih 

dalam pengendalian amil atau pihak lain yang dikendalikan Amil. 

Jurnal ketika membeli asset tetap: 

Dr. Aset Tetap      XXX 

 Kr. Kas       XXX 

Jurnal penyaluran bertahap: 

Dr. Penyaluran zakat – Beban Depresiasi  XXX 

 Kr. Akumulasi Penyusutan     XXX 

Jurnal ketika sudah disalurkan sepenuhnya: 

Dr. Akumulasi Penyusutan    XXX 

 Kr. Aset Tetap      XXX 

9. Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, 

tetapi tidak terbatas pada: 

a. Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran 

zakat dan Mustahik non Amil. 

b. Kebijakan penyaluran zakat untuk Amil dan Mustahik non Amil, seperti 

presentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan. 

c. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa 

aset nonkas. 

d. Rincian jumlah penyaluran dana zakat untuk masing-masing Mustahik. 

e. Penggunaan dana zakat dalam bentuka aset kelolaan yang masih dikendalikan 

oleh Amil atau pihak lain yang dikendalikan Amil, jika ada, diungkapkan 
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jumlah dan presentase terhadap seluruh penyaluran dana zakat serta 

alasannya, dan 

f. Hubungan pihak-pihak berelasi antara Amil dan Mustahik yang meliputi: 

1) Sifat hubungan istimewa 

2) Jumlah dan jenis aset yang disalurkan, dan 

3) Presentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran 

selama periode. 

g. Keberadaan dana nonhalal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas 

penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya, dan 

h. Kinerja Amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana 

infak/sedekah.
24

 

b. Akuntansi untuk Infak/Sedekah 

1. Penerimaan infak/sedekah diakui pada saat kas atau aset nonkas diterima dan 

diakui sebagai penambah dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai 

tujuan pemberiannya. 

Jika diterima dalam bentuk kas, diakui sebesar jumlah yang diterima tetapi 

jika dalam bentuk nonkas sebesar nilai wajar. 

Untuk penerimaan aset nonkas dapat dikelompokkan menjadi aset lancar atau 

aset tidak lancar. Aset lancar adalah aset yang harus segera disalurkan, dan dapat 

berupa bahan habis pakai seperti bahan makan, atau barang yang memiliki 

manfaat jangka panjang. Aset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehan. 

Jurnal: 

                                                             
24

 Sri Nurhayati dan Wasilah, Op. cit. h. 309-312 
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Dr. Kas       XXX 

Dr. Aset Nonkas (nilai perolehan) – lancar   XXX 

  Kr. Penerimaan Infak/Sedekah    XXX 

2. Aset tidak lancar yang diterima dan diamanahkan untuk dikelola oleh Amil 

dinilai sebesar nilai wajar dan diakui sebagai aset tidak lancar Infak/sedekah. 

Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana 

Infak/Sedekah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut 

sudah ditentukan oleh pemberi. 

Jurnal: 

Dr. Aset Nonkas (nilai wajar) – tidak lancar   XXX 

 Kr. Penerimaan Infak/Sedekah    XXX 

Dr. Penyaluran Infak/Sedekah – Beban Depresiasi  XXX 

 Kr. Akumulasi Depresiasi     XXX 

3. Penurunan nilai aset Infak/Sedekah diakui sebagai: 

a. Pengurang dana Infak/Sedekah, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian 

Amil. 

Jurnal: 

Dr. Penurunan nilai     XXX 

 Kr. Aset Nonkas      XXX 

b. Kerugian dan pengurangdana Amil, jika disebabkan oleh kelalaian Amil. 

Jurnal: 

Dr. Kerugian penurunan nilai – Dana Amil  XXX 

 Kr. Aset Nonkas      XXX 
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4. Dana Infak/Sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu 

sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana penglolaan 

diakui sebagai penambah dana Infak/Sedekah. 

Jurnal: 

Dr. Kas       XXX 

 Kr. Hasil pengelolaan – infak/sedekah   XXX 

5. Penyaluran dana Infak/Sedekah diakui sebagai pengurang dana Infak/Sedekah 

sebesar: 

a. Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas. 

Jurnal: 

Dr. Penyaluran Infak/Sedekah    XXX 

 Kr. Kas       XXX 

b. Nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas. 

Jurnal: 

Dr. Penyaluran Infak/Sedekah    XXX 

Kr. Aset Nonkas       XXX 

6. Penyaluran Infak/Sedekah oleh Amil kepada Amil lain merupakan 

penyaluran yang mengurangi dana Infak/Sedekah sepanjang Amil tidak akan 

menerima kembali aset Infak/Sedekah yang disalurkan tersebut. 

Jurnal: 

Dr. Penyaluran Infak/Sedekah    XXX 

Kr. Kas        XXX 
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7. Penyaluran Imfak/Sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir 

dicatat sebagai piutang Infak/Sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana 

Infak/Sedekah. 

Jurnal: 

Dr. Piutang – Dana Bergulir     XXX 

Kr. Kas        XXX 

8. Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi 

Infak/Sedekah, tetapi tidak terbatas pada: 

a. Kebijakan penyaluran Infak/Sedekah, seperti penentuan skala prioritas 

penyaluran dan penerimaan. 

b. Kebijakan pembagian antara dana Amil dan dana non Amil atas penerimaan 

Infak/Sedekah, seperti presentase pembagian, alasan, dan konsistensi 

kebijakan. 

c. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan 

Infak/Sedekah berupa aset nonkas. 

d. Keberadaan dana Infak/Sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi 

dikelola terlebih dahulu, jika ada, maka harus diungkapkan jumlah dan 

presentase dari seluruh penerimaan Infak/Sedekah selama periode pelaporan 

serta alasannya. 

e. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud di huruf (d) 

diungkapkan secara terpisah. 
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f. Penggunaan dana Infak/Sedekah menjadi aset kelolaan yang diperuntukkan 

bagi yang berhak, jika ada, jumlah dan presentase terhadap seluruh 

penggunaan dana Infak/Sedekah serta alasannya. 

g. Rincian dana Infak/Sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak 

terikat, dan 

h. Hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dengan penerima Infak/Sedekah 

yang meliputi: 

1) Sifat hubungan istimewa 

2) Jumlah dan jenis aset yang disalurkan, dan  

3) Presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama 

periode. 

i. Keberadaan dana nonhalal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas 

penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya, dan  

j. Kinerja Amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana 

Infak/Sedekah.
25

 

c. Komponen Laporan Keuangan 

Komponen laporan keuangan yang lengkap dari amil terdiri dari: 

a. Neraca (laporan posisi keuangan) 

b. Laporan perubahan dana  

c. Laporan perubahan aset kelolaan 

d. Laporan arus kas 

e. Catatan atas laporan keuangan 

                                                             
25

 Ibid. h.312-314 



49 
 

 

1. Neraca (laporan posisi keuangan) 

Entitas amil menyajikan pos-pos dalam neraca (laporan posisi keuangan) 

dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK terkait, yang mencakup, tetapi 

tidak terbatas pada: 

Aset: 

a. Kas dan setara kas 

b. Instrumen keuangan 

c. Piutang 

d. Aset tetap dan akumulasi penyusutan 

Kewajiban: 

a. Biaya yang masih harus dibayar 

b. Kewajiban imbalan kerja 

Saldo dana: 

a. Dana zakat 

b. Dana infak/shadaqah 

c. Dana amil 

TABEL III.1.1 

Contoh Neraca 

Neraca Laporan Posisi Keuangan 

BAZ XX 

Per 31 Des 20XX 

  

Keterangan Rp Keterangan Rp 

Aset 

Aset Lancar 

Kas dan setara kas 

Piutang 

 

xxx 

xxx 

xxx 

Kewajiban 

Kewajiban jangka pendek 

Biaya yang harus dibayar 

Kewajiban jangka pendek 

 

 

xxx 
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Efek/surat berharga 

Aset tidak lancar 

Aset tetap 

Akumulasi 

penyusutan 

xxx 

 

xxx 

(xxx) 

Imbalan yang harus dibayar 

Jumlah kewajiban 

 

Saldo dana 

Dana zakat 

Dana infak/shadaqah 

Dana amil 

Jumlah dana 

xxx 

xxx 

 

 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

Jumlah Aset Xxx Jumlah Kewajiban dan 

Saldo Dana 

xxx 

(Sumber: data diolah PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infak/Shadaqah) 

2. Laporan perubahan dana 

Amil menyajikan laporan perubahan dana zakat, dana infak/shadaqah, dana 

amil, dan dana non halal. Penyajian laporan perubahan dana mencakup, tetapi 

tidak terbatas pada pos-pos berikut: 

Dana zakat: 

a. Penerima dana zakat: 

1. Bagian dana zakat 

2. Bagian amil 

b. Penyaluran dana zakat 

1. Entitas amil lain 

2. Mustahik lainnya 

c. Saldo awal dana zakat 

d. Saldo akhir dana zakat 

Dana Infak/shadaqah: 

a. Penerimaan dana infak/shadaqah 

1. Infak/shadaqah terikat (muqayyadah) 

2. Infak/shadaqah tidak terikat (mutlaqah) 
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b. Penyaluran dana infak/shadaqah 

1. Infak/shadaqah terikat (muqayyadah) 

2. Infak/shadaqah tidak terikat (mutlaqah) 

c. Saldo awal dana infak/shadaqah 

d. Saldo akhir dana infak/shadaqah 

Dana amil 

a. Penerima dana amil 

1. Bagian amil dari dana zakat 

2. Bagian amil dari dana infak/shadaqah 

3. Penerima lainnya 

b. Penggunaan dana amil 

c. Beban umum dan administrasi 

d. Saldo awal dana amil 

e. Saldo akhir dana amil 

Dana nonhalal 

a. Penerimaan dana nonhalal 

1. Bunga bank 

2. Jasa giro 

3. Penerimaan nonhalal lainnya 

b. Penyaluran dana nonhalal 

c. Saldo awal dana nonhalal 

d. Saldo akhir dana nonhalal 
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TABEL III.1.2 

Contoh Laporan Perubahan Dana 

Laporan Perubahan Dana 

BAZ XXX 

Per 31 Des 20XX 

 

Keterangan Rp 

DANA ZAKAT 

Penerimaan 

Penerimaan dari muzakki 

Muzakki entitas 

Muzakki individual 

Hasil penempatan  

Jumlah penerimaan dana zakat 

Bagian amil atas penerimaan dana zakat 

Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil 

  

Penyaluran 

Fakir-Miskin 

Riqab 

Gharim 

Muallaf  

Sabilillah 

Ibnu sabil 

Jumlah penyaluran dana zakat 

Surplus (defisit) 

Saldo awal 

Saldo akhir 

 

 

 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

 

 

(xxx) 

(xxx) 

(xxx) 

(xxx) 

(xxx) 

(xxx) 

(xxx) 

xxx 

xxx 

xxx 

DANA INFAK/SHADAQAH 

Penerimaan 

Infak/shadaqah terikat (Muqayyadah) 

Infak/shadaqah tidak terikat (Mutlaqah) 

Bagian amil atas penerimaan dana infak/shadaqah 

Hasil pengelolaan 

Jumlah penerimaan dana infak/shadaqah 

 

Penyaluran 

Infak/shadaqah terikat (Muqayyadah) 

Infak/shadaqah tidak terikat (Mutlaqah) 

Alokasi pemanfaatan aset kelolaan 

 

 

xxx 

xxx 

(xxx) 

Xxx 

Xxx 

 

 

(xxx) 

(xxx) 

(xxx) 
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(misalnya beban penyusutan dan penyisihan) 

Jumlah penyaluran dana infak/shadaqah 

Surplus (defisit) 

Saldo awal 

Saldo akhir 

 

(xxx) 

xxx 

xxx 

xxx 

DANA AMIL 

Penerimaan 

Bagian amil dari dana zakat 

Bagian amil dari dana infak/shadaqah 

Penerimaan lainnya 

Jumlah penerimaan dana amil 

 

Penggunaan 

Beban pegawai 

Beban penyusutan 

Beban umum dan administrasi lainnya 

Jumlah penggunaan dana amil 

Surplus (defisit) 

Saldo awal 

Saldo akhir 

 

 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

 

 

(xxx) 

(xxx) 

(xxx) 

(xxx) 

xxx 

xxx 

xxx 

DANA NON HALAL 

Penerimaan  

Bunga bank 

Jasa giro 

Penerimaan nonhalal lainnya 

Jumlah penerimaan dana nonhalal 

 

Penggunaan 

Jumlah penggunaan dana nonhalal 

Surplus (defisit) 

Saldo awal 

Saldo akhir 

 

 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

 

 

(xxx) 

(xxx) 

(xxx) 

(xxx) 

Jumlah saldo dana zakat, dana infak/shadaqah, dana amil dan 

dana nonhalal 
xxx 

(Sumber: Data diolah PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infak/hadaqah) 

3. Laporan Perubahan Aset Kelolaan 

Entitas amil menyajikan laporan perubahan aset kelolaan yang mencakup 

tetapi tidak terbatas pada: 
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a. Aset kelolaan yang termasuk aset lancar 

b. Aset kelolaan yang termasuk tidak lancar dan akumulasi penyusutan 

c. Penambahan dan pengurangan 

d. Saldo awal 

e. Saldo akhir 

 TABEL III.1.3  

Contoh Laporan Perubahan Aset Kelolaan 

Laporan Perubahan Aset Kelolaan 

 BAZ “XXX”  

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2XX2 

 

 Saldo 

Awal 
Penambahan Pengurangan Penyisihan 

Akumulasi 

penyusutan 

Saldo 

Akhir 

Dana 

Infak/ 

Shadaqah 

-Aset 

kelolaan 

lancar 

(misal 

piutang 

bergulir) 

Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx xxx 

Dana 

Infak/ 

Shadaqah 

-Aset 

kelolaan 

tidak 

lancar 

(misal 

rumah 

sakit atau 

sekolah 

Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx xxx 

(sumber: data diolah PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infak/Shadaqah) 
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4. Laporan Arus Kas 

Entitas amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2: Laporan 

Arus Kas dan PSAK yang relevan.  

5. Catatan Atas Laporan Keuangan 

Amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101: 

Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan PSAK yang relevan.
26

 

                                                             
26

 Ibid. h. 314-316 


