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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 konsep Dasar Zakat 

2.1.1 Defenisi Zakat 

 Zakat merupakan kewajiban bagian dari setiap muslim yang 

mampu serta menjadi unsur dari Rukun Islam, sedangkan Infaq dan 

Shodaqah merupakan wujud kecintaan hamba terhadap nikmat dari Allah 

SWT yang telah diberikan kepadanya sehingga seorang hamba rela 

menyisihkan sebagian hartanya untuk kepentingan agama baik dalam 

rangka membantu sesama maupun perjuangan dakwah islamiyah.  

 Zakat menurut bahasa adalah mensucikan dan mengembankan, 

sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-A’la ayat 14: 

Yang artinya: “sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan 

diri (dengan beriman)”. 

 Menurut syariat, zakat adalah mengeluarkan harta yang khusus 

dengan aturan yang khusus dan niat yang khusus serta kepada golongan 

yang khusus. 

Penjelasan dari definisi diatas: 

1) (Mengeluarkan harta yang khusus) maksudnya adalah harta 

tertentu saja harta-harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, juga 

termasuk zakat fitrah. 
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2) (Dengan aturan yang khusus) maksudnya adalah dengan syarat-

syarat yang khusus seperti sampainya nisab dan haul. 

3) (Dengan niat yang khusus) maksudnya wajib berniat tatkala 

mengeluarkan zakat, sesuai dengan hadist : “sesungguhnya amalan 

bergantung pada niat”. 

4) (Dibagikan kepada orang khusus) maksudnya adalah bahwa 

zakat itu hanya dibagikan kepada golongan-golongan yang telah 

dijelaskan oleh syariat termasuk menerima zakat.  

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

oleh muzaki sesuai dengan ketentuan syariat untuk diberikan kepada yang 

berhak menerimaya (mustahiq). 

 2.1.2 Dasar Kewajiban Membayar Zakat 

Adapun dalil yang menjadi dasar kewajban membayar zakat, antara lain: 

1. Al-Qur’an 

Surat At-Taubah ayat 103: 

   ۖ ْم  ِه ْي َل ْم ِِبَا َوَصلِّ َع يِه زَكِّ  ُ ْم َوت ُرُه هِّ َط ًة ُت َق َد َواِِلِْم َص ْم ْن َأ ْذ ِم  ُخ

يم    ِل يع   َع ۖ   َواللَّهُ  َسَِ ُْم  ن  َِل َك َك َس َت ََل نَّ َص  ِإ

Yang artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan 

zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah 

untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman 

jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha 

Mengetahui”. 
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2. As Sunnah (Hadist) 

(a) Rasulullah SAW bersabda: “islam dibangun atas lima rukun; 

syahadat tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah 

utusan-Nya, menegakkan shalat, membayar zakat, berpuasa 

pada bulan ramadhan, dan menunaikan haji bagi yang 

mampu”. (HR.bukhari dan Muslim) 

(b) Dari Ali RA: “sesungguhnya Allah mewajibkan zakat atas 

orang-orang kaya dari umat islam pada harta mereka dengan 

batas sesuai kecukupan fuqara diantara mereka. Orang-orang 

fakir tidak akan kekurangan pada saat mereka lapar atau tidak 

berbaju kecuali karena ulah-ulah orang kaya diantara mereka. 

Ingatlah bahwa Allah akan menghisab mereka dengan keras 

dan menghisab mereka dengan pedih”. (HR.Tabrani) 

3. Ijma’ 

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

khalaf (muncul belakangan, kontemporer) sepakat bahwa zakat adalah 

wajib (fardhu). Para ulama menjelaskan: barang siapa yang 

mengingkari kewajiban zakat yang telah terjadi kesepakatan antara 

ulama bahwa hukumnya wajib. Maka itu kafir seperti zakat rikaz, 

zakat jual beli dan zakat dari harta anak yang belum baligh. Zakat 

diwajibkan pada tahun kedua hijriah pada bulan sya’ban. 
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2.1.3 Syarat-Syarat Kewajiban Mengeluarkan Zakat 

1. Islam, maka tidak wajib mengeluarkan zakat bagi orang kafir, dan jika 

masuk agama islam maka tidak wajib membayar zakat selama masa 

kekafiran. Dan jika akan mengeluarkan maka hukumnya tidak sah dan 

wajib bagi yang menerima untuk mengembalikannya 

2. Merdeka, maka tidak wajib mengeluarkan zakat bagi budak. 

3. Kepemilikan yang jelas, maka tidak wajib mengeluarkan zakat harta 

yang diwaqafkan, adapun perincian hukumnya sebagai berikut: 

a) Diwakafkan kepada umum (jihat „ammah) seperti untuk para fakir 

miskin maka tidak wajib mengeluarkan zakat baik pada pokok 

harta yang diwakafkan atau hasil dari harta tersebut. 

b) Diwakafkan kepada perorangan khusus seperti untuk Ahmad, maka 

hukumnya wajib untuk dizakati pada hasil dari harta yang 

diwakafkan, adapun pokok harta yang diwakafkan tidak wajib 

untuk dikeluarkan zakatnya. 

4. Kepemilikan yang sempurna, maka tidak wajib mengeluarkan zakat 

bagi orang lemah kepemilikannya seperti almukatab (budak yang akan 

membayar kemerdekaannya). 

5. Yakin keberadaan pemilik harta, maka tidak wajib mengeluarkan 

zakat dari harta warisan yang diwakafkan kepada janin (anak dalam 

kandungan), juga tidak wajib bagi ahli waris lainnya, karena lemah 

kepemilikannya. 
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2.1.4 Harta-Harta Yang Wajib Untuk Dizakati 

Harta yang wajib dizakati ada 6 macam yaitu: 

1. Hewan terak (na’am) 

2. Zakat biji-bijian/buah-buahan 

3. Zakat emas dan perak/ perhiasan dan uang kontan 

4. Zakat barang temuan/Rikaz 

5. Zakat barang tambang 

6. Zakat perniagaan/ dagang 

2.2 Infaq dan Sedekah 

Infaq adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan untuk 

satu kepentingan yang diperintahkan ajaran islam. Infaq dikeluarkan oleh 

setiap orang yang beriman, baik yang berpenhasilan tinggi maupun rendah, 

apakah ia dalam kondisi lapang maupun sempit;  infaq dapat diberikan kepada 

siapa saja, misalnya kedua orang tua, anak yatim dan lain sebagainya.

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

yang membutuhkan atau pihak-pihak lain yang berhak untuk menerima sedekah 

tanpa disertai imbalan, tanpa paksaan, tanpa batasan jumlah, kapan saja dan 

berapapun jumlahnya. (Mu’is, 2011) 

Selain zakat umat islam dianjurkan memperbanyak memberikan sedekah 

yang sunnah, bukan karena wajib, tapi karena cinta kepada Allah dan sayang 

kepada pihak yang perlu dibantu. Juga dalam keadaan-keadaan yang penting, 

seperti: ketika sakit, berpegian, berhaji, dihari-hari raya, ditempat-tempat banyak 

penderita dan lain-lain, sangat baik memberikan sedekah. Dan yang paling utama 

sedekah kepada kerabat sanak saudara. Sebab dengan pemberian itu hubungan 
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persaudaraan dan kekeluargaan akan menjadi baik, tidak memisahkan antara yang 

kaya dengan yang miskin, antara yang lemah dengan yang kuat. 

 Allah SWT berfirman dalam surat Al Zalzalah ayat 7-8 yang artinya: 

“barang siapa yang berbuat kebaikan sebesar biji dzarrah, maka ia akan 

melihatnya (7) Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat 

dzarrahpun, niscaya dia akan melihatnya pula (8)” Nabi SAW juga memberikan 

sabdanya: “Sebaik-baik manusia diantaramu adalah yang paling banyak manfaatnya 

bagi orang lain.” (HR. Bukhari dan Muslim)” 

 Ayat dan hadist diatas menganjurka untuk banyak berbuat baik, banyak 

berbuat sedekah walaupun dengan yang kecil. 

2.3   Konsep Akuntansi Zakat, Infak,dan Sedekah 

2.3.1 Pengertian Akuntansi Zakat 

Akuntansi syariah dapat dijelaskan melalui akar kata yang dimilikinya 

yakni akuntansi dan syariah. Pengertian akuntansi ssecara umum menurut 

American Accounting Assocition adalah suatu proses pencatatan, 

pengklasifikasian, pemrosesan, peringkasan, penganalisaan, dan pelaporan 

kejadian (transaksi) yang bersifat keuangan. Dalam pengertian lain, akuntansi 

didefinisikan sebagai suatu aktivitas jasa untuk memberikan informasi 

kuantitatif terutama yang bersifat finansial kepada pihak-pihak yang 

membutuhkan informasi tersebut untuk pembuatan keputusan (Soemarso, 

2002:3). 

Adapun kosa kata syariah dalam bahasa arab memiliki arti jalan yang 

ditempuh atau garis seharusnya dilalui. Dari sisi termologi bermakna pokok-
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pokok aturan hokum yng digariskan oleh Allah SWT untuk dipatuhi dan 

dilalui oleh seorang muslim dalam menjalani segala aktivitas hidupnya 

(ibadah) di dunia (Nurhayati, 2009:14). 

Sementara itu Zaid (2004: 57), menyatakan definisi akuntansi syariah ialah 

muhasabah (akuntansi syariah), yaitu suatu aktivitas yang teratur berkaitan 

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

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

catatan-catatan representative: 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 disimpulkan bahwa akuntansi zakat adalah proses 

pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, 

infak/sedekah sesuai dengan kaedah syariat islam untuk memberikan 

informasi pengelolaan zakat, infak/sedekah oleh Amil kepada pihak-pihak 

yang berkepentingan untuk mencapai good govermance yang meliputi 

transparency, responsibility, accountability, fairness, dan independency. 

2.3.2 Tujuan Akuntasi Zakat 

Tujuan akuntasi zakat menurut Mahmudi (2003)adalah: 

(a) Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, 

efesien dan efektif atas zakat, infak sedekah, hibah, dan wakaf yang 

dipercayakan kepada organisasi atau lembaga pengelola zakat. Tujuan 
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ini terkit 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, sedekah, hibah, dan eakaf yang menjadi wewenangnya, 

dan memungkinan bagi lembaga pengelola zakat untuk melaporkan 

kepada public (masyarakat) atasdd hasil operasi dan penggunaan dana 

public (dana ummat). Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas 

(accountability). 

Akuntasi zakat terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyediaan infirmasi, 

pengendalian manajemean dan akuntabilitas. Akuntasi zakat merupakan alat 

informasi antara lembaga pengelola zakat sebagai manajemen dengan pihak-

pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Bagi manajemen 

informasi akuntasi zakat digunakan dalam proses pengendalian manajemen 

mulai dari perencanaan, pembuatan program, alokasi anggaran, evaluasi 

kinerja, dan pelaporan kinerja. (Mahmudi, 2008) 

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 ekonomis akan sangat membantu dalam proses alokasi dana zakat, 

infak, sedekah, hibah, dan wakaf yang diterima.(Mahmudi, 2008) 
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2.3.3 Beberapa Pemahaman Akuntasi Zakat 

Ada beberapa pemahaman/istilah tentang zakat yang wajib diketahui 

adalah sebagai berikut : (Habib Rahman, 2014) 

1. Al-Maujudat Al-Zakawiyah: yang dimaksud dengan al-maujudat al-

zakawiyah adalah jenis harta yang memenuhi syarat untuk tunduk kepada 

zakat sesuai macam dan jenis harta. 

2. Tanggungan dan tuntunan yang harus dilunasi, yaitu tununan-tuntunan 

yang harus dipenuhi dari harta yang tunduk kepada zakat yang mengurangi 

jumlah harta wajib zakat, sehingga harta yang tunduk kepada zakat 

merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki secara sempurna, tidak ada 

tanggungan hutang yang harus dilunasi. 

3. Wi‟a al-zakat (tempat zakat): yaitu harta bersih yang harus dikeluarkan 

zakatnya, wi‟a al-zakat ini diperoleh dari jenis harta wajib dizakati 

dikurangi tanggungan dan tuntunan yang harus dibayar. 

4. Nisab zakat: kadar jumlah harta yang mana ika wi‟a zakat (harta wajib 

zakat setelah dikurangi semua tuntutan yang harus dibayar) sampai kepada 

jumlah tersebut, maka harta tersebut tunduk kepada zakat, sebaliknya jika 

kurang dari jumlah tersebut maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya. 

5. Harga zakat: nisbah prosentase harta yang dikhususkan umat zakat. Harga 

zakat ini berbeda antara zakat satu dengan zakat lainnya. 

6. Jumlah zakat: jumlah harta yang dihitung sebagai zakat dengan cara 

mengalikan tempat zakat ketika memenuhi nisab dan harga zakat. 
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2.4   Perlakuan Akuntasi Zakat, Infak, Sedekah Menurut PSAK No.109 

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

ruang lingkupnya hanya untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan 

infak/sedekah. PSAK ini wajib diterapkan oleh amil yang mendapat izin dari 

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

(Sri Nurhayati, 2013:309) 

PSAK ini merujuk kepada beberapa fatwa MUI, yaitu: 

1. Fatwa MUI No.8/2011 tentang Amil Zakat, menjelaskan tentang kriteria, 

tugas amil zakat serta pembebanan biaya operasional kegiatan amil zakat 

yang dapat diambil dari bagian amil, atau dari bagian fi sabilillah dalam 

batas kewajaran, proporsional serta sesui dengan kaidah islam. 

2. Fatwa MUI No.13/2011 tentang hokum zakat atas harta haram, dimana 

zakat harus ditunaikan dari harta yang halal baik jenis maupun cara 

memperolehnya. 

3. Fatwa MUI No.14/2011 tentang penyaluran harta zakat dalam bentuk asset 

kelolaan. Yang dimaksud asset kelolaan adalah sarana atau prasarana yang 

diadakan dari harta zakat dan secara fisik berada didalam pengelolaan 

sebagai wakil mustahiq zakat, sementara manfaatnya diperuntukkan bagi 

mustahik zakat. Jika digunakan oleh bukan mustahik zakat, maka 

pengguna harus membayar atas manfaat yang digunakannya dan diakui 

sebagai dana kebajikan oleh amil zakat. 

4. Fatwa MUI No.15/2011 tentang penarikan, pemeliharaan dan penyaluran 

harta zakat. Tugas amil zakat adalah melakukan penghimpunan, 
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pemeliharaan dan penyaluran. Jika amil zakat menyalurkan zakat tidak 

langsung kepada mustahik zakat, maka tugas amil zakat dianggap selesai 

pada saat mustahik zakat menerima dana zakat. Amil harus mengelola 

dana zakat sesui dengan prinsip syariah dan tata kelola yang baik. 

Penyaluran dana zakat muqayyadah, apabila membutuhkan biaya 

tambahan dapat dibebankan kepada muzaki. 

2.4.1 Akuntansi untuk zakat 

1. Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau asset non kas diterima dan 

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

diakui sebesar yang diterima tetapi jika dalam bentuk nonkas sebesar nilai 

wajar asset. 

Jurnal: 

Kas      xxx 

Asset nonkas (nilai wajar)  xxx 

 Penerimaan zakat   xxx 

2. Zakat yang diserahkan kepada nustahik diakui sebagai pengurang 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: 

Penyaluran Zakat-Dana Amil   xxx 

Penyaluran zakat- Mustahik Non Amil  xxx 

  Aset Nonkas     xxx 

b. Jumlah teercatat, jika pemberian dilakukan dalam bentuk asset nonkas. 

Jurnal: 



24 
 

Penyaluran Zakat-Dana Amil   xxx 

Penyerahan Zakat-Mustahik Non Amil  xxx 

  Asset Nonkas     xxx 

2.4.2 Akuntansi untuk Infak/Sedekah 

1) Penerimaan infak/sedekah diakui pada saat kas atau asset nonkas diterima 

dan diakui sebagai penambahan 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 asset nonkas dapat dikelompokkan menjadi asset 

lancer atau asset tidak lancer. 

Jurnal: 

Kas        xxx 

Asset nonkas (nilai perolehan)-lancar   xxx 

 Penerimaan Infak/Sedekah    xxx 

 

2) Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana 

infak/sedekah sebesar; 

a. Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas. 

Jurnal: 

Penyaluran Infak/Sedekah   xxx 

  Kas      xxx 

 

 

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

Jurnal: 

Penyaluran Infak/Sedekah   xxx 

  Asset nonkas     xxx 
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2.4.3 Pengakuan, Pengukuran dan Penyajian Zakat, Infak dan Sedekah 

Menurut Andi Metari dan Aila Atikah (2013) dalam penelitiannya tentang 

pengakuan, pengukuran, dan penyajian pada akuntasi zakat, infak, dan 

sedekah adalah sebagai berikut: 

A. Pengakuan awal zakat 

Penerimaan zakat diakui pada saat kas atu asset lainnya diterima. 

Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat: 

a. Jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima. 

b. Zakat yang diterima dari muzaki diakui sebagai penambah dana zakat. 

Jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima. Jika dalam 

bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar asset nonkas tersebut. 

Penentuan nilai wajar asset 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. 

Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana 

zakat untuk bagian nonamil. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk 

masing-masing mustahiq ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah 

dan kebijakan amil. Jika muzaki menentukan mustahiq yang harus menerima 

penyaluran zakat melalui amil maka asset zakat yang diterima seluruhnya 

diakui sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapat ujrah/free 

maka diakui sebagai penambah dana amil. 
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B. Pengukuran setelah pengakuan awal zakat 

Jika terjadi penurunan nilai asset zakat nonkas, jumlah kerugian yang 

ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang 

dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut. Penurunan nilai 

asset zakat diakui sebagai: 

a. Pengurang dana zakat, jika terjdi tidak disebabkan oleh kelalaian amil. 

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

amil. 

C. Penyaluran zakat 

Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana 

zakat sebesar: 

a. Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas; 

b. Jumlah tercatat, jika dalam bentuk asset nonkas. 

D. Pengakual Awal Infk/Sedekah 

Infak/sedekah yang diterima diakuui sebagai dana infak/sedekah terikat 

atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar: 

a. Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas; 

b. Jumlah wajar, jika dalam bentuk nonkas. 

Penentuan nilai wajar asset nonkas yang diterima menggunakan harga 

pasar untuk asset nonkas tersebut. Jika harga pasar tidak tersedia, maka 

dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang 

diatur dalam PSAK yang relevan. Infak/sedekah yang diterima diakuki 

sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana infak/sedekah untuk bagian 
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penerimaan infak/sedekah. Penentuan jumlah atau presentase bagian untuk 

para penerima infak/sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip 

syariah dan kebijakan amil. 

E. Pengukuran setelah pengakuan awal infak/sedekah 

Infak/sedekah yang diterima dapat berupa kas atau asset nonkas. 

Asset nokas dapat berupa asset lancer atau tidak lancer. Asset tidak lancer 

yang diterima oleh amil dan diamanahkan untuk dikelola dinilai sebesar 

nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai asset tidak lancer 

infak/sedekah. Penyusutan dari asset tersebut diperlakukan sebagai 

pengurang dana infak/sedekah terikat apabila penggunaan atau 

pengelolaan asset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi. 

Amil dapat pula menerima asset nonkas yang dimaksudkan oleh 

pemberi untuk segera disalurkan. Asset seperti ini diakui sebagai asset 

lancar. Asset ini dapat berupa bahan habis pakai, seperti bahan makanan, 

atau asset yang memiliki umur ekonomi panjang, seperti mobil ambulance. 

Asset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehan sedangkan asset 

nonkas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan PSAK yang 

relevan. Penurunan nilai asset infak/sedekah tidak lancar diakui sebagai: 

a. Pengurang infak/sedekah, jika terjadi bukan disebabkan oleh kelalaian 

amil; 

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

amil. 



28 
 

Dalam hal amil menerima infak/sedekah dalam bentuk asset 

(nonkas) tidak lancar yang dikelola oleh amil, maka asset tersebut harus 

dinilai sesuai dengan PSAK yang relevan. 

Dana infak/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam 

jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil 

dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah. 

F. Penyaluran Infak/Sedekah 

Penyaluran infak/sedekah diakui sebagai pengurang infak/sedekah sebesar: 

a. Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas; 

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

Penyaluran infak/sedekah kepada amil lain merupakan penyaluran 

yang mengurangi dana infak/sedekah sepanjang amil tidak akan menerima 

kembali asset infak/sedekah yang disalurkan tersebut. Penyaluran 

infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat 

sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana 

infak/sedekah. 

G. Dana Nonhalal 

Penerimaan nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang 

tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau 

bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan nonhalal pada 

umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan 

oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang. 
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Penerimaan nonhalal diakui sebagai dana nonhalal, yang terpisah 

dari dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil. Asset nonhalal 

disalurkan sesuai dengan syariah. 

2.4.4 Penyajian Zakat, Infak, Sedekah 

Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan 

dana nonhalal secata terpisah dalan neraca (laporan posisi keuangan) 

2.4.5 Pengungkapan Zakat, Infak, Sedekah 

A. Zakat 

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi 

zakat, tetapi tidak terbatas pada: 

1. Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas 

penyaluran, dan penerima; 

2. Kebijakan penbagian antara dana amil dan dana nonamil atas 

penerimaan zakat, seperti persentase pembagian, alas an dan 

konsistensi kebijakan; 

3. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan 

zakat berupa asset nonkas; 

4. Rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah 

beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung 

mustahiq; dan 

5. Hubungan istimewa antara amil dan mustahiq yang meliputi: 

- Sifat hubungan istimewa 

- Jumlah dan jenis asset yang disalurkan. 
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B. Infak/Sedekah 

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan 

transaksi infak/sedekah, tetapi tidak terbatas pada: 

a. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan 

infak/sedekah berupa asset nonkas; 

b. Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas 

penerimaan infak/sedekah, seperti persentase pembagian, alas an, 

dan konsistensi kebijakan; 

c. Kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala 

prioritas penyaluran, dan penerimaan; 

d. Keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan 

tetapi dikelola terlebih dahulu. Jika ada, maka harus diungkapkan 

jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah 

selama periode pelaporan serta alasannya; 

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

diungkapkan secara terpisah; 

f. Penggunaan data infak/sedekah menjadi asset kelolaan yang 

diperuntukkan bagi yang berhak. jika ada, jumlah dan persentase 

terhadap seluruh penggunaan dana infak/sedekah serta alasannya. 

g. Rincian jumlah pengelolaan infak/sedekah yang mencakup jumlah 

beban pengelolaan dan umlah dana yang diterima langsung oleh 

penerima infak/sedekah; 
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h. Rincian jumlah infak/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat 

dan tidak terikat; dan 

i. Hubungan istimewa antara amil dengan penerima infak/sedekah 

yang meliputi: 

a. Sifat hubungan istimewa; 

b. Jumlah dan jenis asset yang disalurkan; dan  

c. Presentase dari asset yang disalurkan tersebut dari total 

penyaluran selama periode. 

Selain membuat pengungkapan dikedua paragraph diatas, amil 

mengungkapkan hal-hal berikut: 

1. Keberadaan dana nonhalal, jika ada diungkapkan mengenai kebijakan 

atas penerimaan dan penyaluran dana, alas an, dan jumlahnya; dan 

2. Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana 

infak. 

2.4.6 Komponen Laporan Keuangan 

 Komponen laporan keuangan yang lengkap dari amil terediri dari: 

a. Neraca (laporan posisi keuangan) 

b. Laporan perubahan dana 

c. Laporan perubahan asset kelolaan 

d. Laporan arus kas 

e. Catatan atas laporan keuangan 

 

 

 

 

 



32 
 

2.4.7 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: 

Asset: 

a. Kas dan setara kas 

b. Instrument keuangan 

c. Piutang 

d. Asset tetap dan akumulasi penyusutan 

Kewajiban: 

e. Biaya yang masih harus dibayar 

f. Kewajiban imbalan kerja 

Saldo dana: 

g. Dana zakat 

h. Dana infak/sedekah 

i. Dana amil. 

Table 2.1 

 

Contoh Neraca 

Neraca Laporan Posisi Keuangan 

BAZ XX 

Per 31 Desember 20XX 

 

Keterangan Rp Keterangan Rp 

Asset 

Asset lancar 

Kas dan setara kas 

Piutang 

Efek/Surat berharga 

Asset tidak lancar  

 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

 

Kewajiban 

Kewajiban jangka pendek 

Biaya yang harus dibayar 

Kewajiban jangka pendek 

Imbalan yang harys dibayar 

Jumlah kewajiban 

 

 

xxx 

 

xxx 

xxx 
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Asset tetap 

Akumulasi penyusutan 

xxx 

(xxx) 

 

Saldo dana 

Dana zakat 

Dana infak/sedekah 

Dana amil 

Jumlah dana 

 

 

 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

Jumlah Aset Xxx Jumlah kewajiban dan 

saldo dana 

xxx 

(sumber: data diolah PSAK 109 tentang akuntansi zakat, dan infak/sedekah) 

2.4.8 Laporan Perubahan Dana 

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

amil, dan dana nonhalal. 

Table 2.2 

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/SEDEKAH 

Penerimaan 
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Infak/sedekah terikat atau muqayyah 

Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah 

Bagian amil atas penerimaan dana infak/sedekah 

Hasil pengelolaan 

Jumlah penerimaan dana infak/sedekah 

Penyaluran 

Infak/sedekah terikat atau muqayyah 

Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah 

Alokasi pemanfaatan asset kelolaan 

     (misalnya beban penyusutan dan penyisihan) 

Jumlah penyaluran dana infak/sedekah 

Surplus (defisit) 

Saldo awal 

Saldo akhir 

xxx 

xxx 

(xxx) 

xxx 

xxx 

 

(xxx) 

(xxx) 

(xxx) 

 

(xxx) 

xxx 

xxx 

xxx 

DANA AMIL 

Penerimaan 

Bagian amil dari dana zakat 

Bagian amil dari dana infak/sedekah 

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 NONHALAL 

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/sedekah, dana amil, 

dan dana nonhalal 

 

Xxx 

(sumber: data diolah PSAK 109 tentang akuntansi zakat, dan infak/sedekah) 
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2.4.9 Laporan Perubahan Aset Kelolaan 

Entitas amil menyajikan laporan perubahan asset kelolaan yang mencakup 

tetapi tidak terbatas pada: 

(a) Aset kelolaan yang termasuk asset lancar 

(b) Aset kelolaan yang termasuk tidak lancar dan akumulasi penyusutan 

(c) Penambahan dan pengurangan 

(d) Saldo awal 

(e) Saldo akhir. 

 

Table 2.3 

Contoh Laporan Perubahan Aset Kelolaan 

 

Laporan Perubahan Aset Kelolaan 

BAZ “XXX” 

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 20xx 

 Saldo 

Awal 

Penambaha

n 

Penguranga

n 

Penyisihan  Akumulasi 

Penyusuta

n 

Saldo 

Akhir 

Dana infak / 

sedekah 

-aset kelolaan 

lancar (misal 

piutang 

bergulir) 

Xxx Xxx xxx xxx Xxx xxx 

Dana infak 

/sedekah 

-aset kelolaan 

tidak 

lancar9misal 

rumah sakit 

atau sekolah) 

Xxx Xxx xxx xxx Xxx xxx 

(sumber: data diolah PSAK 109 tentang akuntansi zakat, dan infak/sedekah) 
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2.4.10 Laporan Arus Kas 

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

Arus Kas dan PSAK yang relevan. Laporan arus kas entitas amil menyajikan 

laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2: Laporan Arus Kas dan PSAK yang 

relevan. 

2.4.11 Catatan Laporan Keuangan 

Amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101: 

Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan PSAK yang relevan. 

2.5  Penelitian Terdahulu 

Penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu membahas topik yang 

sama dengan penelitian ini, antara lain: 

No Penelitian Tahun Judul Hasil Penelitian 

1 Ridha Ayu 

Wardani 

2016 Analisis 

Penerapan 

Akuntansi 

Zakat, Infak 

dan Sedekah 

pada BAZNAS 

kota 

Probolinggo. 

Bahwa secara garis besar Baznas 

kota Probolinggo belum 

menerapkan secara menyeluruh 

dan sesuai dengan yang 

diungkapkan dalam PSAK 109 

karena masih terdapat perbedaan 

antara laporan keuangan Baznas 

kota Probolinggo dengan PSAK 

109 baik dalam penggunaan nama 

akun dan terdapat transaksi yang 

belum dicatat sesuai dengan 

terjadinya transaksi. Selain itu, 

berdasarkan PSAK 109 laporan 

keuangan yang harus dibuat 

adalah Laporan Posisi Keuangan, 

Laporan Perubahan Dana, 

Laporan Perubahan Aset 

Kelolaan, Laporan Arus Kas dan 

Catatan Atas Laporan Keuangan. 

Namun, dalam penyajian laporan 
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keuangannya Baznas kota 

Probolinggo hanya membuat 

Laporan Perubahan Dana saja. 

2 Syawal 

Harianto, 

Diana 

2014 Analisis 

Penerapan 

Akuntansi 

Zakat, Infak 

dan Sedekah 

pada Baitul 

Mal kota 

Lhokseumawe. 

Bahwa Baitul Mal kota 

Lhokseumawe menerapkan 

sistem pencatatan single entry 

accounting dengan hanya 

membuat cacatan dalam bentuk 

kas umum yang digunakan untuk 

mencatat semua penerimaan 

maupun pengeluaran dana zakat, 

infak dan sedekah dengan 

menerapkan pendekatan cash 

basis. Baitul Mal kota 

Lhokseumawe juga belum 

membuat laporan keuangan 

terhadap dana zakat, infak dan 

sedekah yang sesuai dengan 

PSAK 109. 

3 Nor 

Ipansyah, 

Nispan 

Rahmi, 

Rahman 

Helmi 

2013 Studi 

Penerapan 

Akuntansi 

Zakat pada 

BAZNAS 

Provinsi Kalsel 

dan BAZNAS 

Banjarmasin. 

bahwa penerapan akuntansi zakat 

pada BAZNAS Provinsi 

Kalimantan Selatan secara umum 

telah sesuai dengan PSAK 109, 

yaitu: dengan membagi dana 

berdasarkan sumber dan 

peruntukannya, meliputi dana 

zakat, dana infak, dana nonhalal, 

dan dana pengelola yang masing-

masing disajikan secara terpisah 

dalam (1) Laporan Posisi 

Keuangan, (2) Laporan 

Perubahan Dana, dan (3) Laporan 

Arus Kas. Sedangkan penerapan 

akuntansi zakat pada BAZNAS 

Kota Banjarmasin belum 

sepenuhnya sesuai dengan PSAK 

109 karena pengungkapan 

laporan keuangan hanya disajikan 

dengan laporan perubahan dana. 

4 Andi Metari 2013 Analisis Bahwa pada penerapan 
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Setiariware Penerapan 

Akuntansi 

Zakat, Infak 

dan Sedekah 

pada LAZ 

Dompet 

Dhuafa 

Cabang 

Makasar. 

akuntansinya, Dompet Dhuafa 

menggunakan sistem akuntansi 

dana. Dompet dhuafa 

memisahkan dana menurut 

sumber dan peruntukannya. Dana 

dibagi ke dalam 7 pos, yaitu dana 

zakat, dana infak/sedekah, dana 

kemanusiaan, dana wakaf, dana 

pengelola/amil, dana tebar hewan 

kurban, dan dana lain-lain. Proses 

akuntansi di Dompet Dhuafa 

dibantu dengan menggunakan 

perangkat lunak (sofeware) yang 

disebut ACCURATE untuk 

memudahkan proses administrasi 

dan pencatatan akuntansi 

sehingga menghasilkan informasi 

keuangan dengan cepat. 

5 Imran 

Danil, 

Zulkifli 

Bokiu, 

Valentina 

Monoarfa 

2013 Penerapan 

Akuntansi 

Zakat dan 

Infak/Sedekah 

pada Badan 

Amil Zakat 

Daerah 

(BAZDA) 

Kota 

Gorontalo. 

Bahwa Badan Amil Zakat Daerah 

(BAZDA) kota Gorontalo belum 

menerapkan Akuntansi Zakat dan 

Infak/Sedekah yang sesuai 

dengan Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK) 

nomor 109 tentang akuntansi 

zakat dan infak/sedekah. Baik 

dari segi pengakuan, pengukuran, 

pencatatan dan pelaporan. 

 

 

 


