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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang majemuk ketimpangan 

pedapatan merupakan masalah yang masih sulit diselesaikan. Akibatnya, terdapat 

sebahagian masyarakat yang memiliki harta banyak dan barang berlebih 

(golongan kaya) dan tidak sedikit pula yang tidak memiliki harta dan tidak cukup 

membiayai kebutuhan hidupnya (golongan fakir dan miskin). Menurut data Badan 

Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran 

per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Indonesia pada September 

2012 mencapai 28,59 juta orang (11,66 persen), angka tersebut mengalami sedikit 

penurunan jika dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2012 sebesar 

29,13 juta orang (11,96 persen). 

Islam sebagai rahmatan lil alamin telah menyediakan instrumen dalam 

masalah ekonomi manusia. Zakat sebagai salah satu kewajiban umat Islam dapat 

berperan dalam penanganan masalah kesejahteraan dan ketimpangan pendapatan 

(Buhari, 2012). Zakat adalah salah satu rukun Islam yang berhubungan langsung 

dengan harta dan kondisi sosial. Dengan zakat, seseorang baru dianggap sah 

bergabung dengan umat Islam dan diakui keislamannya, disamping syahadat dan 

shalat.(Mu’is, 2011:xii) Optimalisasi zakat, infaq, dan sadaqah merupakan potensi 

strategis untuk menunjang pembangunan ekonomi Indonesia dalam mewujudkan 

kesejahteraan yang sesungguhnya, yaitu secara lahir dan batin di era otonomi 
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daerah. Zakat, infaq, dan sadaqah sebagai instrumen fiskal dalam sistem ekonomi 

Islam, mempunyai potensi dalam menghentikan permasalahan kemiskinan. 

Melalui peran kelembagaan, ketiga instrumen yakni zakat, infaq, dan sadaqah 

dapat dikemas menjadi program pengentasan kemiskinan yang bernilai edukatif, 

religius, sosial dan kewirausahaan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Pusat Bahasa dan Budaya UIN Jakarta 

tahun 2003-2004 yang meneliti potensi dan sosial umat Islam. Dalam riset 

terhadap 1500 keluarga muslim yang dipilih secara acak (probability sampling) 

dan 300 organisasi filantropi (LAZIZ, BAZIS, dan kepanitiaan masjid) yang 

seluruh sampelnya dipilih dengan metoda purposif (non probability sampling). 

Mencatat bahwa, potensi dana umat dari sektor zakat, infaq dan sedekah dapat 

digali mencapai Rp19,3 triliun per tahun. Angka ini diperoleh dari rata-rata 

sumbangan keluarga muslim per tahun sebesar Rp 409.267 dalam bentuk tunai 

(cash) dan Rp 148.200 dalam bentuk barang (in kind). Jika jumlah rata-rata 

sumbangan dikalikan dengan jumlah keluarga muslim, sebesar 34,5 juta (data 

BPS tahun 2000), maka total dana yang dapat dikumpulkan Rp 14,2 riliun. 

Sementara total sumbangan dalam bentuk barang sebesr Rp 5,1 triliun (Utomo, 

2012). 

Dari data tersebut terlihat bahwa potensi zakat, infaq, dan sadaqah di 

Indonesia sangat besar jika dikelola dengan baik, karena masyarakat Indonesia 

mayoritas adalah beragama Islam dan dengan tingkat pendidikan dan ekonomi 

yang semakin maju yang ditunjang akses penerimaan informasi semakin mutakhir 

dapat menumbuhkan kesadaran bagi kaum muslim kaya (be have) sebagai 
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muzzaki (pemberi zakat) untuk menyalurkan sebagian hartanya kepada kaum 

papah (mustahik). 

Pada kenyataannya Indonesia belum mampu mengoptimalkan potensi 

zakat bagi kesejahteraan umat. Pengelolaan zakat yang menempatkan kejujuran 

dan amanah sebagai asas utama pelaksanaannya menimbulkan kekhawatiran di 

kalangan para muzzaki. Kepercayaan muzzaki kepada lembaga amil zakat masih 

rendah yang mana terdapat indikasi kekhawatiran dari masyarakat bahwa zakat 

yang diserahkan tidak sampai kepada yang berhak menerimanya (mustahik). 

Faktor ketidak percayaan muzzaki pada pengelolaan dana zakat pada 

organisasi pengelola zakat (OPZ) di Indonesia dikarenakan kurangnya 

transparansi pada Laporan Keuangan dan akuntabilitas dari pihak OPZ, serta tidak 

mendapatkan manfaat yang lebih besar apabila dana zakat tersebut disalurkan 

melalui OPZ (LAZ/BAZ) dibandingkan dengan penyaluran secara langsung. 

Zakat merupakan salah satu bentuk transaksi syariah dalam domain sosial 

sehingga perlu pengaturan tersendiri perlakuan akuntansiya yang bersifat standar 

sebagaimana dalam transaksi komersial lainnya seperti mudharabah, musyarakah, 

murabahah, ijarah, salam istishna’, dan sebagainya. Untuk itu, diperlukan 

lembaga-lembaga zakat yang dikelola dengan manajemen maju (Utomo, 

2007:14). 

Manajemen zakat pada dasarnya bukan masalah yang sederhana. 

Manajemen zakat membutuhkan dukungan politik (political will) dari umara 

(pemerintah). Selain itu manajemen zakat juga membutuhkan dukungan sistem 
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informasi akuntansi dan sistem informasi manajemen yang baik. Tanpa dukungan 

tersebut pengelolaan zakat tidak akan efektif dan efesien (Mahmudi, 2008). 

Saat ini, pemerintah telah mengeluarkan UU No. 38 Tahun 1999 tentang 

pengelolaan Zakat dengan keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 tahun 

1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 dan Keputusan 

Direktur Jendederal Bimbingan Masyarakat dan Urusan Haji Nomor D/tahun 

2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat serta Undang- Undang Nomor 

17 tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 

tentang Pajak Penghasilan.(Hafiduddin, 2002:126) 

Dalam Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Zakat, yaitu pada 

Bab IV tentang Pengumpulan Zakat, pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dikemukakan 

secara eksplisit tentang harta yang termasuk dalam objek zakat. Sementara dalam 

undang-undang pajak, yaitu Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 dalam pasal 9 

ayat (1) dikemukakan bahwa untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak 

bagi wajib pajak dalam negeri dan dalam bentuk usaha tetap tidak boleh 

dikurangkan: (g) harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan dan warisan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali zakat 

atas penghasilan nyata-nyata dibayarkan wajib pajak, orang pribadi pemeluk 

agama islam dan atau Wajib Pajak Badan dalam negeri yang dimiliki oleh 

pemeluk agama Islam kepada Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil 

Zakat (LAZ) yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah. 

Pelaksanaan zakat secara efektif adalah melalui organisasi pengelola zakat. 

Dalam Bab III Undang-Undang No. 38 tahun 1999, dikemukakan bahwa 
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organisasi pengelola zakat terdiri dari dua jenis, yaitu Badan Amil Zakat (pasal 6) 

yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (pasal 7) yang dibentuk 

oleh masyarakat. Posisi amilin (pengelola zakat) yang diformulasikan dalam 

bentuk LAZ dan BAZ merupakan lembaga kepercayaan publik yang sensitif pada 

isu public trust (kepercayaan publik) dalam menghimpun dan menyalurkan dana-

dana zakat (Utomo, 2012). Untuk itu diperlukan suatu standar dalam perlakuan 

akuntansinya untuk dijadikan patokan dalam pelaporan keuangan sekaligus untuk 

pelaksanaan dan pengelolaan zakat yang sesuai dengan kaidah syariah. 

Oleh karena itu, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109: 

Akuntansi Zakat, Infak dan sedekah akhirnya diterbitkan oleh Ikatan Akuntan 

Indonesia (IAI) tertanggal 6 April 2010 dan dapat dinikmati publik pada 

September 2011. Tujuannya adalah untuk memenuhi tuntutan masyarakat dalam 

menjalankan syariat Islam dan untuk meningkatkan keseragaman pelaporan 

keuangan pada LAZ dan BAZ di Indonesia. Sekaligus untuk memenuhi tuntutan 

dan ketentuan GCG/good govermance yang meliputi transparancy, responsibility, 

accountaility, fairness, dan indepency (Utomo, 2007:14). 

Dalam ajaran Islam, kelima prinsip-rpinsip pokok GCG diatas sesuai 

dengan norma dan nilai Islami dalam aktivitas dan kehidupan seorang muslim. 

Islam sangat intens mengajarkan diterapkannya prinsip 'adalah (keadilan), 

tawazun (keseimbangan), mas'uliyah (akuntabilitas), akhlaq (moral), shiddiq 

(kejujuran), amanah (pemenuhan kepercayaan), fathanah (kecerdasan), tabligh 

(transparansi, keterbukaan), hurriyah (independensi dan kebebasan yang 

bertanggung jawab), ihsan (profesional), wasathan (kewajaran), ghirah (militansi 
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syariah, militansi syari'ah, idarah (pengelolaan), khilafah (kepemimpinan), aqidah 

(keimanan), ijabiyah (berfikir positif), raqabah (pengawasan), qira'ah dan ishlah 

(organisasi yang terus belajar dan selalu melakukan perbaikan) (Romandra, 2010). 

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut di atas, maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian terhadap penerapan akuntansi zakat pada 

Lemabaga Amil Zakat. Karena dengan adanya penerapan akuntansi zakat secara 

baik dan benar akan mewujudkan pengelolaan zakat secara optimal dan 

profesional pada Lembaga Amil Zakat. Adapun judul yang dipilih adalah: 

“ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH 

PADA BMT MARWAH”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka 

penulis merumuskan masalah penelitian yaitu, 

1. Bagaimana penerapan akuntansi zakat, infaq, dan sedekah dalam 

penyajian laporan keuangan pada BMT Marwah? 

2. Apakah perlakuan akuntansi zakat, infaq dan sedekah pada BMT 

Marwah telah sesuai dengan PSAK No. 109? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang yang telah diuraikan, 

maka tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi zakat, infaq dan 

sedekah pada BMT Marwah. 
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2. Untuk mengetahui apakah perlakuan akuntansi zakat, infaq dan sedekah 

pada BMT Marwah telah sesuai dengan PSAK No. 109. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah seagai berikut: 

1) Penulis 

Penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai akuntansi zakat, 

infaq/sedekah dan penerapannya pada organisasi pengelola zakat (OPZ), 

khususnya pada BMT Marwah. 

2) Organisasi pengelola zakat (OPZ) 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan sebagai bahan 

pertimbangan dalam penerapan akuntansi zakat, infaq dan sedekah secara benar 

dan tepat di dalam penyusunan laporan keuangan pada organisasi pengelolaan 

zakat, khususnya pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) BMT Marwah. 

3) Pihak lain 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wahana pengetahuan bagi para 

pembaca terhadap akuntansi zakat, infaq/ sedekah dan penerapannya pada 

organisasi pengelola zakat (LAZ/BAZ) dan juga dapat digunakan sebagai sumber 

data sekunder bagi penelitian berikutnya. 

 

1.5 Metode Penelitian 

1.5.1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini insyaAllah akan dilakukan pada BMT Marwah yang terletak 

di Jl. Pekanbaru Bangkiang KM 34 Pasar Danau Bingkuang Kab. Kampar  
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1.5.2. Jenis dan Sumber Data 

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: 

1. Data kuantitatif, yaitu data yang berupa angka-angka yang diambil dari data 

yang berhubungan dengana pembahasan. 

2. Data kualitif, yaitu jenis data yang tidak dapat dinilai dengan angka-angka, 

tetapi berbentuk informasi, seperti gambaran umum perusahaan dan informasi 

lain yang digunakan untuk membahas rumusan masalah. 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: 

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung 

terhadap objek penelitian ini, baik melalui pengamatan, wawancara dan 

dokumentasi. 

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan mempelajari berbagai 

literatur-literatur seperti buku-buku, jurnal, maupun artikel ilmiah yang terkait 

dengan penelitian ini. 

 

1.5.3. Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah yang dibahas, 

penelitian menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang data dan informasi 

diperoleh dari kegiatan di kancah lapangan kerja penelitian. Dalam penelitian 

ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data di lapangan 

sebagai berikut: 

a. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dari dokumen-dokumen instansi 

yang relevan dengan masalah pokok dan materi penelitian. Data yang 
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dikumpulkan penulis meliputi data kualitatif yang terdiri atas sejarah singkat 

perusahaan dan laporan pengelolaan dana zakat, dan data kuantitatif yaitu 

Laporan Keuangan perusahaan per November 2016. 

b. Pengamatan (observasi), yaitu teknik atau pendekatan untuk mendapatkan 

data primer dengan cara mengamati langsung objek datanya, untuk menjaga 

objektivits. 

c. Wawancara, peneliti melakukan tanya jawab secara langsung kepada 

pengurus/karyawan atau pimpinan Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa 

Cabang Makssar berkenaan dengan pembahasan penelitian ini. 

2. Studi kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang dilakukan 

hubungannya dengan penelitian ini. Hal tersebut dimaksudkan sebagai sumber 

acuan untuk membahas teori yang mendasari pembahasan masalah dalam 

penelitian ini. Untuk melengkapi informasi, peneliti juga mengutip beberapa 

artikel yang diakses pada berbagai situs di internet. 

 

1.5.4. Metode Analisis 

Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, dalam 

menggambarkan dan menganalisis mengenai penerapan PSAK N0.109 tentang 

akuntansi zakat, infaq dan sedekah pada BMT Marwah, penulis menggunakan 

teknik analisis Deskriptif-Komparatif, yaitu menggambarkan realitas di lapangan 

dan membandingkan dengan teori dari referensi yang ada, serta menarik 

kesimpulan. 
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1.5.5 Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di BMT Marwah pada Januari sampai Februari 

2017 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penelitian ini disusun dengan sistematika yang terdiri dari beberapa bab atau 

bagian yaitu : 

BAB I :  PENDAHULUAN 

 Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,metode penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II :  GAMBARAN UMUM 

 Bab ini membahas mengenai gambaran umum objek penelitian, yang 

terdiri dari latar belakang perusahaan,struktur organisasi,dan visi misi 

organisasi. 

BAB III :  TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK 

 Bab ini membahas mengenai berbagai topik yang relevan dengan 

penelitian ini, yang berasal dari studi perpustakaan, literatur-literatur, 

artikel, internet, dan bacaan lainnya yang relevan dengan penelitian 

ini. Dan bab ini akan menjelaskan tentang perlakuan akuntansi zakat 

pada objek penelitian secara deskripsi yang meliputi pengakuan, 

pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. 

BAB V :  PENUTUP 

 Bab ini akan disajikan kesimpulan serta saran terkait dengan 

pembahasan dan permasalahan yang ada. 


