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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam ajaran islam terdapat hal-hal yang berkaitan dengan aspek ekonomi 

yang bersifat solutif, dengan menjadikan Zakat, Infak, dan Sedekah sebagai 

bagian dari sumber pendapatan Negara. Islam memiliki konsep pemberdayaan 

umat, yaitu dengan memaksimalkan peran lembaga pemberdayaan ekonomi umat 

seperti zakat, infak dan sedekah. Zakat adalah salah satu rukun Islam dan menjadi 

unsur untuk menegakkan syari’at Islam. Seseorang wajib membayarkan zakat 

apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. 

Menurut Syaikh Fauzan (2006), zakat adalah salah satu rukun dan pondasi 

islam sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Allah Ta’ala 

menggandengkan kata shalat dengan kata zakat pada dua belas tempat di dalam 

Al-Quran, yang menunjukkan betapa penting makna zakat. Karena demikian erat 

hubungan dan keterkaitan antara zakat dengan shalat, maka khalifah pertama (Abu 

Bakar Ash Shiddiq RA) berkata, “Sungguh, aku akan memerangi siapa saja yang 

memisahkan antara zakat dengan shalat.” 

Didalam Al-Quran dan As-Sunnah telah diatur ayat yang menjelaskan 

tentang zakat seperti dalam Surah Al-Baqarah ayat 110 yang artinya: “Dan 

laksanakanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu 

kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) disisi Allah. 
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Sungguh Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”  Dan pada Surah Al-

Bayyinah ayat 5 yang artinya: “Padahal mereka hanya diperintah menyembah 

Allah, dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama, 

dan juga agar melaksanakan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian 

itulah agama yang lurus (benar).”   

Zakat terbagi dalam dua jenis yaitu Zakat Fitrah dan Zakat Harta. Zakat 

fitrah yaitu zakat yang dikeluarkan pada akhir bulan Ramadhan, sedangkan zakat 

harta yaitu zakat yang berupa harta dan dikeluarkan setelah mencapai nisabnya. 

Di Indonesia sendiri zakat diatur dalam undang-undang nomor 38 tahun 1999 

tentang pengelolaan zakat. Undang-undang ini mengatur tentang Organisasi 

Pengelola Zakat (OPZ) yang boleh beroperasi di Indonesia. OPZ yang disebutkan 

dalam undang-undang tersebut adalah Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga 

Amil Zakat (LAZ). BAZ merupakan lembaga pengumpul dan pendayagunaan 

dana zakat yang dibentuk oleh pemerintah dari tingkat pusat sampai dengan 

tingkat daerah, sedangkan LAZ merupakan OPZ yang dibentuk atas swadaya 

masyarakat. 

 Standar Akuntansi yang diterapkan oleh Organisasi Pengelola Zakat harus 

sesuai dengan standar akuntansi zakat serta perarturan yang dikeluarkan oleh 

pemerintah agar memenuhi standar profesional serta mewujudkan akuntabilitas. 

Maka sejalan dengan hal tersebut IAI telah mengesahkan standar yang mengatur 

hal tersebut yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 (PSAK 

109) tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah. Pernyataan ini disusun sesuai 

dengan tujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan 
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pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah. Secara demografik mayoritas 

penduduk Indonsia adalah beragama Islam. Akan tetapi pemahaman untuk 

membayar zakat masih minim dikalangan masyarakat. Apabila seluruh 

masyarakat muslim di Indonesia memiliki kesadaran untuk membayar zakat maka 

Indonesia memiliki potensi stratejik untuk mengembangkan instrumen pemerataan 

pendapatan melalui zakat. 

BAZNAS Kabupaten Siak melakukan pencatatan dengan menggunakan 

Sistem Informasi Manajemen Badan Amil (SIMBA) yang terkomputerisasi, 

dimana pencatatan tersebut mencatat keseluruhan transaksi setiap kas masuk dan 

keluar, baik dari pengumpulan maupun pendistribusian zakat, dan pelaporan yang 

tersistem pada SIMBA yaitu menyangkut laporan penerimaan dan pendistribusian 

serta rekapitulasi penerimaan keseluruhan per lembaga maupun perorangan, baik 

itu pertanggal maupun perbulan.  

Dana yang diterima dan disalurkan oleh BAZNAS Kabupaten Siak cukup 

besar dari tahun ke tahun, sehingga sebaiknya pembukuan serta pencatatan dana 

tersebut harus memadai dikarenakan ini adalah dana umat yang harus 

dipertanggung jawabkan penerimaan dan penyalurannya. Penghimpunan dana 

BAZNAS Kabupaten Siak yaitu dari muzakki entitas/lembaga pemerintah dan 

juga UPZ yang di bentuk disetiap kecamatan, dan dari muzakki per orangan. Serta 

BAZNAS juga membuka konter layanan zakat untuk yang ingin berzakat 

langsung dan bagi muzakki yang tidak dapat membayar zakatnya langsung ke 

konter, BAZNAS juga membuka Nomor Rekening Bank resmi yang dapat 

digunakan muzakki untuk mentransfer zakatnya. 
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Tabel 1.1 

Penerimaan dan Penyaluran Zakat 

Data 2013 2014 2015 

Saldo Awal 733.441.824 715.072.518 1.166.676.925 

Penerimaan 6.213.020.994 8.767.562.607 10.495.310.274 

Penyaluran 6.231.390.300 8.315.958.200 9.623.181.724 

Surplus (Defisit) 18.369.306 451.604.407 872.128.550 

Sumber: Data Baznas Kab.Siak (Diolah) 

Dapat dilihat dari tabel di atas bahwa BAZNAS Kabupaten Siak belum 

dapat menyalurkan dana zakat tersebut secara maksimal. Yang kita ketahui pada 

saat ini banyak masyarakat Indonesia yang masih sangat-sangat memerlukan 

bantuan dari dana tersebut, baik untuk keperluan pokok maupun tidak serta baik 

dari masyarakat siak sendiri maupun dari daerah lain. 

1. Penerapan akuntansi zakat pada BAZNAS Kabupaten Siak yaitu pada 

penyajian laporan perubahan dana, terdapat penyajian laporan penerimaan 

infak pada dana pengelola. Sedangkan menurut PSAK No.109 dana zakat, 

dana infak/sedekah, dana amil, dan dana non halal disajikan secara 

terpisah dalam laporan keuangan.  

2. Dan juga pada laporan perubahan dana tersebut, terdapat laporan 

penyaluran zakat atas amil, menurut PSAK No.109 dimana penerimaan 
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dana zakat dikurangi dengan bagian amil, dan tidak disalurkan pada amil 

hanya pada 8 ashnaf. Serta bagian tersebut dimasukkan pada dana amil 

dan dijelaskan kegunaan dana tersebut. 

3. Serta bila di kaji lebih dalam lagi BAZNAS menyajikan laporan dana 

pengelola akan tetapi pada PSAK No.109 tidak terdapat penyajian atas 

dana pengelola melainkan penyajian atas dana amil. Disimpulkan bahwa 

penerapan akuntansi pada penyusunan laporan keuangan dan penyajian 

laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Siak belum sesuai dengan PSAK 

No.109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah.  

Oleh karena itu penelitian ini menarik untuk diteliti, dengan sistem 

akuntansi yang baik dan transparan disertai penerapan yang sesuai dengan PSAK 

No.109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah, merupakan salah satu faktor 

yang akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi pengelola 

zakat dan secara otomatis dapat meningkatkan dana zakat yang dikumpulkan 

sehingga dapat menjembatani kesenjangan sosial dalam masyarakat. 

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan pada latar belakang di atas, 

maka dilakukan penelitian dengan  judul “Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, 

Infak, dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten 

Siak”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut “Apakah Penerapan Akuntansi Zakat, Infak, 

dan Sedekah Pada BAZNAS Kabupaten Siak Sesuai Dengan PSAK No.109 

Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah?”. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan diatas maka tujuan dalam 

penelitian ini adalah untuk mengetahui Apakah Penerapan Akuntansi Zakat, Infak, 

dan Sedekah Pada BAZNAS Kabupaten Siak Telah Sesuai Dengan PSAK No.109 

Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari berbagai 

aspek diantaranya: 

1. Diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan mengenai 

akuntansi zakat serta penerapannya di dunia akademisi serta badan atau 

lembaga pengelola zakat. 

2. Mampu memberikan pemahaman mengenai pengelolaan zakat pada badan 

atau lembaga pengelola zakat dalam mengelola laporan keuangan. 

3. Mampu menambah bahan informasi untuk penelitian selanjutnya. 
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1.5 Sistematika Penelitian 

 Dalam hal ini, penulis membagi penelitian ini kedalam beberapa bab, dan 

kemudian tersusun dari beberapa sub bab, diantaranya sebagai berikut: 

 

 

 BAB I  : PENDAHULUAN 

Pada BAB ini berisikan latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penelitian. 

 BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada BAB ini berisikan tinjauan pustaka yang 

merupakan landasan teori yang menyangkut 

tinjauan zakat, infak dan sedekah, tinjauan tentang 

akuntansi zakat, infak dan sedekah, PSAK No.109 

dan penelitian terdahulu.  

 BAB III  : METODE PENELITIAN  

Pada BAB ini berisikan tentang wilayah penelitian, 

jenis penelitian, data dan sumber data, dan teknik 

pengumpulan data.. 

 BAB IV  : GAMBARAN UMUM BAZNAS Kab.Siak 

Pada BAB ini membahas mengenai sejarah, visi 

dan misi, serta struktur organisasi BAZNAS Kab. 

Siak. 
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BAB V  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada BAB ini berisikan hasil analisis penerapan 

akuntansi zakat, infak dan sedekah terhadap 

laporan keuangan BAZNAS Kab.Siak. 

 BAB VI  : PENUTUP 

Pada BAB ini berisikan kesimpulan dari hasil 

penelitian serta kritik dan saran yang membangun 

bagi BAZNAS Kab.Siak agar bisa lebih baik lagi 

kedepannya. 

 


