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BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Akuntansi

2.1.1 Pengertian Akuntansi

Akuntansi (accountancy) berasal dari akar kata to account, yang salah satu

artinya adalah “menghitung”. Secara teknis, akuntansi diartikan sebagai proses

pencatatan (recording), pengklasifikasian (classifiying), peringkasan

(summarizing) transaksi keuangan yang diukur dalam satuan  uang, serta

pelaporan (reporting) hasil-hasilnya  (Mursyidi, 2006 :14)

American Accounting Association (AAA) dalam Soemarno (2008:5)

mendefenisikan akuntansi sebagai proses mengidentifikasikan, mengukur, dan

melaporkan informasi ekonomi, untuk memungkinkan adanya penilaian dan

keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi

tersebut.

2.1.2 Akuntansi Dalam Pandangan Islam

Akuntansi dalam perspektif Islam juga berhubungan dengan pengakuan,

pengukuran, dan pencatatan transaksi-transaksi dan penyajian mengenai kekayaan

dan kewajiban-kewajiban (Rifqi Muhammad, 2008 :10)

Akuntansi menurut perspektif Islam dalam melakukan pencatatan urusan

diterangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 282 :
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“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah [179] tidak secara

tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan

hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan

janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya,

meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu

mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada

Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya.

Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau

dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan

dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang
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lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki

dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang

lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan

(memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu

menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya.

Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan

lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu

itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara

kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan

persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling

sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu

adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah

mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. (QS. Al Baqarah

:282).

2.2 Laporan Keuangan

2.2.1 Pengertian

Menurut Munawir (2004:2), Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil

dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara data

keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak yang berkepentingan

dengan data atau aktivitas dari perusahaan tersebut.

Menurut Bambang Rianto (2008:3) Laporan keuangan adalah suatu

laporan yang memberikan ikhtisar mengenai keadaan financial suatu perusahaan.

Dimana neraca mencerminkan nilai aktiva, hutang  dan modal sendiri pada suatu
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saat tertentu dan laporan rugi laba mencerminkan hasil-hasil yang dicapai selama

periode tertentu, biasanya meliputi periode satu tahun.

2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) No. 1, tujuan laporan

keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan,

kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi

sejumlah besar pemakai dalam mengambil keputusan. (Sofyan.S.Hrp, 2011:175)

2.2.3 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109

Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Pernyataan

Standar Akuntansi dengan No. 109 :

1. PSAK No. 109 (2011:2-3) menerangkan bahwa amil adalah entitas pengelola

zakat yang pembentukannya dan atau pengukuhannya diatur berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan

menyalurkan zakat, infaq/ shodaqoh.

2. PSAK No. 109 (2011:2-3) menerangkan bahwa Dana amil adalah bagian amil

atas dana zakat dan infaq/ shodaqoh serta dana lain yang oleh pemberi

diperuntukkan bagi amil. Dana amil digunakan untuk pengelolaan amil.

3. PSAK No. 109 (2011:2-3) menerangkan bahwa dana infaq/sedekah adalah

bagian nonamil atas penerimaan infak/sedekah.

4. PSAK No. 109 (2011:2-3) menerangkan bahwa Dana zakat adalah bagian

nonamil atas penerimaan zakat.
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5. PSAK No. 109 (2011:2-3) menerangkan bahwa infak/sedekah adalah harta

yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya

dibatasi maupun yang tidak dibatasi.

6. PSAK No. 109 (2011:2-3) menerangkan bahwa Mustahiq adalah  orang atau

entitas yang berhak menerima zakat.

7. PSAK No. 109 (2011:2-3) menerangkan bahwa Muzakki adalah individu

muslim yang secara syari‟ah wajib membayar (menunaikan) zakat.

8. PSAK No. 109 (2011:2-3) menerangkan bahwa Nisab adalah batas minimum

harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.

9. PSAK No. 109 (2011:2-3) menerangkan bahwa Zakat adalah harta yang

wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk

diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq).

2.2.4 Pengakuan dan Pengukuhan

a) Zakat

a. Pengakuan awal

1) Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima.

2) Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat:

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

b. Jika dalam bentuk nonkas, maka sebesar nilai wajar aset nonkas

tersebut.

3) Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga

pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode
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penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang

relevan.

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

zakat untuk bagian nonamil.

5) Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing mustahiq

ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil.

6) Jika muzakki menentukan mustahiq yang harus menerima penyaluran

zakat melalui amil maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui

sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujrah/fee

maka diakui sebagai penambah dana amil.

b. Pengukuran setelah pengakuan awal

1. Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian yang

ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau

pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut.

2. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai :

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

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

c. Penyaluran zakat

1. Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana

zakat .

2. Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas.

3. Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas.
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b) Infak/ Sedekah

a. Pengakuan awal

1. Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana infak/sedekah terikat atau

tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar :

a. Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas

b. Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas

2. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar

untuk aset nonkas tersebut. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat

menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur

dalam PSAK yang relevan.

3. Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil

dan dana infak/sedekah untuk bagian penerima infak/sedekah.

4. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk para penerima

infak/sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan

kebijakan amil.

b. Pengukuran setelah pengakuan awal

1. Infak/sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset nonkas. Aset

nonkas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar.

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

dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya 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.
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3. Amil dapat pula menerima aset nonkas yang dimaksudkan oleh pemberi

untuk segera disalurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset

ini dapat berupa bahan habis pakai, seperti bahan makanan, atau aset yang

memiliki umur ekonomi panjang, seperti mobil ambulans.

4. Aset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehan sedangkan aset nonkas

tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan PSAK yang relevan.

5. Penurunan nilai aset infak/sedekah tidak lancar diakui sebagai:

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

kelalaian amil.

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

c. Dalam hal amil menerima infak/sedekah dalam bentuk aset (nonkas)

tidak lancar yang dikelola oleh amil, maka aset tersebut harus dinilai

sesuai dengan PSAK yang relevan.

d. 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.

c. Penyaluran infak/sedekah

1. Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana

infak/sedekah sebesar :

a. Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas

b. Nilai tercatat aset yang diserahkan jika dalam bentuk aset nonkas
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2. Penyaluran infak/sedekah kepada amil lain merupakan penyaluran yang

mengurangi dana infak/sedekah sepanjang amil tidak akan menerima

kembali aset infak/sedekah yang disalurkan tersebut.

3. Penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana

bergulir dicatat sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan tidak

mengurangi dana infak/ sedekah.

c) Dana Non Halal

Penerimaan dana nonhalal menurut PSAK No. 109 (2011:7) adalah

semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syari‟ah,

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 syari‟ah karena

secara prinsip dilarang. Penerimaan nonhalal diakui sebagai dana nonhalal,

yang terpisah dari dana zakat, dana infaq/ shodaqoh dan dana amil. Aset

nonhalal disalurkan sesuai dengan syariah.

d) Penyajian

PSAK No. 109 (2011:7) menjelaskan bahwa Amil zakat

menyajikan dana zakat, dana infaq/ shodaqoh, dana amil, dan dana non

halal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).

e) Laporan Keuangan Amil

PSAK No. 109 (2011:10) menyakatan bahwa Komponen laporan

keuangan yang lengkap dari amil terdiri dari:
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a. neraca (laporan posisi keuangan);

b. laporan perubahan dana;

c. laporan perubahan aset kelolaan;

d. laporan arus kas; dan

e. catatan atas laporan keuangan.

Format masing-masing laporan keuangan adalah sebagai berikut:

a. Laporan Posisi Keuangan

Amil menyajikan dalam laporan posisi keuangan dengan memperhatikan

ketentuan dalam SAK yang relevan mencakup, tetapi tidak terbatas pada, pos-pos

berikut:

1. Aset

a) Kas dan setara kas

b) Instrument keuangan

c) Piutang

d) Aset tetap

2. Kewajiban

a) Biaya yang masih harus dibayar

b) Kewajiban imbalan kerja

3. Saldo dana

a) Dana zakat

b) Dana infak/sedekah

c) Dana amil

d) Dana nonhalal
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Adapun bentuk laporan Posisi Keuangan adalah yang terdapat pada tabel II.1:

Tabel II.1

Neraca (Laporan Posisi Keuangan)

BAZ,,XXX

Per 31 Desember 2XX2

Aset Kewajiban

Aset

Aset lancar

Kas dan setara kas

Instrument keuangan

Piutang

Aset tidak lancar

Aset tetap

Jumlah aset

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

Kewajiban

Kewajiban jangka pendek

Biaya yang masih harus dibayar

Kewajiban jangka panjang

Imbalan kerja jangka panjang

Jumlah kewajiban

Saldo Dana

Dana Zakat

Dana Infak/Sedekah

Dana Amil

Dana Nonhalal

Jumlah Saldo Dana

Jumlah Kewajiban dan Saldo
Dana

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

Sumber: PSAK 109 Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah
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b. Laporan Perubahan Dana

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

dana amil. Penyajian laporan perubahan dana mencakup, tetapi tidak terbatas

pada pos-pos berikut:

1. Dana Zakat

a) Penerimaan dana zakat
i. Bagian dana zakat
ii. Bagian amil
b) Penyaluran dana zakat
i. Amil
ii. Mustahik nonamil
c) Saldo awal dana zakat
d) Saldo akhir dana zakat

2. Dana Infak/Sedekah
a) Penerimaan dana infak/sedekah
i. Infak/sedekah terikat (muqayyadah)
ii. Infak/sedekah tidak terikat (mutlaqah)
b) Penyaluran dana infak/sedekah
i. Infak/sedekah terikat (muqayyadah)
ii. Infak/sedekah tidak terikat (mutlaqah)
c) Saldo awal dana infak/sedekah
d) Saldo akhir dana infak/sedekah

3. Dana Amil
a) Penerimaan dana amil
i. Bagian amil dari dana zakat
ii. Bagian amil dari dana infak/sedekah
iii. Penerimaan lainnya
b) Penggunaan dana amil
c) Saldo awal dana amil
d) Saldo akhir dana amil

4. Dana Nonhalal
a) Penerimaan
i. Bunga bank



23

ii. Jasa giro
iii. Penerimaan nonhalal lainnya
b) Penggunaan
c) Saldo awal
d) Saldo akhir

Adapun bentuk laporan Perubahan Dana adalah yang terdapat pada tabel II.2
Tabel II.2

Laporan Perubahan Dana

BAZ,,XXX

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2XX2

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

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

(xxx)

xxx

(xxx)

(xxx)
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Gharim

Muallaf

Sabilillah

Ibnu Sabil

Jumlah penyaluran dana zakat

Surplus/defisit (penerimaan-penyaluran)

Saldo awal

Saldo akhir

DANA INFAK/SEDEKAH

Penerimaan

Infak/Sedekah terikat atau muqayyadah

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 muqayyadah

Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah

Alokasi pemanfaatan aset kelolaan

(misalnya beban penyusutan dan penyisihan)

Jumlah penyaluran dana infak/sedekah

Surplus (defisit) (penerimaan-penyaluran)

(xxx)

(xxx)

(xxx)

(xxx)

(xxx)

(xxx)

xxx

xxx

xxx

xxx

(xxx)

xxx

xxx

(xxx)

(xxx)

(xxx)

(xxx)

xxx

xxx
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Saldo awal

Saldo akhir

DANA AMIL

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 (penerimaan/penggunaan)

Saldo awal

Saldo akhir

DANA NONHALAL

Penerimaan

Bunga Bank

Jasa Giro

Penerimaan nonhalal lainnya

Jumlah penerimaan dana nonhalal

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

(xxx)

(xxx)

(xxx)

(xxx)

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx
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Penggunaaan

Jumlah penggunaan dana nonhalal

Surplus (defisit)

Saldo awal

Saldo akhir

Jumlah saldo dana zakat, dana infak/sedekah,
dana amil dan dana nonhalal.

(xxx)

xxx

xxx

xxx

xxx

Sumber: PSAK 109 Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah

c. Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Amil menyajikan laporan perubahan aset kelolaan yang mencakup, tetapi

tidak terbatas pada:

a) Aset kelolaan yang termasuk aset lancar dan akumulasi penyisihan.
b) Aset kelolaan yang termasuk aset tidak lancar dan akumulasi penyisihan.
c) Penambahan dan pengurangan.
d) Saldo awal
e) Saldo akhir

Adapun Laporan Perubahan Aset Kelolaan adalah yang terdapat pada tabel

II.3:
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Tabel II.3

Laporan Perubahan Aset Kelolaan

BAZ,,XXX

Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2XX2

Keterangan Saldo

Awal

Penam-
bahan

Pengu-
rangan

Penyi-
sihan

Akum.

Peny.

Saldo

Akhir

Dana
infak/sedekah
aset kelolaan
lancar (missal
piutang
bergulir).

Dana
infak/sedekah
aset kelolaan
tidak lancar
(missal rumah
sakit atau
sekolah).

xxx

xxx

xxx

Xxx

(xxx)

(xxx)

(xxx)

-

-

(xxx)

xxx

Xxx

Sumber: PSAK 109 Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah

d. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah suatu laporan yang menggambarkan arus kas

masuk dan arus kas keluar pada periode tertentu.Tujuan disusunnya laporan ini

adalah untuk menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas

organisasi pada suatu peroide tertentu yang dibagi menjadi tiga, yaitu arus kas

dari aktivitas operasi, dari aktivitas investasi, dan dari aktivitas pendanaan.

Adapun bentuk Laporan Arus Kas adalah yang terdapat pada tabel II.4:
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Tabel II.4
Laporan arus kas

BAZ XXX
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2xx2

Uraian Rp

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
Penerimaan Zakat Umum
Penerimaan Infak/Sedekah Umum
Penerimaan Bunga dan Jasa Giro Bank Konvensional
Penyaluran kepada Fakif dan Miskin
Penyaluran kepada Gharim
Pengeluaran untuk Biaya Operasional Lembaga
Penyaluran untuk Ekonomi Produktif (Qadhul Hasan)
Penyaluran Bantuan Sosial
Penyaluran Piutang Pendidikan

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
Penjualan Aktiva Tetap
Penerimaan Bagi Hasil dari Investasi
Penarikan Investasi
Pembelian Aktiva Tetap
Investasi

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Pinjaman Jangka Panjang
Pembayaran Pinjaman Jangka Panjang

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan

KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA
KAS
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE

DATA TAMBAHAN UNTUK AKTIVITAS NON-KAS

Zakat yang Diterima dalam Bentuk Barang

xxx
xxx
xxx

(xxx)
(xxx)
(xxx)
(xxx)
(xxx)
(xxx)
xxx

xxx
xxx
xxx

(xxx)
(xxx)
xxx

xxx
(xxx)
xxx

xxx
xxx
xxx

xxx
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Infak/Sedekah yang Diterima dalam Bentuk Barang
Hibah yang Diterima dalam Bentuk Peralatan

Jumlah Aktivitas Non-Kas

xxx
xxx
xxx

Sumber: PSAK NO.2

e. Catatan atas Laporan Keuangan

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan

membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, catatan atas laporan

keuangan biasanya disajikan dengan susunan sebagai berikut:Catatan Atas

Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Neraca

(Laporan Posisi Keuangan), Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset

Kelolaan, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian

jumlah yang tertera dalam Neraca (Laporan Posisi Keuangan), Laporan Perubahan

Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas, Catatan atas

Laporan Keuangan.Kebijakan akuntansi merupakan kebijakan akuntansi dalam

Catatan Atas Laporan Keuangan menjelaskan tentang hal-hal sebagai berikut:

Dasar pengukuran dalam menyiapkan laporan keuangan, kebijakan akuntansi

tertentu yang diperlukan guna memahami laporan keuangan secara benar.

Catatan Atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi yang

diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan dalam PSAK serta pengungkapan-

pengungkapan lain yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan

keuangan secara wajar.
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2.3 Zakat, Infaq dan Sedekah

2.3.1 Pengertian

a) Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar dari

zaka yang berarti suci, berkah, tumbuh, dan terpuji.Adapun dari segi istilah

fikih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah

diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya, disamping berarti

mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri (Heri Sudarsono, 2004:232).

Menurut etimologi yang dimaksudkan dengan zakat adalah

sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan

Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak

menerimanya. (Nurul Huda dan Mohamad Heykal,2010:293).

b) Infaq

Infaq adalah pengeluaran sukarela yang di lakukan seseorang.

Allah memberi kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis harta,

berapa jumlah yang sebaiknya diserahkan. setiap kali ia memperoleh rizki,

sebanyak yang ia kehendakinya. Menurut bahasa infaq berasal dari kata

“anfaqa” yang artinya mengeluarkan harta untuk kepentingan sesuatu.

Sedangkan menurut islilah syari'at, infaq adalah mengeluarkan sebagian

harta yang diperintahkan dalam Islam. Infaq berbeda dengan zakat, infaq

tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum.

Infaq tidak harus diberikan kepada mustahik tertentu, melainkan kepada
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siapapun misalnya orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau orong-

orang yang sedang dalam perjalanan. (Gusfahmi, 2006:102)

c) Shadaqah

Adapun Shadaqah mempunyai makna yang lebih luas lagi

dibanding infaq. Shadaqah ialah segala bentuk nilai kebajikan yang tidak

terikat oleh jumlah, waktu dan juga yang tidak terbatas pada materi tetapi

juga dapat dalam bentuk non materi, misalnya menyingkirkan rintangan di

jalan, menuntun orang yang buta, memberikan senyuman dan wajah yang

manis kepada saudaranya, menyalurkan syahwatnya pada istri dsb. Dan

shadaqoh adalah ungkapan kejujuran iman seseorang. (Gustian.J, 2006:11)

2.4 Jenis – Jenis Zakat

2.4.1 Zakat Fitrah

Merupakan zakat yang diwajibkan kepada setiap muslim setelah matahari

terbenam akhir bulan Ramadhan. Lebih utama jika dibayarkan sebelum shalat Idul

Fitri,karena jika dibayarkan setelah shalat Ied, maka sifatnya seperti sedekah biasa

bukan zakat fitrah.

Seorang muslim wajib membayar zakat fitrah untuk dirinya dan orang-

orang yang menjadi tanggung jawabnya seperti istri, anak, dan pembantunya yang

muslim. Akan tetapi boleh bagi seorang istri atau anak atau pembantu untuk

membayar zakat sendiri.
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2.4.2 Zakat Maal

Adalah zakat kekayaan, artinya zakat yang dikeluarkan dari kekayaan atau

sumber kekayaan itu sendiri. Uang adalah kekayaan. Pendapatan dari profesi,

usaha, investasi merupakan sumber dari kekayaan. Jenis-jenis zakat mal :

a. Zakat binatang ternak (Zakat An’am)

Binatang ternak adalah binatang yang dipelihara labih dari  haul  yang

ditentukan. Ternak tetap tidak terlepas dari pemberian makanan. Sebagian

besar ahli fikih Islam sepakat bahwa zakat binatang ternak diwajibkan pada

semua jenis binatang ternak baik yang dikenal pada masa kenabian ataupun

tidak. Binatang ternak diantaranya adalah unta, sapi, kambing dan binatang

sejenis lainnya.

b. Zakat Emas dan Perak.

Termasuk pembahasan zakat emas dan perak adalah zakat

perhiasan. Jumhur ulama menyepakati pengenaan zakat untuk perhiasan

(emas dan perak) yang disimpan dan tidak dipergunakan, seperti : untuk

koleksi dan hiasan rumah, untuk perhiasan yang dipakai laki-laki, atau untuk

peralatan makan dan minum. Jumhur ulama juga menyepakati bahwa tidak

wajib zakat untuk perhiasan diluar emas dan perak yang dipakai perempuan

seperti : intan, mutiara, dan permata, karena dianggap tidak berkembang.

c. Zakat pertanian dan perkebunan

Pertanian adalah semua hasil pertanian yang ditanam dengan

menggunakan bibit biji-bijian yang hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan

hewan, sedangkan perkebunan adalah buah-buahan yang berasal dari
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pepohonan atau umbi-umbian. Contoh hasil pertanian adalah semua hasil

pertanian dab perkebunan yang ditanam masyarakat secara umum seperti

padi, jagung, tebu, buah-buahan, sawit, kapas, sayur-mayur, dan lainnya.

Dalam zakat pertanian dan perkebunan ini  tidak disyaratkan  haul,

karena ketika perkembangan sempurna atau panen pada saat itulah wajib

zakat. Untuk  volime zakat pertanian dan perkebunan ditentukan dengan

sistem pengairan yang diterapkan untuk pertanian maupun perkebunan

tersebut adalah sebagai berikut:

a. Apabila lahan yang irigasinya ditentukan oleh curah hujan maka

zakatnya 10% (1/10 ) dari hasil panen pertanian.

b. Apabila lahan yang irigasinya menggunakan alat yang beragam

(bendungan irigasi), maka zakatnya adalah 5% (1/20) dari hasil panen.

c. Apabila pengairan pada setengah periode lahan melalui curah hujan dan

setengahnya melalui irigasi, maka zakatnya 7,5% dari hasil panen.

d. Zakat barang temuan (Rikaz), barang tambang serta hasil laut

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 nisab 85gram emas

murni.

Barang tambang adalah sesuatu yang dikeluarkan dari dalam perut

bumi, sedang hasil laut adalah sesuatu hasil eksploitasi dari kedalaman laut,

sungai, dan samudera lepas yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Contoh

hasil tambang adalah seperti emas, perak, besi dan yang lainnya, sedang yang



34

hasil laut seperti mutiara, dan ikan paus. Untuk banyak dan sedikitnya

pendapatan hasil tanbang dan hasil laut dikembalikan kepada kondisi sosial

dan kesejahteraan  muzaki  sendiri dan  muzaki  mempunyai keleluasaan

untuk menentukan hal tersebut, kemudian jumlah hasil tambang tersebut

ditambahkan dengan keuntungan bersih yang dihasilkan sepanjang tahun

kemudian barulah zakatnya dikeluarkan sebanyak 2,5%.

d. Zakat perdagangan

Zakat perdagangan adalah komoditas yang diperjualbelikan. Zakat

yang dikeluarkan bisa berupa barang ataupun uang, agar para muzaki

mempunyai keleluasaan untuk memilih sesuai dengan kondisi yang

dipandang lebih mudah. Komoditas perdagangan ini termasuk dalam kategori

kekayaan bergerak (moveble aset) yang harus dikeluarkan zakatnya sebesar

1/40 dari nilainyapada akhir haulatau sama dengan 2,5%.

e. Zakat produksi hewani

Para ulama fikih berpendapat bahwa hasil ternak yang belum

dikeluarkan zakatnya, wajib dikeluarkan zakat dari produksinya. Serperti

hasil tanaman dari tanah, madu dari lebah, susu dari binatang ternak, telur

dari ayam, dan sutera dari ulat sutera dan lainnya. Maka si pemilik harus

menghitung nilai benda-benda tersebut bersama dengan produknya pada akhir

tahun, lalu mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5 % seperti zakat perdagangan.

Khusus madu, zakatnya 10 % dengan syarat nisab sebesar 653 kg dan tidak

harus mencapai haul

.
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f. Zakat investasi

Adalah semua kekayaan yang ditanamkan pada berbagai bentuk aset jangka

panjang baik untuk tujuan mendapatkan pendapatan atau ditujukan untuk

diperdagangkan. Investasi dapat berbentuk :

1. Surat berharga, seperti : saham dan obligasi

2. Aset tetap, seperti : property dan tanah

g. Zakat profesi dan penghasilan.

Pendapatan profesi adalah buah dari hasil kerja yang menguras otak

dan keringat yang dilakukan oleh setiap orang.Seperti gaji, upah, honorarium

dan yang lainnya serta pendapatan kerja profesi yang telah melampaui batas

ketentuan  nisab. Dimana kewajiban untuk zakat profesi di Indonesia telah

ditentukan sesuai dengan UU No. 17 tahun 2000 yang diberlakukan mulai

tahun 2001 tentang pajak penghasilan adalah sebesar 2,5% dari penghasilan.

h. Zakat perusahaan

Zakat perusahaan  adalah zakat yang diambil dari sebuah usaha yang

diorganisir sebagai sebuah kesatuan resmi, setiap perusahaan di bidang

barang (hasil industri/pabrikasi) maupun jasa dapat menjadi wajib zakat.

Nisab  dan  persentase  zakat perusahaan dianalogikan dengan aset wajib

zakat kategori komoditas perdagangan, yaitu senilai  nisab emas dan perak

yaitu 85 gram emas sedangkan persentase volumenya adalah 2,5% dari aset

wajib zakat yang dimiliki perusahaan.
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2.5 Dasar Hukum Zakat

2.5.1 Al- Qur’an

Didalam Al Qur’an Allah SWT telah menyebutkan  tentang zakat,

diantaranya dalam Surat Al Baqarah ayat 43: “Dan Dirikanlah shalat,

tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”.

Surat at Taubah ayat 103:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu

membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo’alah untuk mereka.

Sesungguhnya do’a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka,

dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”.

2.5.2 Hadist

Hadits Rasulullah SWA menyatakan:  Artinya: “Islam adalah engkau

beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukanNya, mendirikan sholat,

menunaikan zakat yang di ardhukan, dan berpuasa di bulan Ramadhan.”(HR

Bukhori) Kemudian dalam hadits yang lain juga dijelaskan, ketika Rasulullah

SAW mengutus mu’adz bin jabal ke daerah yaman. Beliau bersabda kepadanya;

“jika mereka menuruti perintahmu untuk itu, ketetapan atas mereka untuk
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mengeluarkan zakat, beritahukanlah kepada mereka bahwasanya Allah SWT

mewajibkan kepada mereka untuk mengeluarkan zakat yang diambil dari orang-

orang kaya dan diberikan lagi kepada orang-orang fakir diantara mereka….”(HR

Bukhori)

2.5.3 Ijma’

Ulama  khalaf  (kontemporer) maupun ulama  salaf  (klasik) telah sepakat

bahwa zakat wajib bagi umat muslim dan bagi yang mengingkari berarti telah

kafir dari Islam.

2.6 Muzaki dan Mustahiq

Muzzaki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang

berkewajiban menunaikan zakat. Sedangkan mustahiq  adalah orang atau badan

yang berhak menerima zakat. Adapun yang berhak menerima zakat yaitu ada

delapan golongan diantaranya, fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya,

gharim, fissabilillah,  dan  ibnu sabil. Sesuai dengan firman Allah SWT:

“ Sesungguhnya  zakat- zakat itu hanya disalurkan untuk orang-orang fakir,

orang-orang miskin, pengurus zakat, mualaf, memerdekakan budak, orang

yang berhutang (gharim), fi sabilillah, dan orang-orang yang sedang dalam

perjalanan (musafir) sebagai sesuatu ketetapan yang  diwajibkan Allah SWT.
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sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana”. (QS. At Taubah

: 60).

2.7 Penerima Zakat

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

a. Fakir

Adalah mereka yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak

dalam memnuhi keperluannya: sandang, pangan, tempat tinggal dan

segala kebutuhan pokok lainnya. Baik untuk diri sendiri maupun bagi

mereka yang menjadi tanggungannya.

b. Miskin

Adalah mereka yang mempunyai harta atau penghasilan layak dalam

memenuhi keperluannya dan orang yang menjadi tanggungannya, tapi

tidak sepenuhnya tercukupi.

c. Amil (pihak yang mengurus zakat)

Jumhur ulama berpendapat bahwa amil berhak atas dana zakat. Amil

tetap diberi zakat meskipun ia kaya, karena yang diberikan kepadanya

adalah imbalan atas prestasi kerjanya, bukan merupakan pertolongan bagi

yang membutuhkan.

d. Muallaf

Adalah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau

keyakinannya dapat bertambah pada Islam atau menghalangi niat jahat
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mereka atas kaum muslimin atau harapan aka nada manfaatnya mereka

dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh.

e. Riqab (orang yang belum merdeka)

Budak yang tidak memilliki harta dan ingin memerdekakan dirinya,

berhak mendapatkan zakat sebagai uang tebusan.

f. Gharim (orang yang berutang)

g. Orang yang berjuang di jalan Allah

h. Orang yang melakukan perjalanan (ibnu sabil)

2.8 Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)

2.8.1 Pengertian

Menurut Gustian Djuanda (2006:3) Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)

adalah institusi yang bergerak dibidang pengelolaan dana zakat, infaq, dan

sadaqah.

Sedangkan definisi pengelolaan zakat menurut Undang-Undang No. 23

Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan,

dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan

zakat.

Keberadaan organisasi pengelola zakat di Indonesia diatur oleh Undang-

Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan Keputusan Menteri

Agama RI No. 115 Tahun 2011 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 23

Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan Keputusan Direktur Jendral
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Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

2.8.2 Macam-Macam Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)

a. Badan Amil Zakat (BAZ)

Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk

oleh pemerintah, yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah

dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan

zakat sesuai dengan ketentuan agama (Andri Soemitro, 2010: 419).

Badan Amil Zakat (BAZ) memiliki tingkatan sebagai berikut:

1. Nasional, dibentuk oleh Presiden atas usul Menteri Agama.

2. Daerah Provinsi, dibentuk oleh Gubernur atas Usul Kepala Kantor

Wilayah Departemen Agama Provinsi.

3. Daerah Kabupaten/Kota, dibentu oleh Bupati/Walikota atas usul

Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.

4. Kecamatan, dibentuk oleh Camat atas usul Kepala Kantor Urusan

Agama Kecamatan.

Struktur Badan Amil Zakat (BAZ) terdiri dari 3 bagian, yaitu

Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawasan, dan Badan Pelaksana.

Badan Amil Zakat (BAZ) mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan,

yaitu:

1. Segera melakukan kegiatan sesuai program kerja yang telah dibuat.
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2. Menyusun laporan tahunan termasuk laporan keuangan.

3. Mempublikasikan laporan keuangan.

4. Menyerahkan laporan tahunan tersebut kepada pemerintah dan

Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan tingkatannya.

5. Merencanakan kegiatan tahunan.

6. Mengutamakan pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat

yang diperoleh didaerah masing-masing sesuai dengan

tingkatannya. (Gustian Djuanda ,2006: 4-6).

b. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, Lembaga Amil

Zakat (LAZ) adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki

tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Sebagaimana  Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Amil Zakat

memiliki berbagai tingkatan, yaitu:

Nasional, dikukuhkan oleh Menteri Agama.

1. Daerah Provinsi, dikukuhkan oleh Gubernur atas usul Kepala

Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi.

2. Daerah Kabupaten atau Kota, dikukuhkan oleh Bupati atau

Walikota atas usul Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten

atau Kota.

3. Kecamatan, dikukuhkan oleh Camat atas usul Kepala Kantor

Urusan Agama Kecamatan.
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Untuk dapat dikukuhkan oleh pemerintah, sebuah lembaga Amil

Zakat (LAZ) harus memenuhi dan melampirkan persyaratan sebagai

berikut:

1. Akte pendirian (berbadan hukum).

2. Data muzakki dan mustahik.

3. Daftar susunan pengurus.

4. Rencana program kerja jangka pendek, jangka menengah, dan

jangka panjang.

5. Neraca atau laporan posisi keuangan.

6. Surat pernyataan bersedia untuk diaudit.

Setelah mendapatkan pengukuhan, Lembaga Amil Zakat (LAZ)

memiliki kewajiban sebagai berikut:

1. Segera melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja yang

telah dibuat.

2. Menyusun laporan,termasuk laporan keuangan.

3. Mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit melalui

media massa.

4. Menyerahkan laporan kepada pemerintah. (Gustian Djuanda,

2006: 6-9).


