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ABSTRAK 

 

ANALISIS PENERAPAN PSAK NO. 109 TERHADAP LAPORAN DANA 

ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH PADA BADAN AMIL ZAKAT 

NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI  

(Studi Kasus pada laporan dana Badan Amil Zakat Nasional  

Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Pariode 2018) 

 

OLEH: 

 

M.IQBAL 

11473102466 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis penerapan PSAK No. 

109 Terhadapa Laporan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah pada Badan Amil Zakat 

Nasional (BAZNAS) Kabupate Kepulauan Meranti. Penelitian ini mneggunakan 

data primer yang diperoleh melalui wawancara. Metode dan pengumpulan data 

yang digunakan dalam penelutiian ini metode deskriptif kualitatif dengan 

penelitian yang dilakukan pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten 

Kepulauan Meranti mengenai penerapan PSAK No. 109 pada pelaporan 

keuangan tahun periode 2018 adalah belum sepenuhnya sesuai dengan 

penerapan PSAK No. 109 karena tidak menyajikan Laporan Perubahan Aset 

Kelolaan. Penyaluran zakat hanya kepada 6 (enam) asnaf, seharusnya 7 (tujuh) 

kecuali riqab. Dana nonhalal pada pelaporanya tidak dipisahkan dari dana zakat, 

infak dan sedekah. 

 

Kata kunci: PSAK No. 109, Standar Akuntansi, zakat, infak dan sedekah, laporan 

auditor independen 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat majemuk, ketimpangan 

pendapatan merupakan masalah yang masih sulit diselesaikan. Akibatnya, 

sebagian orang memiliki banyak aset dan kelebihan barang (orang kaya), 

sedangkan hanya sedikit orang yang tidak memiliki aset dan tidak dapat 

memenuhi kebutuhan sehari-harinya (orang miskin dan orang miskin). Menurut 

data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Maret 2018, jumlah penduduk miskin 

(penduduk yang pengeluaran perkapita bulanannya di bawah garis kemiskinan) 

mencapai 25,95 juta (9,82%), turun 633.200. Dibandingkan dengan situasi 

September 2017 yang mencapai 26,58 juta (10,12%). 

Dari segi kependudukan dan kebudayaan, pada kenyataannya Indonesia, 

khususnya umat Islam, memiliki potensi untuk berkembang menjadi alat 

distribusi pendapatan, yaitu lembaga Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS). Islam 

(Rahmatan lil alamin) menyediakan alat untuk memecahkan masalah ekonomi 

manusia. Sebagai salah satu kewajiban umat Islam, zakat dapat berperan dalam 

mengatasi ketimpangan kesejahteraan dan pendapatan (Buhari, 2012). Zakat 

adalah salah satu rukun Islam dan berhubungan langsung dengan harta benda 

dan kondisi sosial. Dengan zakat, selain akidah dan doa, pendatang baru dinilai 

sudah efektif bergabung dengan komunitas muslim dan diakui keislamannya. 
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Pada zaman Rasulullah, ada para petugas pemungut zakat atau fuqaha‟ 

secara umum bersepakat bahwa penguasa wajib mengangkat dan mengirim 

petugas untuk memungut zakat. Karena di masyarakat terdapat orang yang 

memiliki harta, namun tidak mengetahui kewajiban zakat atau sudah mengetahui 

kewajiban zakat, namun memiliki sifat kikir, maka wajib adanya para pemungut 

zakat. Disebutkannya orang yang bertugas dalam urusan zakat dengan istilah 

‟amilin „alayha dalam Al Qur‟an 9 : 60 menunjukkan bahwa zakat perintah 

“khudz min amwalihim”  (“ambillah zakat dari harta mereka”) dalam Al-Qur‟an 9 

: 103, ditujukan kepada Nabi Muhammad dan kepada setiap orang yang mengurus 

urusan kaum Muslimin sesudahnya. 

Menurut pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK No. 109, Zakat 

adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan 

syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq). Ditinjau 

dari segi bahasa, zakat berarti tumbuh, (numuw) danbertambah (ziyadah), jika 

diucapkan zaka al-zar‟, artinya adalah tanaman itu tumbuh danbertambah. Jika 

diucapkan zakat al-nafaqah, artinya nafkah tumbuh dan bertambah jikadiberkati. 

Kata ini juga sering dikemukakan untuk makna thaharah (suci). Allah SWT 

berfirman: 

ىهََْْقدْ  ْزَك ّٰ اَف  َلَحَْمن   

Yang artinya: “Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa 

itu”. (QS.As Syam :9). 

Zakat dianggap menjadi alat ekonomi yang penting untuk memobilisasi 

aset untuk tujuan pertumbuhan ekonomi dan untuk memberdayakan delapan 
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kelompok tertentu  dalam masyarakat (mustahiq), yaitu orang fakir, orang miskin, 

amil, muallaf, mereka dalam perbudakan, mereka dalam utang, mereka di jalan 

Allah (fii sabilillah)  dan orang-orang musafir, sebagaimana dinyatakan dalam Al-

Quran Allah berfirman 

Berdasarkan Keputusan Kementrian Agama, tentang Pengelolaan Zakat 

UU No. 23 tahun 2013, pelaksanaan zakat secara efektif adalah melalui organisasi 

pengelola zakat. Dalam Bab III Undang-Undang No. 23 tahun 2013, 

dikemukakan bahwa organisasi pengelola zakat terdiridari dua jenis, yaitu Badan 

Amil Zakat (pasal 6) yang dibentuk oleh pemerintah dan LembagaAmil Zakat 

(pasal 7) yang dibentuk oleh masyarakat. Lembaga zakat harus menggunakan 

pembukuan yang benar dan siap diaudit oleh akuntan publik, jika Lembaga zakat 

belum menerapkan akuntansi zakat. Akibatnya, ada masalah dalam audit laporan 

keuangan lembaga amil zakat tersebut. Menurut penelitian Andi (2013) 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. 

Pernyataan tersebut hendak menegaskan bahwa dalam mengelola zakat 

harus memiliki akuntabilitas dan transparansi. Artinya, semua proses diatas harus 

benar-benar dilakukan secara bertanggung jawab. Allah akan mendengar keluhan 

para mustahiq yang seharusnya menerima bagian, tapi tidak menerimanya. Allah 

juga mendengar keluhan para muzaki yang telah menitipkan hartanya untuk 
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disalurkan kepada para mustahiq tapi belum disalurkan. Karena itu, menjadi 

penting bagi lembaga pengelola zakat untuk bisa menyusun laporan keuangan 

yang baik dan transparan agar kepercayaan muzakki terhadap Lembaga Amil 

Zakat itu sendiri meningkat sehingga akan berdampak kepada penerimaan zakat 

yang optimal, jika penerimaan zakat pada suatu Lembaga Amil Zakat optimal 

maka optimalisasi pendistribusian atau penyaluran zakat itu sendiri akan berjalan 

dengan baik. 

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). 

Di dalam Al-Qur’an, kata zakat/zakah dan derivasi-nya disebut 39 kali, 

yang secara etimologi bermakna sebagai berikut, sesuai dengan penggunaannya 

dala ayat, yaitu: 

1. Zakat adalah kesucian dan Kesalehan. 

2. Zakat adalah sedekah  

3. Zakat adalah hak para mustahiq 

Beberapa karakteristik lain dari pengelolaan zakat di masa Rasulullah 

adalah regulasi yang detail tentang pengumpulan dan pendistribusian zakat, 
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termasuk tata karma petugas zakat dan sikap ideal masyarakat terhadap petugas 

zakat, pemisahan zakat dari penerimaan Negara lainnya dengan pendistribusian 

yang juga terpisah, penghimpunan dan pendistribusian secara umum bersifat local 

di mana zakat didistribusikan di wilayah di mana ia di pungut tanpa di kumpulkan 

secara terpusat, penghitungan zakat secara umum dilakukan muzakki sendiri (self-

assessment), dan pemungutan zakat secara wajib oleh petugas hanya dilakukan 

terhadap hewan ternak dan hasil pertanian. 

Hasil penelitian Sartika, Hendrik, dan Stanly (tentang “Analisis Penerapan 

PSAK No. 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah pada Badan Amil Zakat 

Nasional Kota Manado”, memaparkan bahwa dalam proses pelaporan pengakuan, 

pengukuran, penyaluran dan pengungkapan di BAZNAS Kota Manado belum 

menerapkan PSAK 109. 

Pada hasil penelitian Widyarti (2014) tentang “Studi Evaluatif atas 

Penerapan Akuntansi Zakat dan Infaq/Shadaqah pada LAZIS Wahdah Islamiyah 

Makassar berdasarkan PSAK 109”, Menunjukkan bahwa dalam proses pelaporan 

keuangannya, LAZIS Wahdiah Islamiyah Makassar belum menggunakan system 

double entry dan belum menghasilkan lima laporan keuangan menurut PSAK 109. 

Dengan demikian, pencatatan yang dilakukan oleh LAZIS Wahdah Islamiyah 

Makassar belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109. Persamaan dengan 

penelitian ini adalah  

BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti melaksanakan pengumpulan, 

pendistribusian dan pendayagunaan dana masyarakat berupa dana zakat, dana 

infak/sedekah secara profesional dan transparan. Dana yang telah terkumpul 



 6 

didistribusikan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip 

pemerataan, keadilan dan kewilayahan melalui mekanisme konsumtif dan 

produktif.  

Ikatan Akuntan Indonesia telah menerbitkan Standar Akuntansi 

Keuangan Syariah untuk membakukan prosedur pelaporan yang benar dan 

benar, bertujuan untuk memberikan informasi tentang status keuangan, kinerja 

dan perubahan status keuangan entitas syariah yang kondusif bagi banyak 

pengguna untuk mencapai pembangunan ekonomi. Memutuskan untuk 

meningkatkan ketaatan pada prinsip-prinsip Syariah dalam semua kegiatan dan 

informasi tentang ketaatan pada prinsip-prinsip Syariah oleh badan hukum 

Syariah. 

Akuntansi zakat merupakan praktik pembukuan dan pencatatan laporan 

keuangan dalam pengumpulan dan penyaluran dana zakat. Dana zakat yang telah 

dikumpulkan dan dikelola oleh lembaga atau badan amil zakat senantiasa akan 

dipertanggungjawabkan kepada ummat (publik). Oleh karena itu, menjadi sangat 

penting bagi lembaga atau badan pengelola zakat untuk dapat memberikan 

informasi dan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan kepada ummat 

(publik). Akuntansi zakat sebagai standar pelaporan yang tertuang dalam PSAK 

Nomor 109, menjadi instrumen penting bagi lembaga atau badan pengelola 

zakat untuk memberikan laporan keuangan yang koperatif dan dapat di 

pertanggungjawabkan. Sehingga ummat (publik) dapat mengetahui dan 

memberikan kepercayaan kepada lembaga zakat untuk mengelola dan 

menyalurkan dana zakat. Melalui kualitas laporan keuangan yang sesuai dengan 
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PSAK Nomor 109, diharapkan lemabag atau badan amil zakat mampu 

menjalankan tugasnya sesuai dengan yang diamanahkan.  

Dari hasil analisis laporan tahunan yang diperoleh langsung oleh penulis 

dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kepulauan Meranti serta 

wawancara bersama Bapak Fuji Rizqiono selaku Kabag Pendistribusian 

BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti 5 Juli 2021 yang telah dilakukan 

terdapat beberapa masalah yang penulis dapat, yaitu: 

1. Berdasarkan penerapan PSAK No. 109 laporan amil yang lengkap terdiri 

dari: Laporan posisi keuangan, Laporan perubahan dana, Laporan 

perubahan asset kelolaan, Laporan arus kas, dan Catatan atas laporan 

keuangan. Tetapi didalam laporan keuangan BAZNAS Kabupaten 

Kepulauan Meranti tidak memiliki Laporan perubahan aset kelolaan. 

2. Berdasarkan penerapan PSAK No. 109 laporan perubahan dana zakat, 

penyalurannya terdiri dari: Amil, fakir, miskin, gharimin, muallaf, fii 

sabilillah, ibnu sabil dan riqab kalau ada. Tetapi didalam laporan 

perubahan dana zakat BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti 

menyajikan 7 tetapi hanya menyalurkan pada 6 asnaf, yakni: Fakir 

miskin, ibnu sabil, muallaf, fii sabilillah, dan amil. 

3. Pada pencatatan atas transaksi zakat, Badan Amil Zakat Nasional 

Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan pencatatannya melalui 

aplikasi Simba yang mana sistem ini tidak mengakomodasikan untuk 

membuat laporan keuangan yang baik dan lengkap sehingga 

menghasilkan sebatas laporan penerimaan dan pengeluaran. Sedangkan 



 8 

berdasarkan PSAK No. 109, komponen laporan keuangan amil yang 

baik dan lengkap terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan perubahan 

dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas 

laporan keuangan. 

Pada permasalahan poin pertama berdampak terhadap terhadap susunan 

laporan keuangannya, dimana laporan keuangan BAZNAS tidak disajikan secara 

lengkap karena laporan perubahan aset kelolaannya tidak ada sehingga tidak 

sesuai dengan PSAK No. 109 yang laporan keuangannya memiliki laporan 

perubahan aset kelolaan. 

Pada permasalahan poin kedua memiliki dampak terhadap PSAK 109, 

karena BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti tidak menyalurkan dana 

zakatnya secara lengkap terhadap penerimaa zakat yang telah ditetapkan di 

PSAK No. 109, penyaluran dana zakat yang tidak merata kepada 8 (delapan) 

asnaf, akan berdampak pada kesejahteraan sosial yang tidak merata sehingga 

dalam kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan bagi kelangsungan 

hidup masyarakat yang membutuhkan dan pada keimanan seseorang akan 

berpengaruh.   

Berdasarkan fenomena diatas yang telah diuraikan, peneliti tertarik untuk 

mengangkat judul penelitian: 

“Analisis Penerapan PSAK No. 109 Terhadap Laporan Dana Zakat, 

Infak/Sedekah Pada BAZNAS Kabupaten Meranti (Studi Kasus pada 

laporan keuangan BAZNAS Tahun Periode 2018)”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka 

penulis merumuskan masalah penelitian ini, yaitu “Apakah penerapan akuntansi 

zakat, infak, dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti sesuai 

dengan PSAK No. 109 Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang yang telah diuraikan, 

maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penerapan akuntansi 

zakat, infak dan sedekah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten 

Kepulauan Meranti sudah sesuai denga PSAK No. 109. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Penulis 

Penelitian ini dapat meningkatkan dalam menganalisis kinerja 

keuangan suatu perusahaan dan belajar untuk meneliti, menguji dan 

mengobservasi fenomena dan permasalahan yang terjadi. 

b. 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 
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pengelolaan zakat, khususnya pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten 

Meranti. 

c. 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 Batas Penelitian 

Pada penelitian ini penulis hanya melakukan penelitian pada BAZNAS 

Kabupaten Meranti. Fokus penelitian ini pada penerapan PSAK No. 109 

dalam penyusunan laporan keuangan. 

 

1.6 Sistematika Penelitian 

Agar memperoleh gambaran yang jelas mengenai pembahasan 

permasalahan diatas, maka penulis menyusun dan mengelompokkan sistematika 

penulisan sebagai berikut: 

BAB I :  PENDAHULUAN 

 Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi 

masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian serta sistematika penulisan. 
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BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini berisi teori-teori yang melandasi penelitian ini yaitu zakat, 

sikap, norma subjektif, transparansi amil zakat, niat dan kepatuhan 

membayar zakat 

BAB III:  METODE PENELITIAN 

 Bab ini menguraikan tentang desain penelitian, , ruang populasi dan 

sampel, definisi operasional variabel penelitian, teknik pengumpulan 

data dan teknis analisis data. 

BAB IV:  GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum BAZNAS yang berisi 

tentang sejarah BAZNAS, visi dan misi BAZNAS, struktur organisasi 

BAZNAS 

BAB V :  HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini menjelaskan mengenai hasil observasi pada objek dipilih 

sebagai tempat mendapatkan informasi serta data yang dibutuhkan. 

Disini juga akan dibahas mengenai mekanisme distribusi penyaluran 

dana zakat, infaq, dan shadaqah. Hasil analalisi ini disajikan dalam 

bentuk deskriptif atas semua data yang diperoleh dari hasil observasi 

dengan berpedoman pada landasan teori. 

BAB VI :  PENUTUP  

 Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran yang berkaitan dengan 

pembahasan dan studi dan kebijaksanaan selanjutnya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Akuntansi 

Akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada 

pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi. Akuntansi 

merupakan seni pencatatan, peringkasan dan pengkomunikasian hasil-hasil 

kegiatan ekonomi suatu kesatuan sosial, kesatuan ekonomi maupun kesatuan 

lainnya. Selain itu akuntansi sering juga dianggap sebagai “bahasa bisnis” yang di 

dalamnya terdapat beberapa bagian penting untuk tujuan komunikasi yang baik 

bagi lembaga ekonomi yang berorientasi laba maupun bagi lembaga ekonomi 

lainnya yang tidak berorientasi laba (non-for-profit). 

Pengertian akuntansi dalam ilmu pengetahuan modern menegaskan bahwa 

akuntansi dikhususkan untuk menentukan (kebijakan) berbagai aktivitas, 

kemudian menyampaikan informasi yang berkaitan dengan hasil aktivitas tersebut 

kepada pihak yang berkepentingan untuk dipergunakan dalam pengambilan 

keputusan. Proses dari akuntansi dapat digambarkan seperti membatasi dan 

mengumpulkan informasi tentang berbagai aktivitas, serta mencatat, memilah, dan 

menganalisis keterangan tersebut dengan definisi dan dasar-dasar tertentu dan 

dalam tujuan yang ditentukan. 

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2011 : 3) dalam bukunya yang berjudul 

“Teori Akuntansi” adalah sebagai berikut : “Akuntansi adalah bahasa atau alat 
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komunikasi bisnis yang dapat memberikan informasi tentang kondisi keuangan 

(ekonomi) berupa posisi keuangan terutama dalam jumlah kekayaan, utang dan 

modal suatu bisnis dan hasil usahanya pada waktu (periode tertentu)”. 

Menurut Riahi-Belkouni, 2011 : 50 dalam bukunya yang berjudul 

“Accounting Theaory” Akuntansi adalah suatu seni pencatatan, pengklasifikasian, 

dan pengikhtisaran dalam cara yang signfikan dan satuan mata uang, transaksi-

transaksi dan kejadian-kejadian yang paling tidak sebagian di antaranya, memiliki 

sifat keuangan, dan selanjutnya mengintrepretasikan hasilnya. 

Menurut Halim dan Kusufi (2012 : 36) dalam bukunya berjudul 

“Akuntansi Sektor Publik” Akuntansi adalah sebagai suatu proses 

pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi 

(keuangan) dari suatu organisasi/entitas yang dijadikan sebagai informasi dalam 

rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan. 

Menurut Kieso, Weygandt, and Warfield (2015) dalam bukunya yang 

berjudul “Intermediate Accounting” Akuntansi adalah suatu system informasi 

yang tugasnya adalah untuk mengidentifikasi, melakukan pencatatan dan 

mengkomunikasikan segala kejadian dari suatu organisasi ke pihak yang 

mempunyai kepentingan.  

Menurut Miftahullail Septa Sumarno (2014) Akuntansi didefinisikan 

sebagai sebuah proses pencatatan, identifikasi dan pengelompokkan data untuk 

dibuat sebuah pelaporan keuangan yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan 

baik untuk pihak internal dan eksternal perusahaan. 
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AICPA (American Institute Of Certified Public Accountant) 

mendefenisikan akuntansi sebagai seni pencatatan, penggolongan, dan 

pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi, dan 

kejadia kejadian yang umumnya bersifat keuangan, termasuk menafsirkan hasil- 

hasilnya. 

APB (Accounting Principles Board) Statement No. 4 mendefenisikan 

akuntansi sebagai suatu kegiatan jasa. Fungsinya adalah memberikan informasi 

kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang 

dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi, yang 

digunakan dalam memilih diantara beberapa alternatif 

Warren et al. (2017) menjelaskan secara umum, akuntansi dapat di artikan 

sebagai sistem innformasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku 

kepentingan mengenai aktifitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Sistem 

informasi mengumpulkan dan memproses data-data yang berkaitan dan kemudian 

menyebarkan informasi keuangan kepada pihak yang tertarik. Akuntansi adalah 

“bahasa bisnis” (language of business) karena melalui akuntansi lah informasi 

bisnis dikomunikasikan kepada para pemangku kepentingan. 

2.1.2 Laporan Keuangan  

Menurut Myer dalam bukunya “Financial Statement Analysis”dialih 

bahasakan (2010 : 5) oleh Munawir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan 

laporan keuangan adalahDua daftar yang disusun oleh Akuntan pada akhir periode 

untuksuatu perusahaan. Kedua daftar itu adalah daftar neraca atau daftar posisi 

keuangan dan daftar pendapatan atau daftar rugi- laba.Pada waktu akhirakhir ini 
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sudah menjadi kebiasaan bagi perseroan-perseroan untuk menambahkan daftar 

ketiga yaitu daftar surplus atau daftar laba yang tak dibagikan (laba ditahan). 

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2011) dalam bukunya yang berjudul 

“teori akuntansi “ menjelaskan laporan keuangan adalah output dan hasil akhir 

dari proses akuntansi. Laporan keuangan inilah yang menjadi bahan informasi 

bagi para pemakainya sebagai salah satu bahan dalam proses pengambilan 

keputusan. Disamping sebagai informasi, laporan keuangan juga sebagai 

pertanggung jawaban atau akuntabilitas sekaligus menggambarkan indicator 

kesuksesan suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya.  

Menurut Kasmir (2012 : 7) dalam bukunya yang berjudul “Analisis 

laporan Keuangan” laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkankondisi 

keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. 

2.1.3 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 Syafri Harahap, 

2011:175)  

Fahmi (2011:28) di dalam bukunya yang berjudul“Analisa Laporan 

Keuangan” tujuan dari laporan keuangan adalah memberikan informasi keuangan 

yang melingkupi perubahan dari unsure-unsur laporan keuangan yang diberikan 

kepada pihak lain yang berkepentingan dalam menilai kinerja keuangan 

perusahaan. 
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2.1.4 Akuntansi Dalam Pandangan Islam 

Dari pengertian akuntansi syari‟ah yang telah dijelaskan secara teoritis 

terdapat perbedaan akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional atau 

akuntansi barat, karenadilahirkan dari sistem nilai dan aturan yang berbeda, dalam 

akuntansi syari‟ah ditekankan pada nilai - nilai Islami yang diatur dalam bagian 

mu‟amalah dan konsep - konsep yang telah diatur dalam Al-Qur‟an sebagai 

sumber utamanya. Sedangkan akuntansi konvensional sendiri berasaskan nilai - 

nilai kapitalis dan sosialis yang diadopsi dari negara - negara barat. 

Akuntansi dalam pandangan Islam merupakan konsep, sistem dan teknik 

akuntansi yang membantu suatu lembaga atau organisasi untuk menjaga agar 

tujuan, fungsi dan operasionalnya berjalan sesuai dengan ketentuan syariah, dan 

menjaga hak-hak stakeholders yang ada di dalamnya, dan mendorong menjadi 

lembaga yang dapat menjaga kesejahteraan hakiki dunia dan akhirat (Sofyan 

Syafri Harahap, 2008 : 371). 

Menurut Iwan Triyuwono (2012) dalam bukunya yang berjudul 

“Akuntansi Syariah Perspektif, Metodologi dan Teori” Akuntansi syari‟ah 

memiliki tujuan normatif yang ideal, yaitu menciptakan realitas tauhid. Realitas 

ini adalah realitas sosial yang mengandung jaringan kuasa ilahi yang mengikat 

dan memilih kehidupan manusia dalam ketundukan pada Tuhan. Untuk sampai 

pada tujuan ini diperlukan instrumen untuk membangun dan membentuk 

akuntansi syariah, yaitu dengan cara menggunakan epistemologi dan metodologi 

syariah. 
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2.1.5 Zakat  

Zakat menurut bahasa artinya adalah berkah, tumbuh, suci, baik, dan 

bersihnya sesuatu. Sedangkan zakat secara syara‟ ada;ah hitungan tertentu dari 

harta dan sejenisnya dimana syra‟ mewajibkan untuk mengeluarkannya kepada 

orang-orang fakir dan yang lainnya dengan syarat-syarat khusus  (Arifin, 3:2011). 

Kata zakat semula bermakna: al-thaharah (bersih), al-nama‟ (tumbuh, 

berkembang), al-barokah (anugerah yang lestari), al-madh (terpuji), al-shalah 

(kesalehan). Semua makna tersebut telah dipergunakan, baik di dalam Al-Qur‟an 

maupun Hadits. (Lisan al-Arab, jus 6 hal 65).  

Menurut pendapat Yusuf Qardhawi dalam kitabnya Fiqhuz Zakat, kata 

dasar zakat berarti bertambah, sehingga bisa dikatakan tanaman itu „zaka‟ artinya 

tumbuh, sedangkan setiap sesuatu yang bertambah disebut „zaka‟ artinya 

bertambah. Bila satu tanaman tumbuh tanpa cacat, maka kata zakat disini berarti 

bersih. Dan juga dapat diartikan menyucikan, bila seseorang diberi sifat „zaka‟ 

(baik), maka dapat diartikan, orang itu lebih banyak mempunyai sifat yang baik. 

Seseorang itu „zaki‟ berarti ia memiliki lebih banyak sifat-sifat orang baik.  

Zakat merupakan suatu ibadah yang penting. Kerap kali dalam Al-Qur'an 

menyebutkan zakat beriringan dengan urusan shalat. Ini menunjukkan bahwa 

antara zakat dengan shalat mempunyai hubungan yang rapat sekali dalam hal 

keutamaannya. Shalat dipandang seutama-utama 'ibadah badaniah dan zakat 

dipandang seutama-utama 'ibadah Maliyah. Zakat itu wajib untuk semua ummat 

islam, sama dengan wajib sholat. Allah Swt telah mewajibkan zakat atas hamba-

hambanya. (Abdullah Siddik, 2012) 
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Firman Allah SWT: 

 َواَِقْيُمْوا الصَّلوَة َواتُ ْوا الزَّكوةَ 

Artinya:“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat”. (QS. Al-Muzammil:20) 

2.1.6 Dasar Hukum Zakat 

Zakat diwajibkan pada tahun ke-2 Hijriah. Perintah wajib zakat mal ini 

telah disampaikan sejak awal perkembangan Islam (sebelum hijrah), namun pada 

saat itu belum ditentukan macam-macam harta maupun kadar harta yang harus 

dizakati, berupa jumlah zakatnya dan mustahiq-nya (hanya diperuntukkan bagi 

fakir dan miskin saja. 

Kitab suci Al-Qur‟an merupakan pedoman bagi manusia untuk hidup di 

dunia, begitu juga hal yang mengenai zakat. Berikut ayat Al-Qur‟an membahas 

tentang zakat: 

                           

       

Artinya: “Dan belanjakalah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu 

menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, 

Karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” 

(QS. Al- Baqarah: 195) 

 

Allah berfirman: 

                            

              

Artinya: “orang-orang yang menginfakkan hartanya malam dan siang hari 

(secara) sembunyi-sembunyi maupun ternag-ternagan, mereka mendapat 

pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka 

tidak bersedih hati”. (QS. Al-Baqarah : 274) 
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Baru pada tahun ke dua Hijriah, macam-macam harta yang wajib dizakati 

serta besaran nilai zakat dari harta masing-masing di tentukan secara terinci. Dan 

dalil Naqli mengenai diwajibkannya zakat, disebutkan 32 kali dalam Al-Qur‟an. 

Dalam surah At-Taubah (9): 60: 

                              

                         

       

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang fakir, orang-

orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu‟allaf yang dibujuk 

hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutan, 

untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, 

sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha 

Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”  

 
Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur 

pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hokum zakat adalah wajib 

(fardhu) atas setiap Muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Firman 

Allah: 

                             

          

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

membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdo‟alah untuk mereka. 
Sesungguhnya do‟a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. 

Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS. At-Taubah 

[9]: 103)  

 

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa yang pertama, kata khudz 

(ambillah) yang menunjukkan kata perintah yang maksudnya adalah wajib. 
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Kedua, zakat yang diambil itu merupakan harta yang penjabarannya bermacam-

macam, bisa hasil tunai hewan ternak, harta yang diperjualbelikan dan sebagainya. 

Ketiga, zakat itu akan membawa beberapa keuntungan bagi yang 

mengeluarkannya, yaitu terhindar dari kesalahan karena mengambil hak orang 

lain, kebersihan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan terhadap 

harta benda, menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan 

mengembangkan harta mereka, serta memperoleh do‟a dari orang-orang yang 

diberi zakat yang dapat menimbulkan ketentraman dan ketenangan jiwa 

(Sulaiman, 2002: 194) 

2.1.7 Macam-macam Zakat  

Secara umum zakat dapat dibagi menjadi dua, yaitu : zakat Fitrah/Nafs 

(jiwa), dan zakat Maal (harta) adapun pengertiannya sebagai berikut :  

a. Zakat Fitrah / Nafs (jiwa) 

Menurut El-Madani 2013 didalam bukunya yang berjudul “fikih 

zakat lengkap” zakat fitrah adalah sejumlah harta yang wajib ditunaikan 

oleh setiap mukallaf (orang islam, baligh dan berakal) dan setiap orang 

yang nafkahnya ditanggung olehnya dengan syarat-syarat tertentu. Zakat 

fitrah dinamakan juga dengan sedekah fitrah, karena kewajiban 

menunaikannya ketika masuk fitri (berbuka) diakhir ramadhan. (Yetti 

2018) 

Menurut peraturan menteri republik Indonesia nomor 52 tahun 

2014, zakat fitrah adalah zakat jiwa yang diwajibkan atas setiap diri 

muslim yang hidup pada bulan ramadhan. Zakat fitrah dapat berupa beras 
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(makanan pokok) atau dapat diganti dengan uang yang senilai dengan 

beras (makanan pokok) tersebut. Zakat fitrah di tunaikan dalam bentuk 

beras atau makanan pokok seberat 2,5 kg atau 3,5 liter per jiwa. Kualitas 

beras atau makanan pokok sesuai dengan kualitas beras atau makanan 

pokok yang dikonsumsi sehari – hari. Beras atau makanan pokok dapat 

diganti dalam bentuk uang senilai 2,5 kg atau 3,5 kg liter beras. Zakat 

fitrah ditunaikan sejak awal Ramadhan dan paling lambat sebelum 

pelaksanaan Shalat Idul Fitri.Zakat fitrah disalurkan paling lambat 

sebelum pelaksanaan shalat Idul Fitri. 

b. Zakat Harta (Maal) 

Menurut Mursyidi 2011 dalam bukunya yang berjudul “Akuntansi 

Zakat Kontemporer” Seperti diuraikan terdahulu bahwa zakat sepadan 

dengan kata shadaqah, Juga bahkan dengan kata infaq, ketiga istilah 

tersebut merupakan kata yang mengindikasikan adanya ibadah maliyah, 

ibadah yang berkaitan dengan harta. 

Menurut Permenag RI Nomor 52 Tahun 2014, Zakat mal adalah 

harta yang dikeluarkan oleh muzaki melalui amil zakat resmi untuk 

diserahkan kepada mustahik. 

Macam-macam harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah :  

1. Zakat Emas dan Perak  

Menurut El – Madani (2013) di dalam bukunya yang berjudul “Fiqh 

Zakat Lengkap” Secara bahasa, naqd bermakna memberikan.Sedangkan 

secara istilah, naqd dipakai untuk menunjukkan makna manqud (sesuatu 



 22 

yang diberikan) Naqd merupakan antonim dari kata menawarkan dan 

utang.Pada zaman dahulu, kata ini sering diartikan dengan emas dan perak, 

baik itu telah dicetak menjadi uang yang digunakan untuk transaksi jual 

beli, atau masih berupa barang tambang yang belum dibersihkan.Islam 

telah mensyari‟atkan wajibnya zakat pada emas, perak dan sesuatu yang 

menggantikan keduanya, yakni uang. 

a. Zakat Emas  

Wajibnya zakat dalam harta benda berupa emas berdasarkan 

sabda Nabi SAW, “Dan kamu tidak terkena zakat (emas) sampai kamu 

memiliki 20 dinar”. Nishab emas adalah 20 mitsqal, karena satu dinar 

sama dengan satu mitsqal. Dalam emas dan perak tidak berlaku prinsip 

waqsh (kelebihan nishab yang tidak dihitung) berdasarkan sabda Nabi 

SAW, “Kelebihannya juga masuk dalam hitungan (wajib zakat)”.Jadi, 

dari 200 dirham adalah 5 dirham. Dan zakat dari 201 dirham adalah 

5,025 dirham, maka kadar zakat emas adalah 2,5 % atau sama dengan 

setengah dinar. 

b. Zakat Perak 

Wajibnya zakat perak yang telah mencapai 200 dirham 

berdasarkan sabda Nabi SAW, “Jika kamu memiliki 200 dirham dan 

telah mencapai setahun maka di dalamnya terdapat zakat 5 dirham”. 

Kadar zakat perak adalah 2,5 % berdasarkan sabda Nabi SAW, “ Maka 

didalamnya terdapat zakat 5 dirham”. Perbandingan 5 dari 200 adalah 

2,5%. 
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2. Zakat atas Uang  

Menurut Mursyidi (2011) dalam bukunya yang berjudul 

“Akuntansi Zakat Kontemporer” Uang yang diperhitungkan dalam zakat 

adalah uang yang benar - benar merupakan wewenang dan tanggung jawab 

muzakki, bukan dibawah kekuasaan pihak lain. Uang diakui sebagai milik 

muzakki apabila benar – benar mempunyai tiga sifat. Pertama, dapat 

dipergunakan sebagai alat tukar yang sah. Kedua, dapat dipergunakan 

kapan saja dan untuk pembayaran apa saja. Tiga, dapat berupa uang kertas, 

uang giral atau uang kartal.Kadar zakat atas uangadalah sebesar 2,5% dari 

kepemilikan muzakki. 

3. Zakat Perdagangan  

Menurut El – Madani (2013) di dalam bukunya yang berjudul 

“Fiqh Zakat Lengkap” Apabila haul harta perdagangan telah sempurna, 

maka pemilik harta tersebut wajib menghitungnya sesuai dengan kurs 

uang dinegaranya, jika jumlahnya telah mencapai nisab, yaitu sebanyak 85 

gram emas, maka ia wajib menunaikan zaktanya, yaitu sebesar 2,5%. 

4. Zakat Pertanian  

Menurut Moh. Rifa‟i dalam bukunya yang berjudul “Figih Islam 

Lengkap” Nishab hasil bumi atau pertanian yang sudah di bersihkan 

adalah 5 wasaq, yaitu 700kg, sedangkan yang masih berkulit nishabnya 10 

wasaq = 1.400kg. Sedangkan zakatnya 10% (sepersepuluh) jika pertanian 

tersebut diairi dengan irigasi atau sungai, hujan dan siraman air yang tidak 

ada pembelian ( perongkosan), jika diairi dengan air yang diperoleh dari 
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pembbelian maka zakatnya 5% (seperduapuluh). Semua hasil bumi yang 

sudah masuk, wajib dikeluarkan zakatnya, termasuk yang dikeluarkan 

untuk ongkos menuai dan angkutan. 

5. Zakat Binatang Ternak  

Wajibnya mengeluarkan zakat hewan ternak sesui dengan hadits 

Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim 

dalam kitabnya Saheh Bukhari dan Saheh Muslim, bahwasanya Nabi saw. 

bersabda “ seorang laki-laki mempunyai unta, sapi, atau kambing, yang 

tidak mengeluarkan zakatnya, maka binatang0binatang itu nanti pada hari 

kiamat akan datang dngan keadaan lebih besar dan lebih gemuk dan lebih 

besar dari pada di dunia, lalu hewan-hewan itu menginjak-injak pemilik 

dengan kaki-kakinya. Setiap selesai mengerjakan hal demikian, binatang-

binatang itu kembali mengulangi perkerjaan itu sebagaimana semula dan 

demikianlah terusmenerus hingga ALLAH menghukumpara manusia” 

(HR. Bukhari). 

6. Zakat Pertambangan  

Hasil tambang yang wajib di keluarkan zakatnya ialah emas dan 

perak yang di peroleh dari hasil pertambangan. Rikaz ialah harta benda 

orang-orang purbakala yang berhargayang ditemukan oleh orang-orang 

pada masa sekarang, wajib dikeluarkan zakatnya. Nishab barang-barang 

tambang dan harta temuan, dengan nishab emas dan perak yakni 20 

mitsqal = 96 gram untuk emas dan 200 dirham (672 gram) untuk perak. 

Zakatnya masing-masing 2 1 /2 % atau seperempat puluh. 
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7. Zakat Profesi dan Penghasilan 

Menurut Mursyidi (2011) dalam bukunya yang berjudul “Akuntansi 

Zakat Kontemporer” Penghasilan dari profesi ini adalah penghasilan dari 

kegiatan praktek secara profesional baik yang terdaftar maupun yang tidak 

terdaftar pada departemen yang terkait, misalnya praktek dokter, akuntan, 

notaris, konsultan, dan sejenisnya. 

2.1.8 Fungsi Zakat  

Berikut ini kami memaparkan beberapa fungsi zakat, yakni: 

1. Mensucikan muzakki, mustahiq dan harta itu sendiri. Bagi muzakki, 

zakat berfungsi mensucikan hati dan merupakan funsi sosial. Bagi 

muzakki, zakat berfungsi mensucikan hati mustahiq dari sifat rakus dan 

kikir. Bagi mustahiq, zakat berfumgsi mensucikan hati muzakki dari sifat 

dengki, iri dan amarah. Sedangkan bag harta, zakat mensucikan dari 

kotoran dan syubhat yang ada padanya. Secara sosial, zakat mampu 

menciptakan kehidupan bermasyarakat yang aman, tentram dan harmonis 

serta menjadikan harta berkah 

2. Mengembangkan dan merupakan fungsi ekonomi. Bagi mustahiq, zakat 

berfungsi meningkatkan pendapatan dan konsumsi yang berarti 

peningkatan permintaan. Bagi muzakki, zakat berfungsi meningkatkan 

produkitfitas  muzakki yang berarti peningkatan penawaran. Sedangkan 

bagi harta, fungsi zakat dapat dilihat dari aspek makro berupa 

pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.  

 



 26 

2.1.9 Faktor yang Mempengaruhi Orang untuk Berzakat 

Berikut ini faktor-faktor yang mempengaruhi muzakki untuk berzakat, 

yaitu: 

1. Faktor Religius  

2. Faktor Kepercayaan 

3. Faktor Pendapatan 

Namun pola pembayaran zakat oleh muzakki secara dominan dipengaruhi 

oleh faktor kepercayaan, sertahg kredibilitas dan akuntabilitas lembaga zakat yaitu 

BAZNAS Kabupaten Meranti. 

2.1.10 Pengertian Infaq  

Infaq adalah penggunaan harta untuk memenuhi kebutuhan (sharfull maal 

ilal haajah).  Dengan demikian, infaq mempunyai cakupan yang lebih luas 

dibanding Zakat. (Dwipratama, 2011) 

Maka hibah, hadiah, wasiat, wakaq, nazar (untuk membelanjakan harta), 

nafkah kepada keluarga, kaffrah (berupa harta) karena melanggar sumpah, 

melakukan zhihar, membunuh dengan sengaja, dan jima disiang hari dibulan 

Ramadhan, adalah termasuk Infaq. Bahkan zakat itu sendiri juga termasuk salah 

satu kegiatan infaq. Sebab semua itu merupakan upaya untuk memenuhi 

kebutuhan, baik kebutuhan pihak pembiri maupun pihak penerima.  

Dengan kata lain, infaq merupakan kegiatan pengunaan harta secara 

konsumtif yakni pembelanjaan atau pengeluaran harta untuk memenuhi kebutuhan 

bukan secara produktif, yaitu pengunaan harta untuk dikembangkan dan diputar 

lebih lanjut secara ekonomis (tanmiyatul maal). (Dwipratama, 2011) 
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2.1.11 Sedekah    

Sedekah asal kata bahasa Arab shadaqoh yang berarti suatu pemberian 

yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan 

sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Juga berarti suatu 

pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharap 

ridho Allah SWT dan pahala semata. Sedekah dalam pengertian di atas oleh para 

fuqaha (ahli fikih) disebuh sadaqah at-tatawwu' (sedekah secara spontan dan 

sukarela). 

Hukum sedekah adalah sunnah yang dianjurkan, sebagaimana hadits: 

“Dari Abu Al Aswadi Ad Dualli dari Abu Bakar Dzar r.a berkata, 

Rasulullah Shalallahu „alaihi wasallam bersabda: “Pada setiap pagi, 

pada tiap-tiap ruas persendian diantara kalian mempunyai hak, yaitu 

sedekah. Setiap tasbih (Subhanallah) adalah sedekah, setiap tahmid 

adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah 

sedekah, amar ma‟ruf termasuk sedekah, mencegah dari kemungkaran 

adalah sedekah, maka yang mencukupi demikian itu adalah shalat Dhuha 

dua rakaat.” (HR. Muslim dalam kitab shalat al-Mufasirin wa Qashriha, 

bab Istihbab Shalat adh-Dhuha no. 720). 

Allah berfirman yang artinya: 

ْعلُْىم   ۖ   َوالَِّذْيَن فِْيْٓ اَْهَىالِِهْن َحقٌّ هَّ  

ۤاى ِِل َواْلَوْحُرْوم ِۖ  لِّلسَّ  

“Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang 

(miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak 

mau meminta)”. (QS. Al-Ma‟arij : 24-25)  
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2.2 Akuntansi Dalam Pandangan Islam  

Akuntansi dalam pandangan Islam merupakan konsep, sistem dan teknik 

akuntansi yang membantu suatu lembaga atau organisasi untuk menjaga agar 

tujuan, fungsi dan operasionalnya berjalan sesuai dengan ketentuan syariah, dan 

menjaga hak-hak stakeholders yang ada di dalamnya, dan mendorong menjadi 

lembaga yang dapat menjaga kesejahteraan hakiki dunia dan akhirat (Sofyan 

Syafri Harahap, 2008 : 371). 

Dari pengertian akuntansi syari‟ah yang telah dijelaskan secara teoritis 

terdapat perbedaan akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional atau 

akuntansi barat, karenadilahirkan dari sistem nilai dan aturan yang berbeda, dalam 

akuntansi syari‟ah ditekankan pada nilai - nilai Islami yang diatur dalam bagian 

mu‟amalah dan konsep - konsep yang telah diatur dalam Al-Qur‟an sebagai 

sumber utamanya. Sedangkan akuntansi konvensional sendiri berasaskan nilai - 

nilai kapitalis dan sosialis yang diadopsi dari negara - negara barat. 

Menurut Iwan Triyuwono (2012) dalam bukunya yang berjudul 

“Akuntansi Syariah Perspektif, Metodologi dan Teori” Akuntansi syari‟ah 

memiliki tujuan normatif yang ideal, yaitu menciptakan realitas tauhid. Realitas 

ini adalah realitas sosial yang mengandung jaringan kuasa ilahi yang mengikat 

dan memilih kehidupan manusia dalam ketundukan pada Tuhan. Untuk sampai 

pada tujuan ini diperlukan instrumen untuk membangun dan membentuk 

akuntansi syariah, yaitu dengan cara menggunakan epistemologi dan metodologi 

syariah. 
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2.3 Penerapan Akuntansi Zakat PSAK No. 109  

A. Pengakuan dan Pengukuran Zakat, Infaq, dan Sedekah 

1. Pengakuan awal zakat  

Penerima zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. 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 

Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil 

dan dana zakat untuk bagian non-amil. Penentuan jumlah atau 

persentase bagian untuk masing-masing mustahiq ditentukan oleh amil 

sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil. 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. 

2. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal 

Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian 

yang di tanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat 

atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian 

tersebut. 

Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai: 

a. Pengurang dana zakat, jika terjadi disebabkan oleh kelalaian amil. 
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b. Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian 

amil. 

3. 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 aset nonkas. 

4. Pengakuan Awal Infak/ Sedekah 

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. 

Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian 

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

Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk para penerima 

infak/sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan 

kebijakan amil.  

5. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal 

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

Aset nonkas berupa aset lancer atau tidak lancar. 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 
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sebagi pengurang dan infak/sedekah terikat apabila penggunaan atau 

pegelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi. 

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, bahan makanan, atau 

aset yang memiliki umur ekonomi panjang, seperti mobil ambulance. 

Aset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehan sedangkan aset 

nonkas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan PSAK 

yang relevan. 

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  

6. Penyaluran Infak/Sedekah 

Penyaluran dana Infak/ Sedekah diakui sebagai pengurang dana 

Infak/Sedekah sebesar: 

a. Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas; 

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

Dana infak/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam 

jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil 

dana pengelolaan di akui sebagai penambah dana infak/sedekah.    
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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. 

Penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema 

dana bergulir dicatat sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan tidak 

mengurangi dana infak/sedekah. 

B. Penyajian  

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

nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan) 

C. Pengungkapan  

1. Zakat  

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan 

transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada: 

a. Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas 

penyaluran, dan penerima 

b. Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas 

penerimaan zakat, seperti persentase pembagian, alasan, dan 

konsistensi kebijakan. 

c. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan 

zakat berupa aset nonkas 

d. Rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban 

pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung mustahiq 

e. Hubungan istimewa antara amil dan mustahiq yang meliputi sifat 

hubungan istimewa, jumlah dan jenis aset yang disalurkan, dan 
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presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran 

selama periode. 

2. 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 aset nonkas 

b. Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas 

penerimaan infak/sedekah, seperti persentase pembagian, alasan, 

dan konsistensi kebijakan 

c. Kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala 

prioritas penyaluran, dan penerima 

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 poin (d), 

diungkapkan  secara terpisah 

f. Penggunaan dana infak/sedekah menjadi aset kelolaan yang 

diperuntukkan bagi yang berhak, jika ada, jumlah dan persentase 

terhadap seluruh penggunaan dana infak/sedekah serta alasannya 

g. Rincian jumlah penyaluran dana infak/sedekah yang mencakup 

jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung 

oleh penerima infak/sedekah  
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h. Rincian dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan 

tidak terikat  

i. Hubungan istimewa antara lain amil dengan penerima 

infak/sedekah yang meliputi: 

1. Sifat hubungan istimewa 

2. Jumlah dan jenis aset yang disalurkan  

3. Persentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total 

penyaluran selama periode. 

Selain membuat pengungkapan yang telah dipaparkan sebelumya, amil 

mengungkapkan hal-hal berikut: 

1. Keberadaan dana nonhalal, jika ada, diungkapkan mengenai 

kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan dan 

jumlahnya 

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

infak/sedekah 

D. Dana nonhalal 

Dana 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. Penerimaan nonhalal diakui 

dana sebagai nonhalal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/sedekah 

dan dana amil. Aset nonhalal disalurkan sesuai dengan syariah.  

Berikut laporan-laporan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 

109: 
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Tabel 2.1 

ENTITAS AMIL ABC 

LAPORAN POSISI KEUANGAN 

PERIODE 31 DESEMBER 20XX 
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 

    

 Catatan  20XX 20XX 

ASET    

ASET LANCAR    

Kas dan Setara  3.1 xxx Xxx 

Surat Berharga  3.2 xxx Xxx 

Piutang Bergulir 3.3   

Piutang Penyaluran  3.4 xxx xxx 

Persediaan  3.5 xxx xxx 

Uang Muka Kegiatan 3.6 xxx xxx 

Biaya Dibayar Dimuka  3.7 xxx xxx 

JUMLAH ASET LANCAR  xxx xxx 

    

ASET TIDAK LANCAR     

Penyertaan dan Investasi   3.8 Xxx xxx 

Aset Kelolaan – Bersih  3.9 Xxx xxx 

Aset Tetap – Bersih  3.10 Xxx xxx 

Aset Tetap Tidak Berwujud – Bersih   3.11 Xxx xxx 

Aset Lainnya  3.12 Xxx xxx 

JUMLAH ASET TIDAK LANCAR  Xxx xxx 

    

JUMLAH ASET  XXX XXX 

 

LIABILITAS DAN SALDO DANA    

LIABILITAS     

LIABILITAS JANGKA PANJANG    

Utang Penyaluran 3.13 Xxx xxx 

Biaya yang Masih Harus Dibayar 3.14 Xxx xxx 

Utang Pajak 3.15 Xxx xxx 

JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK  Xxx Xxx 

    

LIABILTAS JANGKA PANAJANG    

Utang Pihak Ketiga 3.16 Xxx Xxx 

Liabilitas Imbalan Kerja 3.17 Xxx Xxx 

Utang lain-lain 3.18 Xxx Xxx 

JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG  Xxx Xxx 

     

JUMLAH LIABILITAS  XXX XXX 

    

SALDO DANA    

Dana Zakat  Xxx Xxx 

Dana Infak/Sedekah  Xxx Xxx 

Saldo Amil   Xxx Xxx 

Dana Sosial Keagamaan   Xxx Xxx 

Dana APBN/D  Xxx Xxx 

JUMLAH SALDO DANA  XXX XXX 

    

JUMLAH LIABILITAS DAN SALDO DANA  XXX XXX 
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Tabel 2.2 

ENTITAS AMIL ABC 

LAPORAN PERUBAHAN DANA 

PERIODE 31 DESEMBER 20XX 

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 

 

  

   

 Catatan 20XX 20XX 

DANA ZAKAT    

Penerimaan 3.18   

Penerimaan Muzakki Entitas  xxx Xxx 

Penerimaan Muzakki Individual  xxx Xxx 

Penerimaan Lainnya  xxx Xxx 

Jumlah  xxx Xxx 

Penyaluran 3.19   

Fakir Miskin  xxx Xxx 

Riqab  xxx Xxx 

Gharim  xxx Xxx 

Muallaf  xxx Xxx 

Fii Sabilillah  xxx Xxx 

Ibnu Sabil  xxx Xxx 

Amil  xxx Xxx 

Lainnya  xxx Xxx 

Jumlah  xxx Xxx 

Surplus (defisit)    

Saldo awal  xxx Xxx 

Saldo akhir  xxx Xxx 

    

DANA INFAK/SEDEKAH    

Penerimaan 3.20 xxx Xxx 

Infak/Sedekah Terikat (Muqayyadah)  xxx Xxx 

Infak/Sedekah Tidak Terikat (Muthlaqah)  xxx Xxx 

Penerimaan Lainnya  xxx Xxx 

Jumlah  xxx Xxx 

Penyaluran 3.21 xxx Xxx 

Infak/Sedekah Terikat (Muqayyadah)  xxx Xxx 

Infak/Sedekah Tidak Terikat (Muthlaqah)  xxx Xxx 

Penyaluran Lainnya  xxx Xxx 

Jumlah  xxx Xxx 

    

Surplus (defisit)  xxx Xxx 

Saldo awal  xxx Xxx 

Saldo akhir  xxx Xxx 
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 Catatan  20xx 20xx 

DANA AMIL     

Penerimaan  3.22   

   Bagian Amil dari Dana Zakat  Xxx Xxx 

   Bagian Amil dari Dana Infak/Sedekah  Xxx Xxx 

   Penerimaan lainnya  Xxx Xxx 

     Jumlah   Xxx Xxx 

Penyaluran 3.23   

   Beban Pegawai   Xxx Xxx 

   Beban Sosialisasi, Kajian, dan Layanan 
Muzakki 

   

   Beban Perjalanan Dinas   Xxx xxx 

   Beban Umum dan Administrasi  Xxx xxx 

   Beban Penyusutan  Xxx xxx 

   Beban Non-operasional  Xxx xxx 

     Jumlah   Xxx xxx 

Surplus (defisit)  xxx xxx 

Saldo awal  xxx xxx 

Saldo akhir  xxx xxx 

    

DANA SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA    

Penerimaan  3.24   

   Penerimaan Dana Sosial Keagamaan 
Lainnya 

 xxx xxx 

     Jumlah  xxx xxx 

Penyaluran  3.25   

   Penyaluran Dana Sosial Keagamaan 
Lainnya 

 xxx xxx 

     Jumlah   xxx xxx 

Surplus (defisit)   xxx xxx 

Saldo awal  xxx xxx 

Saldo akhir  xxx xxx 

    

DANA APBN/D    

Penerimaan  3.26   

   Penerimaan APBN  xxx xxx 

   Penerimaan APBD  xxx xxx 

     Jumlah   xxx xxx 

Penyaluran  3.27   

   Belanja APBN  xxx xxx 

   Belanja APBD  xxx xxx 

     Jumlah   xxx xxx 

Surplus (defisit)  xxx xxx 

Saldo awal   xxx xxx 

Saldo akhir  xxx Xxx 
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Tabel 2.3 Laporan Perubahan Aset Kelolaan 

ENTITAS AMIL ABC 

LAPORAN PERUBAHAN ASET KELOLAAN 

PERIODE 31 DESEMBER 20XX 

(Disajikan dalam Rupiah, kecuai dinyarakan lain) 

 20xx 

 Saldo 

Awal  

Penambahan  Pengurangan  Akumulasi 

Penyusutan  

Akuntansi 

Penyisihan  

Saldo Akhir 

DANA 

INFAK/SEDEKAH 

      

Aset Lancar Kelolaan        

    Piutang Bergilir xxx xxx (xxx)  (xxx) xxx 

Aset Tidak Lancar 

Kelolaan 

      

   Kendaraan  xxx xxx (xxx) (xxx)  xxx 

DANA ZAKAT       

Aset Lancar Kelolaan        

Surat Berharga xxx xxx (xxx)  (xxx) xxx 

Aset Tidak Lancar 

Kelolaan  

      

Tanah  xxx xxx (xxx)   xxx 

Bangunan  xxx xxx (xxx) (xxx)  xxx 

Saldo per 31 Desember 

20xx 

xxx xxx xxx Xxx xxx xxx 

 

 

Tabel 2.4  

Laporan Arus Kas 

ENTITAS AMIL ABC 

LAPORAN ARUS KAS 

PERIODE 31 DESEMBER 20XX 

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 

  

 20xx 20xx 

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI   

   Penerimaan Zakat Entitas  xxx xxx 

Penerimaan Zakat Individual  xxx xxx 

Penerimaan Hasil Penempatan Dana Zakat xxx xxx 

Penerimaan Infak/Sedekah Terikat (muqayyadah) xxx xxx 

Penerimaan Infak/Sedekah Tidak Terikat xxx xxx 

Penerimaan Hasil Penempatan Dana Infak/Sedekah xxx xxx 

Penerimaan Dana Sosial Keagamaan Lainnya  xxx xxx 

Penerimaan Piutang Bergulir  xxx xxx 

Penerimaan Lain xxx xxx 

Penyaluran Zakat  (xxx) (xxx) 

Penyaluran Infak/Sedekah Terikat (muqayyadah) (xxx) (xxx) 

Penyaluran Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat (muthlaqah) (xxx) (xxx) 

Penyaluran Dana Sosial Keagamaan Lainnya (xxx) (xxx) 

Pencairan Piutang Bergulir (xxx) (xxx) 

Pembayaran Pajak (xxx) (xxx) 
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Pengeluaran Beban Pegawai (xxx) (xxx) 

Pengeluaran Beban Sosialisasi dan Edukasi (xxx) (xxx) 

Pengeluaran Beban Umum dan Administrasi  (xxx) (xxx) 

Pengeluaran Beban lain (xxx) (xxx) 

Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi xxx xxx 

   

ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS INVESTASI   

   Perolehan Aset Tetap (xxx) (xxx) 

   Perolehan Aset Tetap Kelolaan  (xxx) (xxx) 

   Penempatan Surat Berharga (xxx) (xxx) 

   Penempatan Investasi (xxx) (xxx) 

   Penjualan Aset Tetap xxx xxx 

   Penjualan Aset Tetap Kelolaan  xxx xxx 

   Penarikan Surat Berharga xxx xxx 

   Penarikan Investasi xxx xxx 

Kas Bersih dari Aktivitas Investasi xxx xxx 

ARUS KAS DARI (UNTUK) PENDANAAN    

  Penerimaan Utang Pihak Ketiga xxx xxx 

  Peerimaan APBN/D xxx xxx 

  Penggunaan APBN/D xxx xxx 

  Pembayaran Utang Pihak Ketiga xxx xxx 

 Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan  xxx xxx 

ARUS KAS BERSIH  xxx Xxx 

SALDO KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN xxx Xxx 

SALDO KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN xxx Xxx 

   

 20xx 20xx 

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI   

   Kenaikan saldo dana:   

   Dana Zakat xxx Xxx 

   Dana Infak/Sedekah xxx Xxx 

   Dana Amil  xxx Xxx 

   Penyesuaian untuk:   

   Penyusutan Aset Tetap  xxx Xxx 

   Penyusutan Aset Tetap kelolaan  xxx Xxx 

   Saldo dana sebelum perubahan dana   

   Penurunan (kenaikan):   

   Piutang Bergulir  xxx Xxx 

   Piutang Penyaluran  xxx Xxx 

   Persediaan  xxx Xxx 

   Uang Muka Kegiatan xxx Xxx 

   Biaya Dibayar Dimuka xxx Xxx 

   Kenaikan (penurunan):   

   Utang Penyaluran  xxx Xxx 

   Biaya yang masih Harus Dibayar xxx Xxx 

   Titipan Dana TBDSP xxx Xxx 

   Utang Pajak xxx Xxx 

   Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi 

 

xxx Xxx 

ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS INVESTASI   

   Penyertaan dan Investasi  (xxx) (xxx) 
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   Asset Kelolaan-Bersih  (xxx) (xxx) 

   Asset Tetap – Bersih (xxx) (xxx) 

   Asset Tetap Tidak Berwujud – Bersih  (xxx) (xxx) 

   Asset Lainnya  xxx Xxx 

Kas Bersih dari Aktivitas Investasi  xxx xxx 

 

ARUS KAS DARI (UNTUK) PENDANAAN 

  

   Utang Pihak Ketiga xxx Xxx 

   Liabilitas Imbalan kerja  xxx Xxx 

   Utang Lain-lain (xxx) (xxx) 

Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan  xxx xxx 

   

ARUS KAS BERSIH xxx xxx 

SALDO KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN   

SALDO KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN xxx xxx 

 

2.3 Penelitian Terdahulu 

Berikut ini kami paparkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang 

terangkum pada tabel 2.1. Dari tabel tersebut kita dapat melihat bahwa penelitian 

yang terkait dengan akuntansi zakat pernah di teliti oleh Sartika Wati, Hendrik, 

dan Stanly yang berasal dari Universitas Sam Ratulangi jurusan Akuntansi 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan judul ”Analisis Penerapan PSAK No. 109 

Tentang Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kota 

Manado”. Menyatakan BAZNAS Kota Manado dalam penyusunan laporan 

keuangannya belum menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 

109 Tentang Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah. Laporan keuangan BAZNAS Kota 

Manado masih berupa laporan penerimaan dan penyaluran saja. 
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Tabel 2.5 

Rekapitulasi Penelitian Terdahulu 

No Penelitian dan Judul Jenis 

Penelitian 

Metode atau 

Analisis 

Data 

Hasil Penelitian 

1. Sartika Wati, Hendrik 

M, Stanly W (2017) 

Analisis Penerapan 

PSAK No. 109 Tentang 

Akuntansi Zakat, 

Infaq/Sedekah pada 

Badan Amil Zakat 

Nasional Kota Manado 

Kualitatif 

Kuantitatif 

Deskriptif 

Kualitatif 

Pengakuan, 

Pengukuran, 

Penyaluran, dan 

Pengungkapan di 

BAZNAS Kota 

Manado belum 

meerapkan PSAK 

109 

2. Nurul Fitria (2013) 

Analisis Penyusunan 

Laporan Keuangan 

Badan Amil Zakat Kota 

Pekanbaru Menurut 

PSAK 109 

Kualitatif Deskriptif  

Kualitaif 

Badan Amil 

Zakat Kota 

Pekanbaru tidak 

mencatat laporan 

keuangan yang 

terdapat saldo 

dana yang tidak 

sesuai dengan 

PSAK 109. 

3. Sabrina Shahnaz (2016) 

Penerapan PSAK No 

109 Tentang Pelaporan 

Keuangan Akuntansi 

Zakat, Infaq/Sedekah 

Pada Badan Amil Zakat 

Provinsi Sulawesi Utara 

Kualitatif Deskriptif 

Kualitatif 

Belum menyusun 

Laporan 

Keuangan sesuai 

PSAK No.109. 

Laporan 

Keuangan hanya 

berupa Laporan 

pemasukan dan 

pendistribusian 

dana.   

4. Siti Aisyah (2019)  

Penerapan PSAK 109 

Tentang Akuntansi 

Zakat dan Infak/Sedekah 

di Badan Amil Zakat 

Nasional (BAZNAS) 

Kota Banjarmasin 

Kualitatif Deskriptif 

Kualitatif 

BAZNAS Kota 

Banjarmasin 

sudah 

menyajikan 

laporan keuangan 

seperti format 

PSAK 109.  

5. Pandapotan Ritonga 

(2017) 

Analisis Akuntansi 

Zakat berdasarkan 

PSAK No. 109 pada 

Badan Amil Zakat 

Kualitatif Deskriptif 

Kualitatif 

Belum 

menerapkan 

penggunaan 

PSAK No. 109 

dalam 

menyajikan 
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No Penelitian dan Judul Jenis 

Penelitian 

Metode atau 

Analisis 

Data 

Hasil Penelitian 

Nasional (BAZNAS) 

Sumatera Utara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

laporan 

keuangan. Karena 

dalam PSAK 

109, bertujuan 

untuk mengatur 

pengakuan, 

pengukuran, 

penyajian, dan 

pengungkapan 

transaksi zakat, 

infaq dan 

sedekah.  

6 Widyarti (2014) Studi 

Evaluatif atas Penerapan 

Akuntansi Zakat dan 

Infaq/Sedekah pada 

LAZIS Wahdah 

Islamiyah Makassar 

berdasarkan PSAK 109 

Kualitatif Deskriptif 

Kualitatif 

Menunjukkan 

bahwa dalam 

proses pelaporan 

keuagannya, 

LAZIS Wahdah 

Islamiyah 

Makassar hanya 

membuat laporan 

perubahan dana. 

LAZIS Wahdiah 

Islamiyah 

Makassar belum 

menggunakan 

double entry dan 

belum 

menghasilkan 

lima laporan 

keuangan 

menurut PSAK 

109. Dengan 

demikian, 

pencatatan yang 

dilakukan oleh 

LAZIS Wahdah 

Islamiyah 

Makassar belum 

sepenuhnya 

sesuai dengan 

PSAK 109. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu kegiatan 

yang dilakukan di lingkungan tertentu, baik di lapangan organisasi masyarakat 

atau social maupun pemerintah. Berdasarkan pada latar belakang, rumusan 

masalah, serta objek dalam peneltian yang telah diuraikan sebelumnya, maka jenis 

penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian kualitatif merupakan penelitian 

yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh 

subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan lain-lain secara 

holistik, dengan cara deskripsi dalam bentuk bahasa, pada suatu konteks khusus 

dan dapat memanfaatkan berbagai metode ilmiah. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dimana 

penelitian kualitatif sebagai metode ilmiah sering digunakan dan dilaksanakan 

oleh sekelompok peneliti dalam bidang ilmu social, termasuk juga ilmu 

pendidikan. Sejumlah alasan juga dikemukakan yang intinya bahwa penelitian 

kualitatif memperkaya hasil penelitian kuantitaif. Penelitian kualitatif 

dilaksanakan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan. 

Pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman 

yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena social dan 

masalah manusia. Pada penelitian ini peneliti membuat suatu gambaran kompleks, 

meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandagan responden dan melakukan studi 

pada situasi yang alami. 
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Adapun pendekatan pada penelitian ini adalah pendekatan deskriptif, pada 

pendekatan ini, data yang digunakan berupa informasi lisan, atau tulis dari hasil 

wawancara serta laporan keuangan yang ada tanpa perlu adanya kuantifikasi. 

Selain itu seperti yang dinyatakan oleh moleong, metode kualitatif dilakukan 

dengan beberapa pertimbangan, pertama menyesuaikan metode kualitatif lebih 

mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda; kedua, metode ini 

menyajikan secara langsung hubungan antara peneliti dengan responden; ketiga, 

metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak 

penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. 

 

3.2 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Meranti 

Jl. Siak Sri Indrapura Komplek Masjid Agung Darul Ulum, Selatpanjang Riau. 

 

3.3 Sumber Data 

1. Data Primer  

Data primer adalah data yang dapat dari sumber pertama baik 

individu maupun perseorangan. Data tersebut diperoleh langsung dari 

objek atau sumber utama (Azwar, 2001:91), yaitu dari BAZNAS 

Kabupaten Kepulauan Meranti, dan data tersebut didapatkan dengan cara 

wawancara. 

2. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan 

disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak yang 
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lainnya. Adapun data sekunder ini meliputi buku atau dokumentasi yang 

berkaitan dengan masalah, pendapat para ahli hukum dan laporanlaporan 

hasil penelitian. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

3.4.1 Observasi Langsung 

Sebagai metode ilmiah, observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan 

pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti. Dalam arti 

luas observasi sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilakukan 

baik secara langsung maupun tidak lansung (Sutrisno, 2004:151). Teknik ini 

dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung mengenai proses 

akuntansi zakat yang diterapkan di BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti. Hal 

ini dilakukan untuk mengetahui secara pasti bagaimana cara penerapan akuntansi 

zakat yang diterapkan di BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti. 

3.4.2 Wawancara (Interview) 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan 

terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.  Interview adalah 

sebagai suatu proses tanya jawablisan, dengan dua orang atau lebih yang 

berhadap-hadapan secara fisik, yang satu dapat melihat yang lain dan 

mendengarkan suaranya, merupakan alat pengumpul informasi langsung untuk 

berbagai jenis data sosial baik yang terpendam maupun yang manifest (Moleong, 

2009:217). Untuk memperoleh informasi secara langsung tentang keadaan, 
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adapun model wawancaranya dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan 

kepada pegawai BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti. 

3.4.3 Dokumentasi  

Dokumentasi adalah catatan atau karangan seseorang secara tertulis 

tentang tindakan, pengalaman dan kepercayaannya. Penelitian ini juga akan 

diperkaya dengan dokumen yang menginformasikan tentang proses penelitian, 

seperti buku-buku tentang zakat dan buku-buku laporan administratife tentang 

program kerja dan data lainnya tentang BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti. 

 

3.5 Analisis Data 

Analisis data yang akan dilakukan terdiri atas deskripsi dan analisis isi. 

Deskripsi peneliti akan memaparkan data-data atau hasil-hasil penelitian melalui 

tehnik pengumpulan data di atas. Dari semua data yang terkumpul, kemudian 

penulis analisis dengan menggunakan metode deskripsi, dengan analisis kualitatif. 

Metode ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau status fenomena. 

Dalam hal ini, penulis menganalisis serta menjelaskan hal-hal yang berhubungan 

dengan keadaan di BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meeranti, terutama dalam 

menggambarkan bagaimana penerapan akuntansi zakat pada BAZNAS Kabupaten 

Kepulauan Meranti. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

Berdasarkan uraian penjelasan dan analisa yang telah dikemukakan pada 

bab-bab sebelumnya, maka penulis akan memberikan kesimpulan dari pernyataan 

yang ditemui selama analisa kasus dalam penelitian ini. Kemudian penulis juga 

ingin menyampaikan saran, yang mungkin bisa digunakan oleh Badan Amil Zakat 

Nasional Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai bahan evaluasi agar nanti 

kedepannya penerapan pada laporan keuangan sesuai dengan  PSAK No. 109. 

5.1 Kesimpulan 

Dari permasalahan yang ditemukan dalam analisa peneltian ini, penulis 

dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pada Laporan Keuangan yang disajikan Badan Amil Zakat Nasional 

Kabupaten Kepulauan Meranti masih belum sesuai dengan PSAK No. 

109, yang mana mengatur tata cara penyajian Laporan Keuangan tentang 

zakat, infaq dan sedekah.  

2. BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti hanya menyajikan laporan Posisi 

Keuangan, Laporan Perubahan Zakat, Infak dan Amil, Laporan Arus Kas 

dan Catatan atas Laporan Keuangan. Tidak menyajikan Laporan 

Perubahan Aset Kelolaan. 

3. Pada laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti tidak 

menyajikan dengan lengkap penyaluran zakat pada 8 (delapan) asnaf 

sebagaimana yang telah diatur dalam PSAK No. 109, dan BAZNAS 
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Kabupaten Kepulauan Meranti hanya menyalurkan dana zakat kepada 6 

(enam) asnaf, tetapi yang tertulis 7 asnaf. 

 

5.2 Saran  

Saran yang dapat peneliti berikan dalam penerapan penyusunan laporan 

keuangan BAZNAS Kabupaten Meranti adalah sebagai berikut: 

1. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kepuluan Meranti sebaiknya 

dalam menyusun dan menyajikan laporan, kedepannya lebih mengacu 

pada PSAK No. 109 tentang zakat, infak dan sedekah. 

2. Sebaiknya Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kepulauan Meranti 

untuk kedepannya menyajikan penyaluran zakat yang ada pada Laporan 

perubahan dana zakat, menyalurkan kepada 7 (tujuh) asnaf yang harus 

sesuai dengan PSAK No. 109. 

3. Sebaiknya pengurus atau pegawai Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten 

Kepulauan Meranti harus meningkatkan pemahaman tentang akuntansi 

zakat agar penyaluran maupun pendistribusiannya tidak salah sasaran. 
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LAMPIRAN 

 

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL 

KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI 

LAPORAN POSISI KEUANGAN 

PER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 

(Dengan angka-angka tahun 2017 sebagai pembanding) 

 

 

 

 

 

 

 

 

KETERANGAN  Catatan  31-12-2018 31-12-2017 

 

ASET  

ASET LANCAR  

   Kas dan Setara Kas  

   Piutang  

   Uang Muka 

      Jumlah Aset Lancar 

 

ASET TIDAK LANCAR  
   Aset Tetap 

   Harga Perolehan  

   Akumulasi Penyusutan 

      Jumlah Aset Tetap (Nilai Buku) 

 

JUMLAH ASET 

 

KEWAJIBAN DAN SALDO DANA 

KEWAJIBAN LANCAR 

   Hutang Lain-lain  

   Dana Non Halal 

      Jumlah Kewajiban Lancar  

 

SALDO DANA 

   Dana Zakat 

   Dana Infak 

   Dana Amil 

      Jumlah Saldo Dana  

 

 

 

1.c 

2.d 

3 

 

 

 
4.e 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.f 

6 
 

 

7 

(Rp.) 

 

 

1,476,968,462 

36,680,548 

-  

1,513,649,010 

 

 

 

178,645,000 

(112,306,527) 

66,338,473 

 

1.579,987,483 

 

 

 

36,680,548 

25,704,935 

62,385,483 

 

 

1,119,660,695 

36,834,065 

361,107,240 

1,517,602,000 

(Rp.) 

 

 

1,396,575,393 

21,207,548 

- 

1,417,782,941 

 

 

 

150,025,000 

(105,719,226) 

44,305,774 

 

1,462,088,715 

 

 

 

21,207,548 

9,917,498 

31,125,046 

 

 

1,256,486,365 

2,333,942 

172,143,362 

1,430,963,670 

 

JUMLAH KEWAJIBAN DAN SALDO DANA  1,579,987,483 1,462,088,715 



 
 

 

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL 

KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI 

LAPORAN PERUBAHAN DANA ZAKAT 

PER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 

(Dengan angka-angka tahun 2017 sebagai pembanding) 

KETERANGAN  Catatan  31-12-2018 31-12-2017 

 

DANA ZAKAT 

    Penerimaan  

- Penerimaan Dana Perorangan 
- Penerimaan Dana Zakat Melalui Instansi (UPZ) 

                    Jumlah Penerimaan  

 

Penyaluran  

- Penyaluran Bantuan Fakir Miskin  

- Penyaluran Bantuan Gharimin  

- Penyaluran Bantuan Ibnu Sabil  

- Penyaluran Bantuan Mu’allaf  

- Penyaluran Bantuan Fii Sabilillah  

- Penyaluran Bantuan Amil 

                     Jumlah Penyaluran  

 

Surplus (Defisit) Dana Zakat  

Saldo Awal Dana Zakat  

   Saldo Akhir Dana Zakat  

 

 

 

8 
 

 

 

9 

 

(Rp.) 

 

 

322,653,875 
1,317,561,488 

1,640,215,363 

 

 

1,447,114,112 

- 

1,200,000 

8,000,000 

115,700,000 

205,026,920 

1,777,041,033 

 

(136,825,670) 

1,256,486,365 

1,119,660,695 

(Rp.) 

 

 

469,748,868 
1,161,121,408 

1,630,870,276 

 

 

1,336,377,736 

- 

- 

6,400,000 

62,688,000 

203,858,785 

1,609,324,520 

 

21,545,756 

1,234,940,609 

1,256,486,365 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL 

KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI 

LAPORAN ARUS KAS 

PER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 

KETERANGAN  31-12-2018 31-12-2017 

 

ARUS KAS DARI KEGIATAN OPERASI 

   Dana Zakat  

   Dana Infak  

   Dana Amil  

   Dana Non Halal 

   Penyesuaian Saldo Dana tahun berjalan terhadap kas yang diperoleh 

(digunakan) untuk kegiatan operasi  

(Kenaikan) Penurunan Aset Operasi  
   Beban Penyusutan  

   Piutang lain-lain  

Kenaikan (Penurunan) Kewajiban Operasional  

   Hutang lain-lain 

   Piutang lain-lain 

Jumlah Kas Bersih yang diperoleh (digunakan) untuk kegiatan operasi 

 

ARUS KAS DARI KEGIATAN INVESTASI  

   Perolehan Aset Tetap  

Jumlah Kas Bersih yang diperoleh (digunakan) untuk kegiatan 

investasi  
 

KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS 

 

KAS DAN SETARA KAS TAHUN  

 

KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN  

(Rp.) 

 

(136,825,670) 

34,500,123 

188,963,877 

- 

 

 

 
6,587,301 

(15,473,000) 

 

15,473,000 

15,787,438 

109,013,069 

 

 

(28,620,000) 

(28,620,000) 

 
80,393,069 

 

1,396,575,393 

 

1,476,968,462 

(Rp) 

 

21,545,756 

2,333,942 

170,563,385 

(326,076) 

 

 

 
19,649,158 

128,792,452 

 

21,207,548 

9,917,498 

373,683,663 

 

 

(31,320,000) 

(31,320,000) 

 
342,363,663 

 

1,054,211,730 

 

1,396,575,393 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL 

KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI 

LAPORAN PERUBAHAN DANA INFAQ 

PER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 

(Dengan angka-angka tahun 2017 sebagai pembanding) 

KETERANGAN Catatan  31-12-2018 31-12-2017 

 

DANA INFAQ 

   Peneriman  

      -Penerimaan Infaq Tidak Terikat 
      -Penerimaan Infaq Terikat 

 

                    Jumlah Penerimaan  

 

Penyaluran  

   -Penyaluran Dana Tidak Terikat 

   -Penyaluran Dana Terikat  

                    Jumlah Penyaluran  

 

Surplus (Defisit) Dana Infaq 

Saldo Awal Infaq  

   Saldo Akhir Dana Infaq  

 

 

8. 

 
 

 

 

 

9. 

(Rp.) 

 

 

41758812 
16,310,700 

 

58,069,512 

 

 

7,258,689 

16,310,700 

23,569,389 

 

34,500,123 

2,333,942 

36,834,065 

(Rp.) 

 

 

2667362.73 
- 

 

2,667,363 

 

 

333,420 

- 

333,420 

 

2,333,942 

- 

2,333,942 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL 

KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI 

LAPORAN PERUBAHAN DANA AMIL 

PER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 

(Dengan angka-angka tahun 2017 sebaai pembanding) 

 

KETERANGAN Catatan 31-12-2018 31-12-2017 

 

DANA ZAKAT 

   Penerimaan 

      -Penerimaan Hibah APBD 

      -Penerimaan Dari Dana Zakat  

      -Penerimaan Dari Dana Infaq 

 

                  Jumlah Penerimaan  

Penyaluran  

Penyaluran Dana Amil dari APBD 

Operasional Kantor: 
Beban Pegawai 

Beban Telepon  

Beban Listrik  

Beban Internet 

Beban Website  

Beban Bahan Pakai Habis  

Beban ATK, Cetak  dan Penggandaan  

Beban Peralatan Kebersihan  

Beban Kegiatan Perjalanan Dinas  

Beban Konsumsi dan Rumah Tangga  

Beban Tamu 

Beban Training, Seminar dan Pelatihan  
Beban pakaian dan atribut  

Beban Koran, majalah dan tv 

Beban publikasi dan dokumentasi 

Beban sewa  

Beban pengadaan barang 

Beban pemeliharaan kantor/renovasi 

Beban pemeliharaan perangkat Komputer dan Printer 

Beban pemeliharaan kendaraan dinas 

Beban bagian pengumpulan dan pengembangan  

Beban bagian perencanaan keuangan dan pelaporan 

Beban bagian pendistribusian dan pendayagunaan  
Beban UPZ Kecamatan 

Beban kegiatan zakat Community Development (ZCD) 

                    Jumlah  

Operasional Ambulance 

Beban pengelolaan ambulan laut: 

Beban BBM ambulan laut 

Beban Oli ambulan laut 

Beban busi mesin ambulan laut 

Beban pemeliharaan bodi boat ambulan laut 

Beban pemeliharaan mesin ambulan laut 

Beban jasa lansir bbm ambulan laut 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

9. 

(Rp.) 

 

 

1,500,000,000 

205,026,920 

7,258,689 

 

1,712,285,609 

 

 

 
773,400,000 

384,100 

3,621,500 

5,452,775 

3,861,849 

7,190,000 

36,660,240 

2,285,000 

57,670,136 

11,221,000 

9,716,000 

6,963,000 
5,775,000 

14,921,000 

4,800,000 

9,850,000 

- 

9,260,000 

- 

2,300,000 

3,850,000 

2,600,000 

49,000,000 
28,735,000 

- 

1,049,516,600 

 

 

278,720,000 

25,623,000 

275,000 

- 

9,220,000 

4,800,000 

(Rp.) 

 

 

1,500,000,000 

203,858,785 

333,420 

 

1,704,192,205 

 

 

 
578,600,000 

1,278,977 

2,644,000 

2,697,100 

- 

705,000 

31,108,643 

3,630,000 

45,739,000 

10,831,500 

10,489,000 

6,950,000 
- 

1,460,000 

9,894,000 

4,800,000 

13,760,000 

1,865,000 

3,471,000 

7,325,000 

- 

5,700,000 

8,950,000 
- 

- 

751,898,220 

 

 

405,870,000 

89,570,000 

250,000 

45,815,000 

55,806,000 

3,440,000 



 
 

Beban sewa 

                     Jumlah  

Beban Pengelolaan Ambulan Darat 

Beban BBM ambulan darat  

Beban pemeliharaan ambulan darat 

Beban pemeliharaan mesin ambulan darat 

Beban umum lainnya 

                   Jumlah  

   Jumlah Beban Operasional Ambulance 

   Jumlah Pengeluaran Dana APBD 

    

   Penyaluran Dana Amil 
      -penyaluran dana amil dari dana zakat 

      -beban penyusutan asset tetap 

      -beban penghapusan asset tetap  

            Jumlah Penyaluran Dana Amil  

         Jumlah Penyaluran  

   Surplus (Defisit) Dana Amil 

   Saldo Awal Amil  

      Saldo Akhir Dana Amil   
 

9,700,000 

328,338,000 

 

16,200,000 

10,250,000 

10,985,000 

10,279,000 

47,714,000 

376,052,000 

1,425,568,600 

 

 
76,065,831 

21,252,500 

434,801 

97,753,132 

1,523,321,732 

188,963,877 

172,143,362 

361,107,240 

10,000,000 

610,751,000 

 

4,470,000 

2,939,000 

- 

25,151,000 

32,560,000 

643,311,000 

1,395,209,220 

 

 
118,770,441 

19,649,159 

- 

138,419,600 

1,533,628,820 

170,563,385 

1,579,977 

172,143,362 
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