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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. AKUNTANSI.SYARIAH 
 

Akuntansi syariah merupakan suatu tindakan pencatatan berdasarkan 

transaksi-transaksi yang telah dilakukan yang mana disesuaikan dengan 

ketetapan yang telah di tetapkan Allah SWT melalui syariat islam, maka 

hendaknya ketika kita mempelajari hal ini dibutuhkan pemahaman yang baik. 

Pembelajaran tentang akuntansi syariah sangatlah penting karena 

perkembangan zaman sekarang banyak sekali lembaga-lembaga yang 

melabelkan diri dengan nama syariah artinya didalam sistim pengelolaan yang 

ada, harus ada unsur syariah dalam bertra`nsaksi tentunya. Kemudian 

ketentuan kenapa kita memerlukan pembelajaran akuntansi syariah yaitu 

sebagai tuntunan melaksanakan transaksi secara syariah dikarenakan terdapat 

kebutuhan akibat pesatnya.perkembangan sistem transaksi.syariah.17 

Dengan adanya transaksi syariah ini jika penerapanya benar-benar 

sesuai dengan syariah islam, maka banyak sekali masyarakat yang kushusnya 

di Indonesia ini akan tertarik pada instasi atau lembaga yang berlabel islam 

                                                             
17 Sri Nurhayati Dan Wasilah, Akuntansi Syariah Di Indonesia, (Jakarta:Salemba 

Empat,2015) Hal.9 
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selain itu juga penerapan akuntansi syariah ini akan mendapatkan keberkahan 

dari allah SWT. Dan pada dasarnya konsep transaksi yang menerapkan 

syariah dan konvensional memiliki perbedan yang terletak pada soal-soal inti 

pada pokok, sedangkan segi persamaannya hanya bersifat aksiomatis. Jadi, 

dikatakan bahwa konsep akuntansi Islam lebih jauh dahulu dari konsep 

akuntansi konvensional.18 Karena alasan kenapa akuntasi syariah ini lebih 

dahulu, terdapat di surat Al-Baqarah.ayat 282.19 

ْهٰٓا ِاَذا َتَدايَُنُهتبمه ِبَديهٍن اِل ٰٓى َاَجٍل  ْه بَُُّْهَنكبمه َكامَُّسمًّى فَ ز ي ٰٓاَيَُُّها الَِّذيهَن ا َمنُب تب  ََلهَْكه
 
ْه ُۗب ُُب تُب لِِۖ اكه ٌٌْۢ بِالهَعده ِت

ُِلِ   ََلهْبمه
ْۚ
ْه تب ُهَْكه َْ َكَما َعََّمهب الُق هب فَُ تب ٌْ َانه يَّكه َِ َكاِت َه َِبَّه ََََل الهَحقُّ ََلهَُْتَِّق الُق   َعَُْههِ ز الَِّذيه َ  ََََل يَأه

 َفِانه َكاَن الَِّذيه َعَُْهِه الهَحقُّ َسِفُْهًها َ يَُُهَخسه 
ًا   ُ ْه ََ َه َضِعُْه ز ِمنههب  َْ َا َتِطْهعب اَنه يُِّملَّ هب َه ََل َيسه  ًفا َا

لِ   ُِله ََِلُّه بِالهَعده ُهْبمه ِهْهَديهِن ِمنه ِِقَجالِ ز فَُ ََ َها  ِهدب َتشه ْهنَا كبمهْۚ َفاِ ََاسه َُْهِن فََُِّجبٌل ََّامهَِّ ز نه لَّمه َيكب اَت ِن َِجب
اءِ ز ِممَّنه  ْهَن ِمَن الشَُّهَدۤ ىهبَما ز تَُِّهَض د  ىهبَما از َانه َتِضلَّ ِاحه د  َِّ ِاحه  ََََل فَُتبذَكِق

ِّ ى  بخه َِ ز َله اءب  يَأه
الشَُّهَدۤ

ْه ُۗب َصَِ ز َماِاَذا ُُب تُب ْهٰٓا َانه َتكه ُ َمب ْها   ََََل َتسه َه َكُُِْهًِّا اِل ٰٓى َاَجُِ دبعب ًِّا َا هُْه َْ ز ُهَسطب ِعنهَد الُق ِه اَ ز ذ ِلكبمه   مب ََاَُُه
ْهَن ز لُِشََّهاَدةِ  ْهٰٓا ِاَلَّٰٓ اَنه َتكب نََُها بَُُْهَنكبمه تبدِ ز َحاِضَِّةً ز ِتَجاَِةً ز ََاَدهن ىٰٓ اَلَّ تَُِّهتَابُب َه ٌٌ َاَلَّ فََُُْهَس َعَُْهكبمه جب ز يُهِّب َنا

هِ َتكه  َه  َََا
ْهَها  ُُب َهٰٓا ِاَذاتُب ِهْهدٌ دب ََ ٌْ ََََّل  َِّ َكاِت ْها َفِانَّهتََُُايَُعهتبمه ِۖ ََََل يبَضۤا َعُب    ََِانه تَُفه

ٌۢ
ْهٌق ْا ِبكبمه   ََاتَُّقب ز فبسب

يُبَعُِقمبكبمب الُق هب   ََالُق هب  ءٍ ة الُق َه   ََ ََ ْه َعُِْهمذِبكبلِق   
Artinya: “Wahai orang-orangnyang beriman! Apabila kamunmelakukan 

utang piutang untuk waktunyang ditentukan, hendaklah 

kamunmenuliskannya. Dan hendaklah seorangnpenulis diantara 

kamunmenuliskannya dengan benar. Janganlah penulisnmenolak untuk 

menuliskannyansebagaimana Allah telah mengajarkannkepadanya, maka 

hendaklah dianmenuliskan. Dan hendaklah orangnyang berutang itu 

mendektekan, dan hendaklah dianbertakwa kepada Allah, Tuhannya, 

dannjanganlah dia menguranginsedikit pun daripadanya. Jika yangnberutang 

                                                             
18 Ali Maulidi,”Akuntansi Syariah Dan Pendekatan Normati, Historif Dan Aplikatif” 

Iqtishadia, Vol.1 No1 Juni 2014, Hal. 63 
19  Kementerian Agama R I, Al Qur’an Usmani (Semarang, P.T Karya Thoha Putra) Hal. 44 
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itu orangnyang kurang akalnyanatau lemahn(keadaannya), atau tidak 

mampunmendiktekan sendiri, makanhendaklah walinyanmendiktekannya 

dengan benar. Dan persaksikanlahndengan dua orang saksinlaki-laki di antara 

kamu. Jika tidaknada (saksi) dua orangnlaki-laki, maka (boleh) seorangnlaki-

laki dan duanorang perempuan diantaranorang-orang yang kamunsukai dari 

paransaksi (yang ada), agar jika yangnseorang lupa, maka yangnseorangnlagi 

mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksinitu menolak apabilandipanggil. 

Dan janganlah kamunbosan menuliskannya, untuk batasnwaktunya baik 

(utang itu) kecilnmaupun besar. Yang demikiannitu, lebih adil disisinAllah, 

lebih dapat menguatkannnkesaksian, dan lebih mendekatkannnkamu kepada 

ketidakraguan, kecuali jika halnitu merupakan perdaganganntunai yang kamu 

jalankan diantarankamu, maka tidak ada..dosa bagi kamu jikankamu tidak 

menuliskannya. Dannambillah saksi apabilankamu berjual beli, dannjanganlah 

penulis dipersulitndan begitu jugansaksi. Jika kamu lakukann(yang demikian), 

maka sungguh, hal itunsuatu kefasikannpada kamu. Dan bertakwalahnkepada 

Allah, Allah memberikannpengajaran kepadamu, dannAllah 

Maha.Mengetahui segala.sesuatu” 

Dari keterangan ayat al qur’an telah dijelaskan diatas bahwa kewajiban 

bagi setiap umatnmukmin untuk kiranya menuliskan setiap aktivitas transaksi 

yang masih belum tuntas (not completed atau non-cash). Dalam ayat tersebut 

sangatlah jelas tujuan perintah ini, untuk menjagankeadilan dan kebenaran, 

bisa dikatakan perintah ini ditekankan kepada kepentingan pertanggung 

jawaban (accountability) agar salah satu pihak dari yang terlibat aktivitas 

tersebut tidaklah ada yang dirugikan serta tidak menimbulkannkonflik. Al-

Qur’an dapat melindungi kepentingannmasyarakat dengan menjaga 

terciptanya kebenaran dan keadilan. Maka dari pada itu, ilmu akuntansi 

bukanlah selalu di tekankan untuk pengambilan keputusan (decision making) 

melainkan bisa juga digunakan sebagai pertanggungjawaban (accountability). 
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Maka dari itu IAI melakukan peranya yang mana sebagai entitas yang 

mengatur tentang perlakuan keuangan yang ada di Indonesia yang di akui 

pemerintah. Pada tahun 2007 Ikatan Akuntasi Indonesia bekerja sama dengan 

Forum Zakat menyususn akuntansi zakat yang kemudian dapat diseleseikan 

pada tahun 2008 mengenai PSAK 109 berisi tentan Akuntansi Zakat, dan 

penerapan ini mulai efektif pada tahun 2009.20 

Dengan adanya akuntansi zakat diharapkan bisa menjadikan 

keseragamannpada saat pelaporan data keuangan dan kesederhanaan saat 

melakukan pencatatan ataranbadan amilmzakat yang mana diawali dari 

tingkatnkabupaten sampaindengan tingkat pusat dan  lembaga amil zakat yang 

mana telah dikukuhkan pemerintah. 

Zakat sendiri, tergolong sebagai lembaga keuangan yang transaksi 

syariah non komersil artinya disini BAZNAS bukan suatu instasi/lembaga 

yang bertujuan mendapatkan laba namun perannya disini melainkan untuk 

mengajak, menghimbau dan menginformasikan untuk bersama-sama 

membayar zakat. Suatu lembaga keuangan syariah yaitu entitas yang bergerak 

di bidang jasa keuangan yang mana harus sesuai berdasarkan prinsip-prinsip 

syariah.21 

 

                                                             
20 Devi Megawati Dan Fenny Trisnawaty,”Penerapan Psak 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan 

Infaq/Sedekah Pada Baznas Kotan Pekan Baru” Khutubkhanah, Vol.17, No. 1 Hal 41 
21 Lantip Susilowati, Dkk,Akuntansi Syariah,(Jakarta : Alim’s Publising,2019) Hal.2 
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B. ZAKAT dan INFAQ/SEDEKAH 

 

1. ZAKAT 

Zakat dari segi bahasa memiliki akar kata zakat kemudian dari  

kata zakat ditafsir oleh beberapanulama dengan tafsiran yang tidak 

sama.22 Zakat dapat di sebut at-thahuru (mensucikan atau 

membersihkan) menurut Abu Hasan AI-Wahidi dan Imam Nawawi. 

dari keterangan tersebut telah juga difirmankan Allah SWT, pada 

Qur’an SuratnAt-taubah ayatn103. 

 ََالُق  هب 
 
َْتَك َسَكٌن لَّهبمه ْهِهمه ِبَها َََصلِق َعَُْه ِهمه  ِانَّ َصُ  ًَُة تبَطهِقِّبهبمه ََتُبزَكِق َْاِلِهمه َصَد خبذه  ِمنه اَمه

 َسِمْهٌع َعُِْهمٌ 
 

Artinya: “Ambillahmmzakat dari hartammmereka, untuk 

menyucikan dan membersihkan mereka, dan kemudian 

berdoalah.untuk mereka. Sesungguhnyandoa yang kamu panjatkan itu 

(menumbuhkan) ketenteraman dalam.jiwa bagi mereka. Allah 

MahanMendengar, Maha Mengetahui” 

 

Dari ayat diatas dapat dikatakan bahwa orang yang selalu 

menunaikan zakat karena Allah, bukan dipuji manusia, Allah akan 

membersihkan dan mensucikan baik hartanya maupun jiwanya.  

Berikutna zakat dapat disebut juga al-Barakatu (berkah) dari 

kata ini dapat diartikan bahwa setiap orng yang berzakat, seagala harta 

yang dimilikinya akan selalau mendapatkan keberkahan dari Allah 

                                                             
22 Kementerian Agama R I, Panduan Zakat Praktis…, Hal. 11 

 



23 
 

 
 

SWT. Keberkahan ini dapat mendatangkan kententraman hidup karena 

harta yang digunakan sudah bersih dan mendapatkan keberkahan, 

karena sudah disucikan dari noda-noda yang dapat menjadikan harta 

tidak berkah dengan membayar. Namun belum pasti juga apabila 

membayar zakat dengan berzakat harta akan menjadi bersih. 

Selanjutnya, zakat disebut juga an-Numuw bermakna tumbuh 

dannberkembang. Dikatan berkembang ini bermakna bahwa setiap 

orang yang berzakat harta yang diperoleh akan tambah tumbuh 

berkembang karena keberkahan harta yng dimiliki apabilatelah 

berzakat. Dengan kata lain bahwa pada dasarnya setiap membayar 

zakat harta yang dimiliki tidaklah akan berkurang melainkan 

hakikatnya akan terus bertambah, seperti yang telah di janjikan 

Rosulluloh dalam hadistnya "Sesunguhnya hartanyang 

dikeluarkannzakatnya tidaklah berkurang, 

melainkan.bertambah.dan.bertambah" 

Yang terakir, zakat disebut as-Sholahu (bagus atau beres). Di 

artikan maksud dari beres dan bagus ini, harta yang dimiliki akan 

selalu terasa bagus dan beres karena telah dizakatinya kemudian akan 

terhindar dari sesuatu yang dapat menjadikan masalah.  

Zakat dalam konteks fiqih merupakan suatu tindakan yang 

menjadi kewajiban bagi setiap orang muslim untuk membayarkan 

sebagian dari hartanya setelah mencapai nishob(hitungan. Yangnmana 
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istilah zakat ini kurang lebih sama dengan ketentuan yang ada di 

PSAK 109 yang mana menerangkan zakat ialah suatu harta yang harus 

dan wajib dikerluarkan oleh seorang muzaki dengan ketentuan yang 

sudah dituliskan disyari’ah untuk ditasarufkan kepada yangnnberhak 

menerimanya(mustahiq). 

Sebagaimana ibadah wajib umat islam, zakat memiliki dasar-

dasarnhukum islam yang mana terdapatndidalam Al-Qur’annsebagai 

mana berikut: 

 Surat Al baqarah ayat 261.23 

َْاَلهبمه ِف ْه َسُِْهِل الُق ِه كَ َمَثلب الَِّذيهَن يُبنهِفقب  ََُُتته َسُهَع سَ ْهَن اَمه َناِبَل َمَثِل َحٍَّة اَنهٌۢ
ِعفب ِلَمنه يَّ  ُُبٍَُة مِقاَئةب َحٍَّة   ََالُق هب يبض 

ٌۢ
ََالُق هب ََاِسٌع َعُِْهمٌ ِف ْه كبلِق سبنه َشۤاءب    

 
Artinya : “Di contohkan bahwa ketika orang 

menginfakkan harta yang dimilikinya dijalannAllah seperti 

sebutir.bijinyang menumbuhkanntujuh tangkai, pada setiap 

tangkainada seratusnbiji. Maka disaat itu Allah 

akannmelipatgandakan bagi siapa saja yangndia kehendaki, 

dan Allah.Maha luas, Maha.Mengetahui” 

 

Dari ayat tersebut dapat dijelaskan bahwa setiap 

orang yang menafkahkan harta yang dimilikinya dijalan 

allah SWT seperti sebutir.benih yang menumbuhkan.tujuh 

butir pada.tiap-tiap.butir. 

 

                                                             
23 Kementerian Agama R I, Al Qur’an Usmani…, Hal. 41 
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 Surat Al-Baqarah Ayat 267.24 

ْها ِمنه َطِْقُ ِت َما َكَسُُهتب  ْهٰٓا اَنهِفقب َنا َلكبمه مِقَن ي ٰٓاَيَُُّها الَِّذيهَن ا َمنُب َِّجه مه ََِممَّآٰ َاخه
ْهَن َََلسه  ْا الهَخُِْهَث ِمنههب تُبنهِفقب َِهِض   ََََل تََُْمَّمب َهِمضب اَله ْها تبمه بِا ِخِذيهِه ِاَلَّٰٓ اَنه تُب

ْهٰٓا َانَّ الُق   َه َغِن ٌّْ َحِمْهدٌ ِفْهِه   ََاعهَُمب  
 

 Artinya: “Wahai orang-orang beriman! Berinfaqlah dari 

beberapa hasil usahamunyangnbaik dannbeberapandari apa 

yangnkaminkeluarkan.dari.bumi.untukmu. Janganlahnkamu 

memilihiyangitidak baik untuk dikeluarkan. Yang mana 

dirimu sendiri tidak berkenan mengambilnya, melainkan 

dengannmemicingkan mata (enggan) terhapanya. Dan 

ketahuilahnbahwa AllahnMaha Kaya dan Maha Terpiji” 

 

 Ayat ini menjelaskan pentingnya sebagai oerang yang 

beriman agar mengeluarkan sebagian hartanya yang baik 

bukan yang buruk. Surah Al-Baqarah ayat 43.25 

ْها َمَع الَِّّاِكِعْهنَ  ِهَكعب َْة ََا ْا الزَّك  َْة ََا تب  ُ ْا الصَّ ُِْهمب ََا  

Artimya : “Dannlaksanakanlah salat, kemudianntunaikanlah 

zakat, dan rukuklahnbeserta orangnyang rukuk” 

 

 Dari penggalan ayat tersebut menjelaskan perintah zakat yang 

harus dilakukan selayaknya seorang mukmin melaksanakan sholat  

wajib. 

                                                             
24 Kementerian Agama R I, Al Qur’an Usmani…, Hal. 42 
25 Kementerian Agama R I, Al Qur’an Usmani…, Hal. 8 
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Sementara menurutnUndang-Undang Nomor 23nTahunn2011, 

zakat merupakan suatu harta yang wajibidikeluarkan olehiseorang 

muslimiatau badaniusaha guna diberikan kepada mereka yangnberhak 

menerimanyansesuai dengannsyariat islam.26 menurut ketentuan 

Undang-Undangnyang dibuat untukjsaat ini zakat tidak di bayarkan 

secara pribadi melainkan dapat juga dibayarkan melalui badan usaha, 

kemudian ketika sudah membayar zakat seperti yang tercantum 

dalammUndang-Undang Nomor 23 Tahunnnn2011mmtentang 

PengelolaannZakat  pada pasa 22 dan pasal 23 ayat 1-2.  

Pada UU No. 23 pasal 22 tahun 2011nnZakatmyang 

dibayarkannoleh seorang muzaki kepadannBAZNAS ataunnLAZ 

dapat dikurangkanndari penghasilanihkenampajak, jadi apabila sudah 

membayarizakat, muzakki akan menerima pengurangan jumlah pajak 

yang dimiliki, zakat yang dikeluarkan oleh muzakki akan dapat 

mengurangi pajak, dengan ketentuan denganimaksudiagariwajibipajak 

pada seorang muslim tidak membayar beban ganda, yaitunkewajiban 

membayarnzakat  dannpajak.27  

Ketentuan untuk berzakat ini berbeda dengan ketika kita ingin 

bersedekah atau infaq, kalua zakat ini di bayarkan atas dasar 

                                                             
26 Maltuf Fitri,”Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan 

Umat”, Economica, Vol. 8 No.1 2017, Hal. 153 
27 Budi Rahmad,” Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang 

Pengelolaan Zakat”, Syariah Jurnal Ilmu Hukum, Vol.15, No.2, Hlm.164 
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kewajiban sebagai seorang yang beriman, beda halnya dengan sedekah 

dan infaq yang mana atas dasar keinginan. sedekah awal kata 

shadaqoh yang memiliki arti”suatu pemberian yang diberikan oleh 

seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan suka rela tanpa 

dibatasi oleh waktu dan jumlah”tertentu.28 Sedekah merupakan suatu 

pemberian yang diberikan kepada seseorang yang menunjukan sikap 

kepedulian atau kebajikan yang mengharap ridha AllahnSWT, sama 

halnya ketika infak ada sedkit perbedaannya yaitu ketika berinfaq 

artinya dikeluarkan karena memiliki sesuatu keinginan. 

Adapun mengenai kewajiban berzakat telah diperintahkan allah 

SWT yang mana telah difirmankan didalam al qur’an yaitu padansurat 

at-taubathiayat 103.29 

ْهِهمه ِبَها َََصلِق َعَُْهِهمه   “ ًَُة تبَطهِقِّبهبمه ََتُبزَكِق َْاِلِهمه َصَد  ََالُق هب سَ خبذه ِمنه اَمه
 
َْتَك َسَكٌن لَّهبمه ِمْهٌع  ِانَّ َصُ 

 ”َعُِْهم
 

Artinya: " Ambillah sebagian harta dari mereka dengan membayar 

zakat, yang mana ini berguna membersihkan dan menyucikan mereka, 

kemudian berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya didoamu itu 

(menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha 

Mendengar, Maha Mengetahui" 

 

Dari keterangan yang telah ditetapkan allah SWT didalam 

firmanya tersebut, seharusnya sebagai seorang muslimyang memiliki 

                                                             
28 Fifi Nofiaturrahmah, “Penanaman Karakter Dermawan Melalui Sedekah”, Ziswaf, Vol.4, 

No.2, 2017, Hal. 322 
29 Departemen Agama Ri, “Al Qur’an Tafsir Perkata Tajwid”, Al Hidayah, Hal. 420, 2011 
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hata apabila telah sesuai dengan ketentuan syariat, maka hendaknya 

sadar untuk membayarkannya. Kemudian ketika telah membayar zakat 

ada juga ketentuan yang mana hasil atau himpunan jumlah dana zakat 

yang terkumpul tersebut disalurkan kepada yang berhak menerimanya, 

adapun firman allah pada al qur’an surat at-taubath ayat 60.30 

“ ِكْهِن ََالهَعاِمُِْهَن َعَُُْه  ُهفبَقَِّۤاِء ََالهَمس  ُ تب ِل ْهبُبهبمه ََفِ اِنََّما الصََّد ُب ُُب ى َها ََالهمبَؤلََّفِة 
ِِِمْهَن ََِف ْه سَ  ََا ِِ ََاله ُِْهِل  َفِِّيه الِّقَُِا ََالُق هب َعُِْهٌم َحِكْهمٌ ُِْهِل الُق ِه ََابهِن السَّ َضًة مِقَن الُق ِه   ” 

 
Artinya: “Sesungguhnya zakat itu diberikan untuk orang-orangnfakir, 

orangnmiskin, amilnzakat, yangndilunakkannhatinya(mualaf), 

untuk(memerdekakan) hambansahaya, untuk(membebaskan) orang 

yangiiberutang, untuk dijalan Allah daniuntuk orangnyang sedang 

dalamnperjalanan, sebagainkewajiban darimAllah. AllahmMaha 

Mengetahui, Mahanbijaksana” 

  Kewajiban seseorang membayar zakat adalah karena orang 

tersebut telah mempunyai kepemilikan sebesar satu nishob yang 

berkembang syaratngenap satuntahun(haul) bukannsyamsyiah,dan 

juga tidak dalam keadaan berutang yang dituntut olehnhamba 

dannbarang tersebut lebihndari barang kebutuhannpokoknya.31 Adapun 

telah ditegaskan mengenai siapa sajao rangnyang berhaknmenerima 

zakat mengenai 8ngolongan yaitu: 

a. Orangnfakir, yaitu orang yang kekurangan dalam mencukupi 

kebutuhan dasar sehari-hari  

                                                             
30 Departemen Agama Ri, “Al Qur’an Tafsir..., Hal. 417 
31 Yunida Een Fryanti, Akuntansi Lembaga Zakat Dan Wakaf, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar,2017) Hal. 47 
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b. Orang miskin, yaitu seseorang yang dalam kondisi kekurangan 

dalam mencukpi kebutuhan pokok dalam sehari-hari 

c. Pengelola zakat (amil), yaitu seseorang yangndipercayai 

untuknmengumpulkan, mengurus dan mentasarufkan zakat, 

adapun syarat yangiharus dimiliki oleh seorang amil adalah:32 

a) Muslimk 

b) Mukallaff  

c) Jujurv 

d) Memahamiihokumizakat 

e) Kemampuaniuntuk melaksanakanitugas 

f) Diisyaratkanilaki-laki 

g) Bukan hamba sahaya 

d. Mu’allaf, ialah seseorang yang masih awal atau basu beragama 

masuk islam yang mana sebelumnya beragama lain, adapun 7 

jenis golongan orang yang di sebut mu’allaf, antara lain: 

a) Golongan yangnkeislamanya diharapkannkelompok atau 

keluarganya 

b) Golonganiyang dikhawatirkan kriminalitasnya 

                                                             
32 Kutbuddin Aibak, Pengelolaan Zakat  Dalam Maqhosit As Syariah Studi Kasus Badan 

Amil Zakat Tulungagung, (Yogyakarta: Editie Pustaka,2016), Hal. 41 
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c) Seorang penguasa atau tokoh dimasyarakat yang kemudian 

masuk islam yangimempunyai saudara atau sahabatnnon 

muslim 

d) Seorang pemimpin dan muslimin yang berpengaruh 

dilingkungannya yang masih lemah imannya 

e) Kaum muslim yang bertempat tinggal diantara perbatasan 

orang-orang non muslim 

f) Kaum muslim yang membutuhkan dana untuk melawan 

para pembangkang bayar zakat 

g) Orang yang baru mengenal islam dan mau masuk islam 

e. Riqab, yaitunorang yangitelah memerdekakan budak bisa juga 

membebaskan seorang muslim yang ditawan oleh kaum kafir 

f. Gahrim, yaitu seseorang memiliki hutang yang digunakan 

bukan untuk perkara maksiat yang mana sudah tidakisanggup 

lagi dalamimembayarnya 

g. Fii Sabilillah, ialah untuk memepertahankan kejayaan islam 

dan kemaslakhatan kaum muslim 

h. Ibnu sabil, yaitu suatu keadaan dimana seseorang dalam 

keadaan perjalanan bukan untuk kegiatan maksiat yang 

mengalamai kesengsaraanidalamiperjalanannya.33  

                                                             
33 Yunida Een Fryanti, Akuntansi Lembaga Zakat…., Hal. 10-11 
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Seorang muslim hakikatnya mempunyai duaimacam jenis zakat 

yaituizakat mall dan zakatifitrah, dalam pelaksanaannya satu sama lain 

berbeda waktu karena untuk zakat fitrah sendiri wajib dilaksanakan 

pembayarannya pada bulan Ramadhan yaitu saat awal pertama masuk 

bulan puasa sampai dengan sebelum sholat hari raya Idhul Fitri, 

sedangkan kewajuban untuk bayar zakal mall yaitu apabila seorang 

muslim memiliki harta telah memenuhi nishob dalam waktu satu tahun 

atau pada waktu yang tidak tertentu.34 Adapun jenis-jenis dari zakat 

mall (harta) : 

a. Zakat Uang (emas dan perak) 

Nishob dari emas yaitu 20 mitsqol, 1 mitsqoliadalah 

4,25 gramijadi secara keseluruan yaitu 85 gram, apabila 

mempunyai harta emas sebesar itu dalam haul 1 tahun maka 

berkewajiban membayar zakat. Sedangkan perakiyaitu 200 

dirham atauisetara dengani595 gram. Kalau zakatnya berupa 

uang maka nishobnya di setarakan dengan zakat emas sebesar 

85 gram atau sebasar  2,5 % 

b. Zakat binatang ternak 

Zakat ternak ini terdapat beberapa jenis hewaniyang 

wajib di bayarkan yaitu sapi atau kerbau, unta, dan domba atau 

                                                             
34 Sri Nurhayati Dan Wasilah, Akuntasi Syariah Di Indonesia, ( Jakarta: Salemba Empat, 

2015) Hal. 288 
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kambing.  Zakat ternak ini di keluarkan apabila telah mencapai 

nishobnya, adapun ketentuan zakat ternak yaitu pertama 

kepemilikan harta (hewan ternak) 100% milik sendiri, Tidak 

dari hasil utang atau ada milik orang lain didalamnya. Kedua 

yaitu mencukupi haul. Hewan ternak boleh dibayarkan 

zakatnya jika hewan tersebut dimiliki sudah mencapai haul 

(satu tahun). Ketiga dirawatidanidigembalakan. Artinya hewan 

tersebut sengaja dipelihara terlebih dahulu untuk diambil 

susu,idaging, dan hasilipengembangbiakannya. Yang ke empat 

hewant tersebut tidak digunakan untuk 

membajakisawah,imengangkut barang, atauimenarikigerobak. 

Yang mana ini jga telah diriwayatkan dalam hadist 

rasulullohiyang artinya: “Tidaklah ada zakat untukisapi 

yangidigunakanibekerja.” (HR AbuiDaud daniDaruqutni). 

adapun nishob dari zakat ternak adalah : 

Tabel 1.1 

Zakat Hewan Unta 
 

 

 

NISAB ZAKAT 

5 - 9 1 hewan kambing 

10 - 14 2 hewan kambing 

15 - 19 3 hewan kambing 

20 - 24 4 hewan kambing 

25 - 35 1 hewan anak unta betina (berumur 1 tahun lebih) 

36 - 45 1 hewan anak unta betina (berumur 2 tahun lebih) 

46 - 60 1 hewan anak unta betina (berumur 3 tahun lebih) 
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Tabel 1.2 

Zakat Kambing 

 

 

 

 

Tabel 1.3 

Zakat Sapi 

NISAB ZAKAT 

30 – 39 1 hewan anak sapi jantan atau betina berumur 1 tahun 

40 – 59 1 hewan anak sapi betina berumur 2 tahun 

60 – 69 2 hewan anak sapi jantan atau betina berumur 1 tahun 

70 – 79 2 hewan anak sapi betina berumur 2 tahun dan 1 

hewan anak sapi jantan umur 1 tahun 

 

 

c. Zakat perniagaan  

Zakatiperniagaan dana tau juga perdagangan yaitu 

zakat yang di keluarkan apabila telah mencapai nishob dan 

telah sampai pada haul yaitu satu tahun yang mana nishob di 

samakan dengan zakat emas dan mengelearkan yaitu sebesar  

2,5 %.35 

                                                             
35 Kutbuddin Aibak, Pengelolaan Zakat Dalam Maqoshit As-Syariah Studi Kasus Baznas 

Tulungagung…, Hal.33 

NISAB ZAKAT 

40 - 120 1 hewan kambing 

121 - 200 2 hewan kambing 

201 - 300 3 hewan kambing 

Setiap bertambah 100 

hewan 

1 hewan kambing 
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d. Zakat Penghasilan 

Zakat penghasilan atau juga disebut zakat profesi ini di 

peroleh dari berbagai macam profesi dapat berupa bayaran 

yang diperoleh dari keahlian seperti dokter dan guru dan lain- 

yang mirip dengan itu, termasuk juga pimpinan pejabat-pejabat 

negara, guruibesar, dan yangiisejajar dengannya, zakat 

penghasilan ini memiliki nishab zakat disamakan dengan zakat 

hasil pertanian, kurangiilebih 750 kg beras (5 wasaq). 

Meskipun kelihatannyanpekerjaan tersebutnbukan usaha 

yangnmemakai modal, namunnsebenarnya tetapnmemakai 

modal yaitununtuk peralatannnkerja, transportasi, 

saranannkominikasi seperti telephon, rekeningilistrik, dan lain-

lain, zakatnyaidikiaskan atau disamakanidengan zakatihasil 

pertanianiyang memakaiimodal, yakni 5 %, danidikeluarkan 

ketikaimenerima bayaranitersebut. Ini samaidengan 

zakatnpertanian yangnmenggunakan biaya 

irigasii(bukanitadahihujan).36 

e. Zakat Pertanian 

                                                             
36 Agus Marimin Dan Tira Nur Fitria, Zakat Profesi (Penghasilan) Menurut Hukum Islam, 

Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 01 No. 01, Maret 2015 
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Nishab zakat pertanian yaitu 5 wasq kurang lebih 

sekitar 653 Kg gabah/520 kg beras ini dimaksudkan diperoleh 

dalam 1 kali panen jika diperhitungkan dalam satu haul. 

f. Zakat Temuan 

Zakat temuan adalah suatu keadaan dimana orang yang 

mendapatkan penghasilan namun tanpa mengeluarkan biaya 

maksudnya seperti kegiatan pertambangan sebesar 20% dari 

hasil yang diperoleh ketika sudah mencapai haul. 

Adapun karena perkembangan zaman yang begitu cepat 

banyak kegiatan-kegiatan yang baru dilakukan yang mana dizaman 

Rosullulloh tidak ada maka disini peran para ulama-ulama dibutuhkan, 

yang mana hasil dari ijtima’ ulama yang berkaitan zakat dengan 

sebutan zakat kontemporer yaitu meliputi kegiatan zakat yang berjenis 

zakat profesi, zakat tanah, serta zakat-zakat lainya yang di zaman 

Rosululloh belum ada.37 

  Telah disepakati beberapa syarat dimana orang berkewajiban 

untuk membayar zakat antara lain beragama islam,imerdeka, berumur 

dan berakal, yang memiliki harta yang lebih yang telah mencapai nishob 

sesuai dengan ketentuan syarat.38 

                                                             
37 Sri Nurhayati, Dkk, Akuntansi Dan Manajemen Zakat,(Jakarta, Salemba Empat, 2019), 

Hal.39 
38 Isnawati Rais, Muzakki Dan Kriterianya Dalam Tinjauan Fikih Zakat, Al-Iqtishad, Vol. 1 

No. 01 Januari 
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Adapun maksud dari syarat tersebut adalah : 

a. Muslim yaitu orang yang beragama islam yang patuh dengan apa 

yang telah di terangkan mengenai syarat islam yang mana selain 

orang islam atau non muslim tidak berkewajiban membayar 

zakat 

b. Merdeka yaitu suatu keadaan dimana orang tersebut bukanlah 

menjadi seorang budak atau tawanan dari peperangan 

c. Dewasa (baligh) yang Berakal yaitu kondisi dimana orang 

tersebut dalam keadaan sehat jasmani ataupun lainnya, yang 

mana sudah belakal dan tidak dalam keadaan gila  

d. Nishob yaitu orang tersebuat memiliki harta yang telah genap 

satu tahun yang telah mencapai nishob dari harta yang dimiliki 

2. Konsep Infaq dan Sedekah 

Infaq adalah asal kata dari nafaqa adalah sesuatu yangatelah 

berlalu dannhabis, baik dengannsebab dijual,ndirusak, ataunkarena 

meninggal.39 Dalam hal ini infaq dapat di artikan yaitu suatu tindakan 

yang mana mengeluarkan sejumlah harta yang mana tujuannya di 

tetapkan oleh yang menerima baik digunakan kebaikan ataupun 

keburukan tindakan oran yang memberikan harta tersebut disebut 

dengan infaq. Dalam terminologi syariah infaq bisa diartikan sebagai 

                                                             
39 Verina Apriliani Dan Slamet Riyadi, Sistem Informasi Manajemen Zakat, Infaq  Dan 

Sedekah, Juruasan Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Darwan Ali, Sampit 
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tindakan mengeluarkan sebagian hartanya yang dilakukan oleh 

seseorang untuk suatuikepentingan yangisesuai dengan ajaraniagama 

islam.40 

Sedekah yaituitindakan memberikan sesuatu kepadaiorangilain 

bisa berupa harta atau bisa juga berupa sikap kebaikan.41 Dari 

penjelasan mengenai infaq dan sedekah ini, semua tindakan memeberi 

dapat di tasyarufkan (salurkan) kepada siapapun, ini terlepas dari 8 

asnaf yang boleh menerima zakat. Kaya atau miskin ini sifatnya sama 

saja, dapat dikatakan sedekah meskipun kita memberi kepada orang 

yang sudah kaya, namun alangkah baiknya mengenai pentasyarufan 

infaq atau sedekah yaitu diberikan kepada orang tua terlebih dahulu, 

kemudian kerabat ataupun tetangga dan seterusnya. Dan yang lebih 

special lagi, ini yang membedakan lagi dengan zakat, kegiatan sedekah 

ataupun infaq dapat diniatkan kepada siapapun bahkan kepada orang 

yang telah meninggal.42 

Di dalan alqur’an allah telah berfirman mengenai ketentuan 

yang di dapatkan apabila ber-infaq di dalam surat al baqarah ayat 

261.43 

                                                             
40 Sri Nurhayati, Dkk. Akuntansi Dan Manajemen…, Hal. 47 
41 Taufiq Rahman, Akuntansi Zakat, Infaq Dan Sedekah, Muqtasid, Vol. 6 N0. 01, Hal. 147 
42 Sri Nurhayati, Dkk, Akuntansi Dan Manajemen…, Hal. 160 
43 Departemen Agama Ri, “Al Qur’an Tafsir Perkata Tajwid”, Al Hidayah, Hal. 162, 2011 
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ََُُتته َسُهَع َسَنابِ َل ِفى   َلهبمه ِفى َسُِِْل ٱلَِّه َكَمثَ ِل َحٍَّة أَنٌُۢ  َْ َْن أَمه مََّثلب ٱلَِّذيَن يبنِفقب
ِسٌع َعُِْمٌ   ََ ِعفب ِلَمن َيَشآٰءب   ََٱلَّهب   ُُبٍَُة مِق۟اَئةب َحٍَّة   ََٱلَّهب يبضَ 

 كبلِق سبنٌُۢ
 

Artinya: “Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya 

dijalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, 

pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa 

yang dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui.” 

 

Dari keterangan arti ayat diatas kalau membayar infaq ataupun 

sedekah maka allah akan menggantinya dengan lebih entah di dunia 

ataupun di akhirat kelak, sedikit ataupun banyak tuhan akan 

membalasnya dengan berlipat-lipat. 

Kemudian kegiatan berinfaq dapat dikategorikan dua jenis 

infaq yaitu infaq wajib dan infaq Sunnah. Adapun infaq wajib ini 

adalah perlakuan infaq yang di lakukan karena sebab bernazar dan 

berzakat yang mana jumlah dari infaq ini ditentukan jumlahnya yang 

di bayarkan. Infaq Sunnah yaitu infaq yang di berikan kepada orang 

lain yang di lakukan oleh seorang muslin yang jumlahnya tidak di 

tentukan yang mana bisa dilakukan dengan berbagai cara atau 

bentuk.44 

C. Pandemi Covid-19 

Membayar zakat adalah suatu kewajiban meskipun dalam keadaan 

yang dapat di katakan kurang ideal apabila harta yang dimilikinya masih dapat 

mencukupi nishob yang telah ditentukan  
                                                             

44Sri Nurhayati, Dkk, Akuntansi Dan Manajemen…, Hal. 283 
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Pandemi Covid-19 adalah penyakit yang datangnya secara tiba-tiba 

masuk keberbagai benua dan negara yang umumnya menyerang orang, istilah 

pandemi ini digunakan untuk memperlihatkan tingkat penyeberannya istilah 

covid 19 ini adalah adanya virus dengan sebutan corona yang berasal dari 

Wuhan, China pada tahun 2019.45 

D. Lembaga Pengelolaan Zakat 

 

Berzakat merupakan kegiatan yang sifatnya ibadah dan termasuk 

syarat dari rukun islam yang kemudian menjadi sebuah kewajiban bagi 

seorang muslim. Membayar zakat memiliki tujuan yang sangatlah bermanfaat 

sekali karena dapat bersifat kemanusian dan kemaslakhatan bagi masyarakat 

yang kurang mampu. 

Pemerintah Indonesia telah mengatur akan pentingnya membayar 

zakat yang kemudian lahirlah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang 

Pengelolaan Zakat merupakan langkah awal pengelolaan zakat yang berlaku 

secara Nasional. Sebagai implementasi UU Nomor 38 Tahun 1999 

dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan Surat Keputusan 

Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 

Di dalam Undang-Undang tersebut diakui tentang adanya dua jenis 

organisasi pengelola zakat yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk 

pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat 

                                                             
45 Pandemi Covid-19, dalam https://www.prudential.co.id/id/pulse/article/apa-itu-sebenarnya-

pandemi-covid-19-ketahui-juga-dampaknya-di-indonesia/ diakses pada 24 desember 2021 

https://www.prudential.co.id/id/pulse/article/apa-itu-sebenarnya-pandemi-covid-19-ketahui-juga-dampaknya-di-indonesia/
https://www.prudential.co.id/id/pulse/article/apa-itu-sebenarnya-pandemi-covid-19-ketahui-juga-dampaknya-di-indonesia/
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dan dikukuhkan oleh pemerintah. Adapun tingkatan dari BAZ terdiri dari 

BAZNAS pusat, BAZ Propinsi, BAZ kota, BAZ Kecamatan. 

Dengan terbentuknya BAZNAS pada setiah wilayah dari pusat sampai 

di daerah berguana agar masyarakat muslim sadar dan memudahkan dalam 

membayar zakat dan mengetahui betul akan pentingnya berzakat karena 

pemerintah benar-benar mengharapkan kinerja atau juga kemanfaatan dari 

dana zakat. Dalam undang-undang yang telah di tetapkan oleh pemerintan 

tersebut Badan Amil Zakat dinyatakan oleh pemerintah sebagai lembaga 

pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab 

kepada Presiden RI.46   

Di BAZNAS terdapat sebuah struktur organisasi, struktur ataupun 

anggota yang mengurusi di lembaga zakat kususnya Badan Amil Zakat sendiri 

ditentukan terdiri dari 11 anggota, adapun 8 dari anggota tersebut dari unsur 

masyarakat, 3 dari anggotanya adalah dari pemerintah. Kemudian unsur 

masyarakat tersebut yaitu dari unsur ulama, tokoh masyarakat islam (kyai) 

dan tenaga professional. Masa kerja anggota BAZNAS dijabat selama 5 (lima) 

tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Dalam 

melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibantu oleh keseketariatan.47 

                                                             
46  Badan Amil Zakat Nasional, ‘’Profil Badan Amil Zakat Nasional’’, Dalam 

Https://Baznas.Go.Id/Profil, Di Akses Pada, 30 Juni 2021, Pukul 09:52 
47  Dirjen Bimas Islam Dan Pemberdayaan Zakat, Manajemen Pengelolaan Zakat, (Jakarta:  

Kementrian Agama Ri, 2012), Hal. 27   

https://baznas.go.id/profil
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Mengenai pengelolaan dana zakat telah dituliskan didalam Undang-

Undang pengelolaan zakat isinya yaitu terdapat kegiatan perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan 

pendayagunaan zakat.48 Adapun secara luas mengenai pengelolaan zakat 

dapat diupayakan menggunakan fungsi manajemen yang modern yang mana 

meliputi, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengarahan serta 

pengawasan.49 

Badan Amil Zakat Nasional berwenang mengelola dana zakat dalam 

lingkup nasional, Dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai lembaga 

pengelola zakat nasional, BAZNAS menjalankan fungsi-fungsi utamanya, 

sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2011 adalah 

sebagai berikut : 

a. Perencanaan saat pengumpulan, pendayagunaan dan pendistribusian 

dana zakat 

b. Pelaksanaan pengumpulan, pedayagunaan dan pendistribusian dana 

zakat kepada mustaqik 

c. Pengelolaan dana zakat yang telah terkumpulkan di kantor BAZNAS 

                                                             
48 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 Ayat 1. 
49 Jasafat, Menejemen Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sedekah Pada Baitul Maal Aceh Besar 

Dalam Al- Ijtimaiyyah (Aceh: Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Dan Penerbit Universitas Ar-Raniry 

Aceh), Juni 2015, Hal. 12. 
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d. Pelaporan dan pertanggung jawaban dari kegiatan yang telah 

dilakukan terkait dana zakat.50 

Terdapat juga selain BAZNAS lembaga yang menyelenggarakan 

mengenai dana zakat yaitu Lembaga amil zakat (LAZ).  Adapun syarat 

apabila lembaga tersebut mengukuhkan sebagai lembaga amil zakat harus 

mengikuti yang telah di tetapkan di undang no 23 tahun 2011 tentang 

pengelolaan zakat adalah mendapat izin menteri atau pejabat yang ditunjuk 

oleh menteri, dan atau setidaknya sebagai berikut: 

a. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola 

bidang pendidikan, dakwah, dan sosial.  

b. Berbentuk lembaga berbadan hukum 

c. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS;  

d. Memiliki pengawas syariat;  

e. Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk 

melaksanakan kegiatannya;  

f. Bersifat nirlaba;  

g. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan 

umat  

h. Bersedia di audit syariat dan keuangan secara berkala.51 

                                                             
50 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tlentang Badan Amil Zakat Nasional Pasal 7 Ayat 

1 
51 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 18 Ayat 2. 
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Di kabupaten tulungagung terdapat banyak sekali lembaga-lembaga yang 

juga bergerak mengelolana dana zakat ataupun infaq dan sedekah, salah 

satunya bentukan badan pemerintah yang mengelola zakat yaitu Badan Amil 

Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung yang mana islitah BAZNAS ini 

dipakai sejak tahun 2015-an yang sebelumnya di sebut BAZIS yaitu Badan 

Amil Zakat dan Infaq/Sedekah 

Peran BAZNAS sangatlah diharapkan sekali khususnya di masyarakat 

Kabupaten Tulungagung karena banyak sekali masyarakat yang masih belum 

di perhatikan dan BAZNAS Tulungagung berkomitnen akan bersinergi lebih 

dengan pemerintah daerah dalam mengentaskan hal tersebut yag mana 

hasilnya untuk sekarang ini, pemerintah telah membuat peraturan Bupati yang 

isinya bagi setiap pegawai negri sipil di sarankan agar membayar zakat di 

kantor BAZNAS Kabupaten Tulungagung 

Potensi zakat di Kabupaten Tulungagung sangatlah tinggi karena dari 

perolehan yang terkumpul di Baznas tulungagung meninggkat setiap tahunya, 

maka dari itu peneliti ingin mengetahui, bagaimana baznas tulungagung ini 

dalam menerapkan sistem pengelolaan dana zakat, telah sesuai apa belum 

dengan Standar Akuntansi Keuangan yang telah ditetapkan 

E. Penetapan Akuntansi Zakat Infaq Dan Sedekah Berdasarkan PSAK 109 

 

1. Pengakuan Dan Pengukuran 

a. Penerimaan Zakat 



44 
 

 
 

Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau asset 

lainnya diterima. Zakat yang diterima dari muzakki diakui 

sebagai penambah dana zakat jika dalam bentuk kas maka 

sebesar jumlah yang diterima dan jika dalam bentuk nonkas 

maka sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut. 

Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima 

menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, 

maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar 

lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan. Zakat 

yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan 

dana zakat untuk bagian 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. 

Pengukuran setelah pengakuan awal 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 
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kerugian tersebut. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai 

pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh 

kelalaian amil maka kerugian dan pengurang dana amil, jika 

disebabkan oleh kelalaian amil. 

b. Penyaluran zakat 

Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai 

pengurang dana zakat sebesar jumlah yang diserahkan, jika 

dalam bentuk kas dan jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset 

non-Kas.52 

c. Penerimaan Infak/Sedekah 

Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana 

infak/sedekah terikat  atau tidak terikat sesuai dengan tujuan 

pemberi infak/sedekah yaitu sebesar jumlah yang diterima, jika 

dalam bentuk kas dan nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas. 

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. 

Dana infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana 

amil untuk bagian amil dan dana infak/sedekah untuk bagian 

                                                             
52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat…,Hal. 109.4 
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penerima infak/sedekah kemudian penentuan jumlah atau 

persentase bagian untuk para penerima infak/sedekah 

ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan 

kebijakan amil. 53 

d. Penyaluran Infaq/Sedekah  

Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai 

pengurang dana infak/sedekah sebesar jumlah yang diserahkan, 

jika dalam bentuk kas dan nilai tercatat aset yang diserahkan, 

jika dalam bentuk aset nonkas.54 

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, dan penyaluran infak/sedekah kepada 

penerima akhir dalam skema dana  bergulir dicatat sebagai 

piutang infak/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana 

infak/sedekah. 

e. Dana Halal dan Non Halal 

Dalam lembaga keuangan syariah dana Non Halal 

adalah dana yang di yang ketik diakui sebagai pendapatan, 

                                                             
53 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat…, Hal. 109.6 
54 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat…, Hal. 109.7 
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maka bisa masuk dalam kategori pendapatan tidak halal.55 

Artinya semisal dana yang masuk berasal dari pendapatan 

bunga bank maka di kategorikan dana non halal 

Menurut forum zakat adalah dana yang diperoleh dari 

bank konvensional dimana tidak menjadi suatu kesengajaan 

untuk disimpan melainkan sebagai fasilitas yang disediakan 

muzaki untuk mempermudah malakukan transaksi. Dana halal 

adalah dapat jelas sumbernya atau bisa juga berupa pendapatan 

yang berasa dari bank syariah 

 

2. Penyajian 

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

secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).56 

Laporan Posisi Keuangan 

Baz "abc" 

Keterangan Rp Keterangan Rp 

Asset   Liabilitas   

Aset lancar   Liabilitas jangka pendek    

Kas dan setara kas xxx Biaya yang masih harus di bayarkan xxx 

Piutang xxx Liabilitas jangka panjang  

 Efek xxx Liabilitas imbalan kerja xxx 

Asset tidak lancar   Jumlah liabilitas xxx 

Asset tetap xxx Saldo dana 

 Akumulasi penyusutan (xxx) Dana zakat xxx 

                                                             
55 Indria Puspitasari Lenap,” Pengungkapan Pendapatan Non Halal: Psak 109 Vs Praktik”, 

Universitas Mataram, Vol. 3 No. 2 April 2019 
56 Dewan Standar Akuntansi Indonesia……, Hal. 109.8 
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Jumlah asset xxx Danainfaq/sedekah xxx 

    Dana amil xxx 

    Jumlah dana xxx 

    Jumlah liabilitas dan saldo dana xxx 

 

3. Pengungkapan 

a. Zakat 

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait 

dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada kebijakan 

penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran 

dan penerima, kebijakan pembagian antara dana amil dan dana 

non-amil atas penerimaan zakat, seperti persentase pembagian, 

alasan, dan konsistensi kebijakan, metode penentuan nilai 

wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset 

non-kas, rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup 

jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima 

langsung mustahiq dan hubungan istimewa antara amil dan 

mustahiq yang meliputi: 

(i) Sifat hubungan istimewa 

(ii) Jumlah dan jenis aset yang disalurkan 

(iii) Presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari 

total penyaluran selama periode. 
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b. Infaq dan 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 non kas 

b) Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana non-

amil 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, maka harus 

diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh 

penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan 

serta alasannya 

e) Hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud 

di huruf (d) diungkapkan secara terpisah 

f) Penggunaan dana infak/sedekah menjadi aset kelolaan 

yang diperuntukkan bagi yang berhak, jika ada, jumlah 

dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana 

infak/sedekah serta alasannya 
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g) Rincian jumlah penyaluran dana infak/sedekah yang 

mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana 

yang diterima langsung oleh penerima infak/sedekah 

h) Rincian dana infak/sedekah berdasarkan 

peruntukannya, terikat dan tidak terikat hubungan 

istimewa antara amil dengan penerima infak/sedekah 

yang meliputi : 

i. Sifat hubungan istimewa 

ii. Jumlah dan jenis aset yang disalurkan 

iii. Presentase dari aset yang disalurkan tersebut 

dari total penyaluran selama periode. 

F. Penelitian Terdahulu 

 

Sabrina Shahnaz57 telah melakukan penelitian dengan tujuan untuk 

melihat bagaimana penerapan laporan keuangan pada Badan Amil Zakat 

Provinsi Sulawesi Utara apakah telah sesuai dengan apa yang tercantum 

dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 109. 

Persamaan dalam penelitian ini adalah Variabel terikat yang sama,yaitu 

penerapan PSAK nomor 109, penggunaan jenis penelitian deskriptif kualitatif, 

kemudian perbedaan dari penelitian ini adalah penggunaan metode 

                                                             
57 Sabrina Shahnaz, “Penerapan Psak No.109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, 

Infaq/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Utara”, Universitas Sam Ratulangi Manado, 

Vol.3 No.4 Desember 2015 
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wawancara saat observasi di lapangan dalam memperoleh data yang lebih 

valid dan juga penggunaa metode triagulasi dalam penelitian, dari hasil 

penelitian ini di dapatkan bahwa BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara belum 

menerapkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan format laporan 

akuntansi keuangan zakat, infak/sedekah yang terdapat dalam Pernyataan 

Standar Akuntansi Keuangan No.109, karena untuk penyusunannya BAZNAS 

Provinsi Sulawesi Utara hanya mengacu sesuai arahan dan kebutuhan dari 

badan amil yang bentuknya masih berupa laporan penerimaan dan penyaluran 

zakat dan untuk semua dana kas yang masuk pada BAZNAS Prov. SULUT 

belum dipisahkan berdasarkan golongan dana zakat, dana infaq/sedekah, dan 

amil, dan dana non halal. 

Sitti Hadijah58 dalam penelitiannya bertujuan untuk mengetahui 

apakah pencatatan dan pelaporan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat 

Nasional Kabupaten Majene telah sesuai dengan PSAK 109 atau belum dalam 

pengakuan dan pengukuran, penyajian, serta pengungkapan hal-hal yang 

terkait dengan kebijakan penyaluran hingga operasionalisasi zakat dan 

infak/sedekah, persamaan dalam penelitian ini penggunaan data primer dan 

data sekunder. Adapun perbedaan dalam penelitian ini penggunaan metode 

triagulasi penelitian, kemudian hasil dari penelitian ini Penerapan Akuntansi 

Zakat, Infa/sedekah pada tahun 2014-2016 belum sepenuhnya mengacu 

                                                             
58 Sitti Hadijah,” Analisis Penerapan Psak 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq, Dan Sedekah 

Pada Badan Amil  Zakat Nasional Kabupaten Majene”, Universitas Sulawesi Barat, Vol. 1 No. 2 April 

2019 
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kepada PSAK 109, dimana di dalam penyajian Amil belum menyajikan dana 

zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil secara terpisah dalam laporan 

keuangan yang mana hanya menggunakan laporan keuangan sederhana( 

penerimaan dan pengeluaran) belum menggunakan laporan sesuai PSAK 109 

Tiara Dewi Saputri, Nur Diana dan M. Cholid Mawardi59 membuat 

penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui kesesuaian penerapan 

akuntansi ZIS pada LAZIS Al-Haromain dan LESMA An- Nuur dengan 

PSAK 109. Persamaan dari penelitian ini penggunaan metode penelitian 

kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Perbedaan dari penelitian ini 

penggunaan metode triagulasi dan wawancara mendalam, kemudian hasil dari 

penelitian ini bahwa dalam Pengakuan dana ZIS oleh LAZIS Al-Haromain 

dan LESMA An-Nuur atas dasar tunai dimana hanya akan dilakukan 

pencatatan apabila telah terjadi penerimaan atau pengeluaran kas. Pernyataan 

ini sesuai dengan PSAK 109 ayat 09 yaitu penerimaan ZIS diakui pada saat 

kas atau aset lainnya telah diteriman dan dalam penyajian yang diterapkan 

LAZIS Al-Haromain dan LESMA An-Nuur dinyatakan kurang sesuai dengan 

PSAK 109 karena dari 5 komponen laporan dalam PSAK 109, LAZIS Al-

Haromain dan LESMA An-Nuur hanya menyajikan 2 laporan keuangan dan 

Pengungkapan LAZIS Al-Haromain dan LESMA An-Nuur dinyatakan belum 

                                                             
59 Tiara Dewi Saputri, Nur Diana Dan M. Cholid Mawardi, “Analisis Penerapan Psak 109 

Pada Lembaga Amil Zakat Di Kotabatu Studi Kasus Pada Lazis Al-Haromain Dan Lesma An-Nuur 

Kotabatu”, Universitas Islam Malang, Vol. 08 No. 01 Februari 2019 
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sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109 karena tidak terperinci secara jelas dan 

tidak mencantumkan pengungkapan dana non amil juga kinerja amil. 

Amita Vani Budiarti, Endang Masitoh dan Yuli Chomsatu Samrotun60 

dalam penelitianya bertujuan untuk mengetahui penerapan pelaporan 

keuangan pada BAZNAS Kota Yogyakarta sesuai PSAK No.109 tentang 

akuntansi zakat, infaq/shadaqah. Persamaan dalam penelitian ini penggunaa 

metode data kualitatif dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder 

dan data primer. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu penggunaan metode 

Triagulasi yang digunakan dalam memperkuat hasil keterangan yang ada di 

PSAK 109, kemudian hasil dari penelitian ini bahwa BAZNAS Kota 

Yogyakarta dalam menuliskan laporan keuangan masih belum sepenuhnya 

sesuai dengan PSAK 109 , karena BAZNAS Kota Yogyakarta sebagian masih 

mengacu pada pelaporan keuangan PSAK 45. 

Pandapotan Ritonga61 Penelitian ini dilakukan karena penulis 

menemui adanya masalah dalam bentuk kesesuaian antara perlakuan 

akuntansi zakat BAZNAS Sumatera Utara dengan PSAK No. 109. Alasan 

penerapan akuntansi zakat pada BAZNAS Sumatera Utara masih belum 

informative seehingga penulis tertarik untuk membahas kedua hal tersebut. 

Persamaan dalam penelitian ini pengguanaan objek yang sama yaitu PSAK 

                                                             
60 Amita Vani Budiarti ” Evaluasi Penerapan Psak No.109 Tentang Pelaporan 

Keuanganakuntansi Zakat, Infaq/Shadaqah Pada Baznas  Kota Yogyakarta” Universitas Islam Batik 

Surakarta, Vol. 13 No. 1 Maret 2017 
61 Pandapotan Ritonga,” Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan Psak No. 109 

Pada Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara” Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 

Volume 1. No. 1 Januari 2017 
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109 dan penggunaan metode diskriftif, adapun perbedaan dari penelitian ini 

pengguna metode wawancara, analisis data sekunder dan primer kemudian 

penggunaan metode triagulasi data, hasil dari penelitian ini bahwa perlakuan 

akuntansi zakat dalam penyajian laporan keuangan pada BAZNAS Sumatera 

Utara sudah menerapkan akuntansi zakat menggunakan PSAK No. 109 tetapi 

belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 109 dan Laporan keuangan yang 

disajikan oleh BAZNAS Sumatera Utara masih belum informatif, hal ini 

disebabkan karena perlakuan akuntansi zakat sepenuhnya sesuai dengan 

PSAK NO. 109 

G. Kerangka Pemikiran 
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Kebijakan 

Penetapan Perlakuan Zakat Dan 

Infaq/Sedekah 

Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan nomor 109 
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Penjelasan dari Tabel : 

Badan Amil Zakat Nasional adalah suatu badan kepemerintahan yang berada 

dibawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia yang tujuannya yaitu 

menghimpun,mengelola dan menyalurkan dana zakat dan infaq/sedekah dari muzakki 

untuk ditasarufkan kepada mustaqik sesuai dengan syari’at Islam seperti yang berada 

di Kabupaten Tulungagung yaitu Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten 

Tulungagung dalam kebijakan atau ketetapan adalah suatu aturan yang telah dibuat 

yang telah di sepakati semua pihak terkait yang gunanya untuk diterapkan agar 

mudah dalam mengatur suatu sistem, kemudian penetapan perlakuan zakat dan 

infaq/sedekah pemberlakuan sistem keuangan dalam mengelola dana zakat dan 

infaq/sedekah yang digunakan oleh BAZNAS kabupaten Tulungagung telah sesuai 

dengan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) nomor 109 sebuah aturan 

yang dibuat oleh Ikatan Akuntansi Indonesia untuk mengatur pelaporan pengelolaan 

keuangan dana zakat dan infaq/sedekah bagi setiap badan, lembaga dan organisasi 

yang harus diterapkan dalam melakukan pengelolaan dana zakat dan infaq/sedekah 

apakah kesesusuaian antara pemberlakua pelaporan keuangan BAZNAS Kabupaten 

Tulungagung saat ini dengan peraturan PSAK nomor 109 Penelitian ini akan 

berfokus pada penetapan penelitian dari sebelum penetapan PSAK 109 sampai 

pengungkapan dengan penetapan PSAK 109 pada laporan keuangan 

 


