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BAB I 

 PENDAHULUAN   

A.  Latar Belakang Masalah 

Penduduk Indonesia Secara demografi mayoritasnya beragama Islam dan 

setiap muslim mempunyai kewajiban untuk membayar zakat. Zakat sebagai rukun 

Islam yang ketiga, merupakan instrumen utama dalam ajaran Islam, yang berfungsi 

sebagai penyaluran aliran kekayaan dari berlebihan harta kepada yang kekurangan 

harta. Zakat dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat terutama untuk 

mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, 

maka perlu adanya pengelolaan zakat secara professional dan bertanggung jawab 

yang dilakukan oleh pemerintah bersama masyarakat. 

Dalam mewujudkan pemerataan pendapatan ekonomi masyarakat serta 

terciptanya pengelolaan dana zakat dengan baik maka diperlukan keaktifan 

lembaga-lembaga pengelola zakat (amil) dengan tujuan meningkatkan pelayanan 

terhadap masyarakat dalam menunaikan zakat, meningkatkan fungsi dan peran 

pranata agama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial 

serta meningkatkan hasil dan daya guna zakat (Indrayani et al., 2012). Di Indonesia, 

pengelolaan dana ZIS telah diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang 

Pengelolaan Zakat. UU ini mengatur tentang Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) 

yang boleh beroperasi di Indonesia. OPZ yang disebutkan dalam UU tersebut 

adalah Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) (Indrayani et al., 

2012). 
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Pujianto dan Asrori (2015) menyatakan bahwa fungsi organisasi pengelola 

zakat dan infak/sedekah didirikan adalah untuk membantu umat muslim dalam 

rangka menyalurkan dana zakat dan infak/sedekahnya. Dana yang dikumpulkan 

dari muzaki disalurkan untuk beberapa golongan yang sudah ditentukan sesuai 

syariah. Sudah seharusnya pengelolaan dana zakat dan infak/sedekah dikelola 

dengan baik. Organisasi pengelola zakat dan infak/sedekah dalam mengelola zakat 

dan infak/sedekah minimal memiliki prinsip dasar amanah, transparan dan ikhlas 

dalam mengelola dana zakat dan infak/sedekah. 

Shahnaz (2016) hasil penelitian menunjukan pada Badan Amil Zakat Provinsi 

SULUT menyusun laporan keuangan dengan menggunakan sistem pencatatan 

single entry. Hal ini berarti Badan Amil Zakat belum menerapkan penyusunan 

laporan keuangan yang sesuai dengan format laporan keuangan zakat, infaq 

sedekah yang ada dalam Pernyataan Standar Akuntansi Nomor 109. Dalam PSAK 

No.109 dicatat mengenai dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana 

nonhalal. Sesuai dengan wawancara dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, 

Badan Amil Zakat Provinsi SULUT mencatat semua pemasukan/sumbangan yang 

diberikan sebagai dana zakat. 

Ipansyah et al. (2013) hasil penelitian menunjukan bahwa dari lima unsur 

laporan keuangan, BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan hanya menyajikan tiga 

unsur yaitu: laporan posisi keuangan (neraca), laporan sumber dan penggunaan 

dana (laporan penggunaan dana), dan laporan arus kas. Sedangkan BAZNAS Kota 

Banjarmasin hanya menyajikan satu unsur, yaitu laporan sumber dan penggunaan 

dana (laporan penggunaan dana). Penerapan perlakuan akuntansi zakat pada 
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BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan secara umum telah sesuai dengan PSAK 

109. 

Zakat yang dikelola harus memiliki akuntabilitas dan transparansi. Artinya, 

semua proses pengelolaan zakat harus 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 disalurkan kepada para mustahiq tapi belum disalurkan. 

Karena itu, menjadi penting bagi lembaga pengelola zakat untuk bisa menyusun 

laporan keuangan yang baik dan transparan. Akan tetapi masih banyak BAZIS dan 

LAZIS yang belum menggunakan akuntansi zakat, terutama badan amil zakat yang 

beroperasi dalam lingkup desa/kelurahan atau masjid, mereka masih menggunakan 

akuntansi konvensional, Padahal sudah dikeluarkan PSAK No.109 tentang 

akuntansi zakat.  

Penelitian tentang penerapan akuntansi zakat, infak dan sedekah PSAK 109 

pada lembaga amil zakat Nurul Hayat cabang Malang yang sudah mendapatkan 

pengakuan dari pemerintah sebagai lembaga amil zakat nasional, menjadi penting 

untuk dilakukan penelitian, karena sebagai bentuk tanggung jawab dan amanah 

yang telah diberikan oleh masyarakat dan pemerintah dalam hal pengelolaan, 

penghimpunan dan penyaluran zakat, maka dalam hal pembuatan laporan 

keuangan, lembaga amil zakat nasional Nurul Hayat sudah seharusnya menerapkan 

PSAK 109 pada pembuatan laporan keuanganya, agar para muzakki yang telah 

memberikan kepercayaan dalam hal pembayaran zakat melalui Nurul Hayat cabang 

Malang dapat mengetahui bahwa zakat yang dibayarkan sudah disalurkan kepada 
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mustahiq yang berhak menerima zakat dari membaca laporan keuangan Nurul 

Hayat cabang Malang. 

B.  Rumusan Masalah 

Lembaga amil zakat sangatlah penting keberadaannya dalam hal 

menghimpun, mengelola dan menyalurkan zakat dari muzakki kepada mustahiq, 

maka lembaga amil zakat nasional Nurul Hayat cabang Malang yang telah 

diberikan tanggung jawab dan amanah oleh masyarakat dalam hal pengelolaan 

zakat dan pembuatan laporan keuangan haruslah sesuai dengan PSAK 109. 

Dari uraian tersebut, maka yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini 

adalah: 

1) Bagaimana penghimpunan, pengelolaan dan penyaluran dana zakat, infak dan 

sedekah di lembaga amil zakat Nurul Hayat cabang Malang? 

2) Bagaimana penerapan akuntansi zakat, infak dan sedekah dalam penyajian     

laporan keuangan pada lembaga amil zakat Nurul Hayat cabang Malang? 

 

C.  Tujuan  

1.Tujuan Penelitian ini adalah untuk: 

1) Mendiskripsikan bagaimana penerimaan, pengelolaan dan penyalurkan zakat, 

infak dan sedekah di lembaga amil zakat Nurul Hayat cabang Malang. 

2) Menganalisis perlakuan akuntansi zakat, infak dan sedekah pada lembaga amil 

zakat Nurul Hayat cabang Malang berdasarkan  PSAK 109. 
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D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Praktisi Organisasi Pengelolaan Zakat: 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan sebagai bahan 

pertimbangan lembaga amil zakat dalam hal penerapan akuntansi zakat, infaq 

dan sedekah yang benar dan tepat  didalam penyajian lapoan keuangan yang 

telah sesuai dengan standart yang telah dibuat oleh IAI yaitu PSAK 109 

khususnya untuk lembaga amil zakat nasional Nurul Hayat cabang Malang. 

2) Akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan para pembaca sebagai referensi dalam 

hal menambah pengetahuan mengenai akuntansi zakat, infaq dan Sedekah dan  

penerapannya pada organisasi pengelolaan zakat (LAZ/BAZ).  

 

 


