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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Zakat merupakan kewajiban maliyah (materi) dan salah satu rukun islam 

yang memberikan solusi untuk dapat mengentaskan kemiskinan dan kemalasan, 

pemborosan dan penumpukkan harta sehingga menghidupkan perekonomian 

mikro maupun makro (Mursyidi, 2011). Melalui peran kelembagaan, zakat, infak, 

sedekah (ZIS) seharusnya dapat dikemas menjadi program pengentasan 

kemiskinan. Untuk itu, diperlukan organisasi pengelola zakat dengan manajemen 

yang maju untuk mengoptimalkan pelaksanaan zakat.  

Posisi amilin (pengelola zakat) merupakan lembaga yang sensitif dengan isu 

public trust (kepercayaan publik) dalam menghimpun dan menyalurkan dana 

zakat (Utomo (2012) dalam Setiaware, 2013). Maka dari itu dibutuhkan suatu 

badan khusus untuk mengelola dana zakat secara profesional yang bertugas sesuai 

dengan ketentuan syariat mulai dari perhitungan dan pengumpulan zakat hingga 

pendistribusiannya. Semua ketentuan mengenai zakat yang diatur dalam syariat 

islam menuntut adanya akuntabilitas dan transparansi pada pengelolaan dana 

zakat, infak, dan sedekah. Oleh sebab itu, aturan pelaporan penggunaan dana 

zakat diberlakukan pada seluruh Amil di Indonesia (Nikmatuniayah, 2011), agar 

semua pihak dapat mengawasi dan mengkontrol secara langsung penggunaan 

dana ZIS tersebut. 

Dalam Bab III Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999, dikemukakan bahwa 

organisasi pengelola zakat terdiri dari dua jenis yaitu Badan Amil Zakat (pasal 6) 

yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (pasal 7) yang dibentuk 
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oleh masyarakat. Lembaga amil zakat (LAZ) memiliki tugas membantu dalam 

pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dalam pasal 19 UU No. 

23 Tahun 2011, menyatakan bahwa LAZ wajib melaporkan pelaksanaan 

pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit 

kepada Badan Amil Zakat Nasonal (BAZNAS) secara berkala. Unsur pimpinan 

badan amil ZIS harus terus menerus memberikan laporan pertanggungjawaban 

secara tertulis kepada dewan pertimbangan agung mengenai keuangan maupun 

operasionalnya dalam suatu periode (Suroso, 2007). 

Laporan keuangan lembaga amil merupakan salah satu media sebagai 

pertanggungjawaban operasional yaitu mengumpulkan dan menyalurkan dana 

zakat, infak, dan sedekah. Untuk itu diperlukan suatu standar dalam perlakuan 

akuntansinya untuk dijadikan pedoman dalam pelaporan keuangan sekaligus 

untuk pelaksanaan dan pengelolaan zakat yang sesuai dengan kaidah syariah. 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.  

Namun, pada prakteknya terdapat laporan pertanggungjawaban dari 

beberapa lembaga zakat yang masih belum seragam (Wibisono (2011) dalam 

penelitian Istutik, 2011), masih banyak BAZ dan LAZ yang belum menggunakan 

PSAK nomor 109 tentang akuntansi zakat, terutama badan amil zakat yang 
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beroperasi dalam lingkup desa/kelurahan atau masjid, mereka masih 

menggunakan akuntansi konvensional, meskipun sudah dikeluarkan PSAK nomor 

109 tentang akuntansi zakat. Padahal akuntansi konvensional secara implisit 

menggunakan konsep teori entitas (entity theory) yang bila dikaji secara 

mendalam sebetulnya banyak didasarkan pada nilai-nilai kapitalisme dan 

utilitarianisme, di mana konsep tersebut tidak bisa ditawar oleh syariat islam dan 

tidak semestinya digunakan oleh lembaga keuangan syariah (Triyuwono, 2006) 

yang dalam hal ini adalah lembaga amil ZIS.  

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian terhadap penerapan akuntansi zakat pada salah satu 

Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang berperan dalam pengelolaan dana zakat secara 

profesional, yaitu Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Muhammadiyah 

kabupaten Gresik. Lembaga amil zakat tersebut merupakan organisasi nirlaba 

yang secara khusus diberikan wewenang untuk mengumpulkan, mendistribusikan, 

dan mendayagunakan zakat. Dalam operasionalnya LAZISMU kabupaten Gresik 

telah menghimpun dana dari masyarakat Gresik dan tidak menutup kemungkinan 

dari luar masyarakat Gresik pula, selanjutnya LAZISMU kabupaten Gresik harus 

melaporkan dan mempertanggungjawabkan dana tersebut pada LAZISMU pusat 

selaku BAZNAS. Hal ini perlu dilakukan agar akuntabilitas dan transparansi 

kinerja LAZISMU kabupaten Gresik dapat terkontrol dan menjadi lebih baik. 

Adapun judul yang dipilih adalah: “ANALISIS PERLAKUAKUNTANSI 

ZAKAT DAN INFAK/SEDEKAH (PSAK: 109) PADA LEMBAGA AMIL 
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ZAKAT INFAK DAN SEDEKAH MUHAMMADIYAH DI KABUPATEN 

GRESIK”. 

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka

penulis merumuskan masalah penelitian yaitu: 

1. Bagaimana perlakuan akuntansi zakat, infak/sedekah dalam penyajian

laporan keuangan pada Lembaga Zakat Infak dan Sedekah

Muhammadiyah di kabupaten Gresik?

2. Apakah perlakuan akuntansi zakat, infak/sedekah pada Lembaga Zakat

Infaq dan Sedekah Muhammadiyah di kabupaten Gresik telah sesuai

dengan PSAK No. 109?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan,

maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan perlakuan akuntansi zakat, infak/sedekah dalam

penyajian laporan keuangan pada Lembaga Zakat Infak dan Sedekah

Muhammadiyah di kabupaten Gresik;

2. Untuk menilai kesesuaian antara perlakuan akuntansi zakat,

infaq/sedekah pada Lembaga Zakat Infak dan Sedekah Muhammadiyah

di kabupaten Gresik dengan PSAK No. 109.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Organisasi pengelola zakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan sebagai bahan

pertimbangan dalam perlakuan akuntansi zakat, infak/sedekah secara
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benar dan tepat di dalam penyusunan laporan keuangan pada organisasi 

pengelola zakat, khususnya pada Lembaga Zakat Infak dan Sedekah 

Muhammadiyah di kabupaten Gresik. 

2. Pihak lain 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wahana pengetahuan bagi 

para pembaca terhadap akuntansi zakat, infak/sedekah dan 

penerapannya pada organisasi pengelola zakat dan juga dapat 

digunakan sebagai sumber rujukan bagi penelitian berikutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


