
 
 

6 
 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Istutik (2013) meneliti mengenai penerapan standar akuntansi Zakat 

Infak/Sedekah (PSAK: 109) pada pertanggungjawaban keuangan atas aktivitas 

penerimaan dan penyaluran dana zakat, infak, sedekah yang telah dilakukan oleh 

lembaga amil di kota Malang. Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi dan wawancara yang 

diikuti pemberian kuesioner. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

lembaga amil belum menerapkan standar akuntansi ZIS (PSAK 109) untuk 

penyusunan laporan keuangannya. Laporan pertanggungjawaban masih sebatas 

laporan penerimaan dan pengeluaran kas. 

Setiariware (2013) meneliti tentang penerapan akuntansi zakat, 

infak/sedekah yang dilakukan LAZ Dompet Dhuafa Cabang Makassar dan 

kesesuaiannya dengan PSAK Nomor 109. Peneliti menggunakan metode 

deskriptif komparatif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan 

dan studi lapangan yaitu dokumentasi, pengamatan, wawancara. Dari penelitian 

ini dapat diketahui bahwa perlakuan akuntansi pada Dompet Dhuafa Cabang 

Makassar telah sesuai dengan PSAK 109, kecuali penyajian saldo dana pada 

laporan posisi keuangan (neraca). 

Sumarno (2014) meneliti mengenai penerapan standar akuntansi zakat 

infak/sedekah (PSAK: 109) studi kasus pada Badan Amil Zakat kabupaten 

Sidoarjo. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif 

kualitatif. Data penelitian diperoleh dengan cara observasi, wawancara dan 



7 
 

dokumentasi. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa BAZNAS kabupaten 

Sidoarjo telah menggunakan standar dari PSAK 109 dalam hal pengakuan, 

pengukuran dan pengungkapan. 

Setiawan, dkk (2016) meneliti tentang pemahaman BAZNAS terhadap 

PSAK No. 109 secara deskriptif. Analisa pengelohan data dilakukan dengan 

metode kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas amil 

memiliki pemahaman yang cukup baik atas perlakuan akuntansi zakat dan 

infak/sedekah berdasarkan PSAK 109. Namun pemahaman ini tidak 

diimplementasikan sebagai acuan kerja dalam proses pertanggungjawaban dana 

umat.  

Berbagai penelitian tentang perlakuan akuntansi zakat dan infak/sedekah 

berdasarkan PSAK 109 telah banyak dilakukan. Berdasarkan penelitian terdahulu 

maka dapat disimpulkan bahwa kesesuaian antara perlakuan akuntansi zakat dan 

infak/sedekah yang dilakukan oleh amil dengan PSAK: 109 terus mengalami 

peningkatan. Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini tidak jauh berbeda 

dengan penelitian sebelumnya yaitu untuk mengetahui perlakuan akuntansi zakat, 

infaq, dan sedekah dalam penyajian laporan keuangan pada Lembaga Zakat Infaq 

serta kesesuaianya dengan PSAK No. 109. Meskipun penelitian ini sudah 

dilakukan oleh peneliti sebelumnya, namun penelitian mengenai perlakuan 

akuntansi zakat dan infak/sedekah ini tetap penting dilakukan mengingat bahwa 

hasil penelitian dari studi kasus tidak dapat digeneralisasikan. 
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B. Teori dan Kajian Pustaka 

1. Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) 

a. Pengertian Organisasi Pengelola Zakat 

Organisasi pengelola zakat, infak, dan sedekah terdiri dari dua kelompok 

institusi, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan 

Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan UU 

No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Bab III pasal 6 dan 7. Tugas utama 

organisasi pengelola zakat adalah untuk memungut dan mengumpulkan zakat, 

infaq, dan sedekah dari masyarakat, kemudian menyimpannya di baitul mall, 

setelah itu menyalurkannya ke masyarakat sesuai dengan ketentuan syara’. 

b. Karakteristik Organisasi Pengelola Zakat 

Ada beberapa karakteristik khusus yang membedakan Organisasi Pengelola 

Zakat (OPZ) dengn organisasi nirlaba lainnya. Menurut Widodo dan Kustiawan 

(2012) dalam penelitian Setiaware (2013) ada tiga Karakteristik khusus yang 

membedakan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dengan organisasi nirlaba 

lainnya, yaitu: 

1) Terikat dengan aturan dan prinsip-prinsip syari’ah Islam. Hal ini tidak 

terlepas dari keberadaan dana-dana yang menjadi sumber utama 

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) telah diatur dalam Al-Qur’an dan 

hadist. 

2) Sumber dana utama adalah dana zakat, infak, sedekah dan wakaf. 

3) Biasanya memiliki Dewan Syari’ah dalam struktur organisasinya.  

Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam sebuah organisasi 

pengelola zakat. Menurut Widodo dan Kustiawan (2012) dalam penelitian 
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Setiaware (2013) menyebutkan prinsip-prinsip operasionalisasi organisasi 

pengelola zakat sebagai berikut: 

1) Aspek Kelembagaan 

Dari aspek kelembagaan, sebuah OPZ seharusnya memperhatikan berbagai 

faktor, yaitu: visi dan misi, kedudukan dan sifat lembaga, legalitas dan 

struktur organisasi, aliansi strategis. 

2) Aspek Sumber Daya Manusia (SDM) 

Sumber daya manusia merupakan aset yang paling berharga. Sehingga 

pemilihan siapa yang akan menjadi amil zakat harus dilakukan dengan 

hati-hati. Untuk itu perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

a) Perubahan paradigma: Amil Zakat adalah sebuah profesi. 

b) Kualifikasi SDM para pengelolanya harus memiliki sifat-sifat 

unggul sebagai berikut: amanah dan jujur, mempunyai kemampuan 

manajerial, paham fikih zakat, mempunyai misi pemberdayaan, 

inovatif dan kreatif, mampu menjalin hubungan dengan berbagai 

lembaga, dan mampu bekerja sama dalam tim. 

3) Sistem Pengelolaan 

OPZ harus memiliki sistem pengelolaan yang baik, unsur-unsur yang harus 

diperhatikan adalah: 

a) Memiliki sistem, prosedur dan aturan yang jelas; 

b) Manajemen terbuka; 

c) Mempunyai rencana kerja (activity plan); 
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Mempunyai Komite (lending commite). Tugas dari komite ini 

adalah melakukan penyeleksian terhadap setiap penyaluran dana 

yang akan dilakukan. apakah dana benar-benar disalurkan kepada 

yang berhak, sesuai dengan ketentuan syari’ah, prioritas dan 

kebijakan lembaga. 

d) Memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan; 

e) Diaudit; 

f) Publikasi; 

g) Perbaikan terus menerus. 

2. Konsep Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah 

a. Pengertian Akuntansi Zakat 

Akuntansi zakat adalah bingkai pemikiran dan aktivitas yang mencakup 

dasar-dasar akuntansi dan proses-proses operasional yang berhubungan dengan 

penentuan, perhitungan dan penilaian harta dan pendapatan yang wajib dizakati 

menetapkan kadar zakatnya dan pendistribusian hasilnya kepada pos-pos sesuai 

dengan hukum dan dasar-dasar syariat islam (Syahatah, 2004). Akuntansi zakat 

dilakukan dengan sebuah proses pencatatan, identifikasi dan pengelompokkan 

data untuk dibuat sebuah pelaporan keuangan yang bermanfaat untuk 

pengambilan keputusan baik untuk pihak internal dan eksternal perusahaan.  

Regulasi di Indonesia tentang akuntansi zakat diatur dalam PSAK 109 

Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. Tetapi PSAK 109 tidak berlaku 

pada entitas bisnis nirlaba, karena pada PSAK 109 paragraf 4 menyebutkan 

pernyataan bahwa PSAK 109 berlaku pada entitas syariah yang kegiatan 

utamanya menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah. Sehingga PSAK 
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ini hanya diterapkan pada lembaga amil zakat yang jelas kegiatan utamanya untuk 

menerima dan menyalurkan zakat dan infak atau sedekah. PSAK 109 juga 

menyatakan bahwa entitas yang berorientasi laba untuk penerapan akuntansi zakat 

mengacu pada PSAK 101 Revisi 2011 Tentang Penyajian Laporan Keuangan 

Syariah. 

b. Tujuan Akuntansi Zakat 

Tujuan akuntansi zakat menurut Mahmudi (2008) adalah: 

1) Memberikan informasi yang diperlukan kepada lembaga amil zakat selaku 

pengelolah dana kegiatan zakat, sehingga lembaga amil zakat tersebut 

dapat mengelola zakat, infak, sedekah, hibah, dan wakaf secara efisien dan 

efektif. Hal ini terkait dengan pengendalian manajemen untuk kepentingan 

internal organisasi. 

2) Agar memungkinkan bagi lembaga pengelola zakat untuk melaporkan 

kepada publik (masyarakat) atas hasil operasi dan penggunaan dana publik 

(dana ummat). Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas. 

3. Perlakuan Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah Menurut PSAK No. 109 

a. Pengakuan dan Pengukuran Zakat, Infak, dan Sedekah  

1) Pengakuan Awal Zakat 

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 109 

dijelaskan bahwa penerimaan 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. 
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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 nonamil. 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 Zakat 

Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian yang 

ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang 

dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut.  

Penurunan nilai zakat aset zakat diakui sebagai berikut: 

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

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. 
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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. 

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. 

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 

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

dapat berupa aset lancar atau tidak lancar. 

Amil dapat pula menerima aset nonkas yang dimaksudkan oleh pemberi 

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

berupa bahan habis pakai, seperti bahan makanan; atau aset yang memiliki umur 

ekonomi panjang, seperti mobil ambulance. Aset nonkas lancar dinilai sebesar 

nilai perolehan sedangkan aset nonkas tidak lancar dinilai sebesar nilai 

wajarsesuai dengan PSAK yang relevan. 

Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamanahkan untuk dikelola 

dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar 
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infak/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana 

infak/sedekah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah 

ditentukan oleh pemberi. Dalam hal amil menerima infak/sedekah dalam bentuk 

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

sesuai dengan PSAK yang relevan. 

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. 

Dana infak/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu 

sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui 

sebagai penambah dana infak/sedekah. 

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 yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas. 

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. 
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7) Dana Nonhalal 

Penerimaan 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 sebagai dana nonhalal yang terpisah dari dana 

zakat, dana infak/sedekah dan dana amil. Aset nonhalal disalurkan sesuai dengan 

syariah. 

b. Penyajian Zakat, Infak/Sedekah 

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109, amil 

menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana nonhalal secara 

terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan). 

c. Pengungkapan Zakat, Infak/Sedekah 

Pengungkapan zakat, infak/sedekah menurut Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan (PSAK) 109 adalah sebagai berikut: 

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; 



16 
 

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; dan 

e) Hubungan istimewa antara amil dan mustah yang meliputi: 

i. Sifat hubungan istimewa; 

ii. Jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan 

iii. 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 amill 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; 
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e) Hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksudkan 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; 

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; dan 

i) Hubungan istimewa antara amil dengan penerima infak/sedekah yang 

meliputi; 

i. Sifat hubungan istimewa 

ii. Jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan 

iii. Presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran 

selama periode. 

Selain membuat pengungkapan di kedua paragraf di atas, amil 

mengungkapkan hal-hal berikut: 

a) Keberadaan dana nonhalal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas 

penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya; dan 

b) Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana 

infak/sedekah. 
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d. Komponen Laporan Keuangan 

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 109 menjelaskan 

bahwa komponen laporan keuangan yang lengkap dari amil terdiri dari: 

1) Neraca (laporan posisi keuangan) 

2) Laporan perubahan dana 

3) Laporan perubahan aset kelolaan 

4) Laporan arus kas 

5) Catatan atas laporan keuangan 

1) Neraca (Laporan Posisi Keuangan) 

Entitas amil menyajikan pos-pos dalam neraca (laporan posisi keuangan) 

dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK terkait, yang mencakup, tetapi 

tidak terbatas pada: 

Aset 

a) Kas dan setara kas 

b) Instrumen keuangan 

c) Piutang 

d) Aset tetap dan akumulasi penyusutan 

Kewajiban 

e) Biaya yang masih harus dibayar 

f) Kewajiban imbalan kerja 

 

Saldo dana 

g) Dana zakat 

h) Dana infak/sedekah 
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i) Dana amil 

j) Dana nonhalal 

 

Tabel 2.1 

Contoh Neraca 

 

Neraca (Laporan Posisi Keuangan) 

BAZ “XXX” 

Per 31 Desember 2XX2 
Keterangan Rp Keterangan Rp 

Aset  Kewajiban  

Aset Lancar xxx Kewajiban Jangka Pendek  

Kas dan setara kas xxx Biaya yang masih harus dibayar xxx 

Instrumen keuangan xxx Kewajiban jangka panjang  

Piutang xxx Imbalan kerja jangka panjang xxx 

  Jumlah kewajiban xxx 

Aset tidak lancar    

Aset tetap xxx Saldo Dana  

Akumulasi penyusutan xxx Dana Zakat xxx 

  Dana infak/sedekah xxx 

  Dana amil xxx 

  Dana nonhalal xxx 

  Jumlah dana xxx 

    

    

Jumlah Aset xxx Jumlah Kewajiban dan Saldo Dana xxx 

(Sumber: Diadaptasi dari ED PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, dan 

Infak/Sedekah) 

2) Laporan Perubahan Dana 

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

amil, dan dana nonhalal. Penyajian laporan perubahan dana mencakup, tetapi 

tidak terbatas pada pos-pos berikut: 

Dana zakat 

a) Penerima dana zakat 

i. Bagian dana zakat 

ii. Bagian amil 

b) Penyaluran dana zakat 

i. Entitas amil lain 
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ii. Mustahiq lainnya 

c) Saldo awal dana zakat 

d) Saldo akhir dana zakat 

Dana infak/sedekah 

e) Penerimaan dana infak/sedekah 

i. Infak/sedekah terikat (muqayyadah) 

ii. Infak/sedekah tidak terikat (mutlaqah) 

f) Penyaluran dana infak/sedekah 

i. Infak/sedekah terikat (muqayyadah) 

ii. Infak/sedekah tidak terikat (mutlaqah) 

g) Saldo awal dana infak/sedekah 

h) Saldo akhir dana infak/sedekah 

Dana amil 

i) Penerima dana amil 

i. Bagian amil dari dana zakat 

ii. Bagian amil dari dana infak/sedekah 

iii. Penerima lainnya 

j) Penggunaan dana amil 

k) Beban umum dan administrasi 

l) Saldo awal dana amil 

m) Saldo akhir dana amil 

Dana nonhalal 

n) Penerimaan dana nonhalal 
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i. Bunga bank

ii. Jasa giro

iii. Penerimaan nonhalal lainnya

o) Penyaluran dana nonhalal

p) Saldo awal dana nonhalal

q) Saldo akhir dana nonhalal

Tabel 2.2 

Contoh Laporan Perubahan Dana 

Laporan Perubahan Dana 

BAZ “XXX” 

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2XX2 
Keterangan Rp 

DANA ZAKAT 

Penerimaan 

Penerimaan dari muzakki xxx 

Muzakki entitas xxx 

Muzakki individual xxx 

Hasil penempatan xxx 

Jumlah penerimaan dana zakat 

Bagian amil atas penerimaan dana zakat xxx 

Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil xxx 

Penyaluran 
Fakir-Miskin (xxx) 

Riqab (xxx) 

Gharim (xxx) 

Muallaf (xxx) 

Sabilillah (xxx) 

Ibnu Sabil (xxx) 

Jumlah penyaluran dana zakat (xxx) 

Surplus (defisit) xxx 

Saldo awal xxx 

Saldo akhir xxx 

DANA INFAK/SEDEKAH 

Penerimaan 

Infak/sedekah terikat atau muqayyadah xxx 

Infak/sedekah terikat atau mutlaqah xxx 

Bagian amil atas penerimaan dana infak/sedekah (xxx) 

Hasil pengelolaan xxx 

Jumlah penerimaan dana infak/sedekah xxx 
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Penyaluran 

Infak/sedekah terikat atau muqayyadah (xxx) 

Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah (xxx) 

Alokasi pemanfaatan aset kelolaan  

(misalnya beban penyusutan dan penyisihan) (xxx) 

Jumlah penyaluran dana infak/sedekah (xxx) 

Surplus (defisit) xxx 

Saldo awal xxx 

Saldo akhir xxx 

  

DANA AMIL  

Penerimaan  

Bagian amil dari dana zakat xxx 

Bagian amil dari dana infak/sedekah xxx 

Penerimaan lainnya xxx 

Jumlah penerimaan dana amil xxx 

  

Penggunaan  

Beban pegawai (xxx) 

Beban penyusutan (xxx) 

Beban umum dan administrasi lainnya (xxx) 

Jumlah penggunaan dana amil (xxx) 

Surplus (defisit) xxx 

Saldo awal xxx 

Saldo akhir xxx 

  

DANA NONHALAL  

Penerimaan  

Bunga bank xxx 

Jasa giro xxx 

Penerimaan nonhalal lainnya xxx 

Jumlah penerimaan dana nonhalal xxx 

  

Penggunaan  

Jumlah penggunaan dana nonhalal (xxx) 

Surplus (defisit) xxx 

Saldo awal xxx 

Saldo akhir xxx 

  

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

(Sumber: Diadaptasi dari ED PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, dan 

Infak/Sedekah) 

3) Laporan Perubahan Aset Kelolaan 

Entitas amil menyajikan laporan perubahan aset kelolaan yang mencakup 

tetapi tidak terbatas pada: 

a) Aset kelolaan yang termasuk aset lancar 

b) Aset kelolaan yang termasuk tidak lancar dan akumlasi penyusutan 

c) Penambahan dan pengurangan 

d) Saldo awal 
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e) Saldo akhir 

Tabel 2.3 

Contoh Laporan Perubahan Aset Kelolaan 

 

Laporan Perubahan Aset Kelolaan 

BAZ “XXX” 

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2XX2 
 Saldo 

Awal 

Penambahan Pengurangan Penyisihan Akumulasi 

Penyusutan 

Saldo 

Akhir 

Dana 

infak/sedekah-

aset kelolaan 

lancar (misal 

piutang 

bergulir) 

 

xxx xxx (xxx) (xxx) - xxx 

Dana 

infak/sedekah-

aset kelolaan 

tidak lancar 

(misal rumah 

sakit atau 

sekolah) 

xxx xxx (xxx) - (xxx) xxx 

(Sumber: Diadaptasi dari ED PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, dan 

Infak/Sedekah) 

4) Laporan Arus Kas 

Entitas amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2: Laporan 

Arus Kas dan PSAK yang relevan. 

5) Catatan Atas Laporan Keuangan 

Amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101: 

Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan PSAK yang relevan. 
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