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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian akan dilakukan pada Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah 

Muhammadiyah di Jl. Raya Permata nomor 7 kabupaten Gresik, lembaga tersebut 

merupakan sebuah organisasi nirlaba yang berkhidmat memberdayakan 

masyarakat kurang mampu melalui pengelolaan dana sosial masyarakat (Zakat, 

Infak, Sedekah, Wakaf) serta dana lain yang halal dan sesuai hukum, baik 

perseorangan, lembaga, maupun perusahaan. Keberadaan LAZISMU pada 

kabupaten Gresik ini tentu saja memberikan kemudahan bagi masyarakat muslim 

yang mampu untuk membayar kewajiban zakatnya melalui transfer antar bank 

atau jemput langsung.  

Namun masyarakat melihat LAZISMU kabupaten Gresik belum 

melaksanakan pelaporan yang transparan dan lengkap sebagai organisasi yang 

mengelola dana publik dalam bentuk zakat, infak dan sedekah dengan cara 

mengumumkan dalam websitenya masing-masing laporan pertanggungjawaban 

sesuai PSAK 109 (bentuk pelaporan pertanggungjawaban keuangan untuk LAZ). 

Selain itu, selama ini LAZISMU kabupaten Gresik hanya melaporkan laporan 

keuangannya kepada LAZISMU pusat, sehingga laporan keuangan tersebut setiap 

periodenya hanya diaudit oleh LAZISMU pusat selaku BAZNAS, belum pernah 

sekalipun diaudit oleh pihak independen.  

Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana perlakuan 

akuntansi zakat, infak/sedekah yang diterapkan oleh lembaga amil zakat, infak, 

dan sedekah kabupaten Gresik yang sebenarnya. 
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B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang menjelaskan kondisi 

faktual bentuk dan komponen laporan keuangan yang dimiliki oleh Lembaga 

Zakat Infak dan Sedekah Muhammadiyah di kabupaten Gresik sebagai cerminan 

dari pemahamannya terhadap standar akuntansi ZIS (PSAK 109) yang berlaku.  

C. Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. Data primer berupa informasi mengenai kebijakan perlakuan akuntansi 

zakat dan infak/sedekah, sedangkan data sekunder berupa laporan keuangan 

periode Agustus 2016. Kedua data tersebut diperoleh secara langsung dari 

pengurus Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah Muhammadiyah di Kabupaten 

Gresik. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah yang dibahas, 

penelitian menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yeitu: 

1. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dari dokumen-dokumen instansi 

yang relevan dengan masalah pokok dan materi penelitian. Data yang 

dikumpulkan penulis adalah laporan keuangan lembaga periode Agustus 

2016 serta dokumen-dokumen transaksi lainnya yang terkait dengan 

penelitian. 

2. Wawancara, peneliti melakukan tanya jawab secara langsung kepada 

pengurus/karyawan atau pengurus Lembaga Amil Zakat Infak dan 

Sedekah Muhammadiyah Kabupaten Gresik mengenai proses penyusunan 

laporan keuangan, kebijakan penyaluran dana ZIS, kebijakan pembagian 
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antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan zakat, metode 

penentuan nilai wajar yang digunakan serta hal lain yang terkait dengan 

pembahasan penelitian.  

E. Teknik Analisis Data 

Untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini, dalam 

menggambarkan dan menganalisis mengenai penerapan PSAK NO. 109 tentang 

akuntansi zakat, infaq dan sedekah pada Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah 

Muhammadiyah di kabupaten Gresik, penulis menggunakan teknik analisis 

deskriptif yaitu menggambarkan realitas di lapangan dan membandingkan dengan 

teori dari referensi yang ada, serta menarik kesimpulan.  

Langkah-langkah pembahasan hasil penelitian yang akan dilakukan dalam 

proses analisis ini adalah: 

1. Melakukan identifikasi perlakuan akuntansi zakat dan infak/sedekah 

pada laporan keuangan periode Agustus 2016 dan kebijakan-

kebijakan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah 

Kabupaten Gresik Perlakuan akuntansi zakat dan infak/sedekah 

meliputi: 

a. Identifikasi akun zakat dan infak/sedekah; 

b. Pengakuan zakat dan infak/sedekah; 

c. Pengukuran zakat dan infak/sedekah; 

d. Penyajian dan pelaporan zakat dan infak/sedekah; 

e. Pengungkapan zakat dan infak/sedekah.  

2. Menilai kesesuaian perlakuan akuntansi zakat dan infak/sedekah 

dengan PSAK: 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah. 
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Penilaian ini dilakukan dengan cara membandingkan perlakuan 

akuntansi zakat dan infak/sedekah pada laporan keuangan bulan 

Agustus 2016 beserta kebijakan-kebijakannya dengan perlakuan 

akuntansi zakat dan infak/sedekah yang diatur pada PSAK: 109.  

3. Menyimpulkan hasil analisis. Kesimpulan tersebut merupakan

gambaran hasil perlakuan akuntansi zakat dan infak/sedekah pada

Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Kabupaten Gresik.

4. Memberikan saran terkait masalah perlakuan akuntansi zakat dan

infak/sedekah pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah

Kabupaten Gresik.


