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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan yang harus dicapai oleh akuntansi syariah adalah berdasarkan pada 

tujuan ekonomi islam, yaitu pemerataan kesejahteraan bagi seluruh umat. Oleh 

karena itu, islam menyediakan sarana untuk pemerataan kesejahteraan tersebut 

dengan sistem zakat, infak dan shadaqah dan sistem tanpa bunga. Ibadah zakat 

merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu, sebagai bentuk fungsi 

tanggungjawab sosial, yang salah satunya adalah pengelolaan dana zakat. 

Seperti yang tertulis dalam sejarah bahwa zakat adalah salah satu 

pemasukan negara dalam bidang keuangan yang mempunyai tempat khusus atau 

yang dinamakan bait al-mal, sehingga harus disediakan tempat khusus untuk 

berjalannya kegiatan zakat tersebut, yang di dalamnya juga terdapat para akuntan 

pajak. Akuntan zakat tersebut bertugas untuk mengumpulkan harta zakat dari 

seluruh masyarakat, mencatat keluar masuknya zakat, dan menjaganya, kemudian 

di pindahkan ke bait al-mal, yang juga dibantu oleh para penghitung zakat Al-

Ba’ly (2006: 121).

Namun ada beberapa syarat yang wajib dipenuhi oleh para akuntan pajak, 

diantaranya dapat dipercaya, adil, mempunyai perhitungan yang benar, berakhlak 

baik, mempunyai pemahaman yang jelas tentang zakat, tidak zalim, dan tidak 

menerima hadiah serta sogokan. Oleh karena itu, para akuntan zakat harus 
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memenuhi syarat seperti yang disyaratkan oleh sistem zakat, yaitu segi sifat, 

keahlian, keilmuan, perilaku dan lainnya.

Berdasarkan Undang-Undang No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan

zakat. Sebagaimana yang dijelaskan pada Undang-Undang tersebut bahwa 

lembaga pengelolaan zakat di Indonesia terdiri dari dua lembaga zaitu Badan 

Amil zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZ merupakan lembaga 

pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, baik tingkat pusat, wilayah 

maupun daerah. Sedangkan LAZ merupakan lembaga pengelola zakat yang 

dibentuk oleh masyarakat, yang kemudian diresmikan oleh pemerintah. Dengan 

demikian, diharapkan agar pengumpulan zakat dapat berjalan semakin optimal 

dengan tujuan pemberdayaan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Yang menjadi permasalahan utama adalah terletak pada amanah dan 

tanggungjawab yang dimilki oleh lembaga pengelola zakat tersebut, yaitu 

pengelola zakat dari muzakki sesuai dengan prinsip syariah sampai kepada 

mustahik. Sebagai lembaga pengelola zakat yang amanahnya dipercaya 

sepenuhnya oleh masyarakat, maka lembaga pengelola zakat tersebut harus 

menerapkan akuntansi yang profesional layaknya institusi modern lainnya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

keberadaan akuntansi syariah berkaitan erat dengan kewajiban zakat. Kewajiban 

zakat tersebut baru akan terpenuhi jika mengetahui metode perhitungan zakat atas 

harta atau penghasilan. Kewajiban zakat bagi muslim merupakan bukti betapa 

pentingnya peranan akuntansi bukan hanya bagi perusahaan, tetapi juga 
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perseorangan. Dalam hal ini, akuntansi akan dapat memberikan sumbangan dalam 

hal proses penghitungan hasil laba/ pendapatan dan jumlah aset yang akan 

dijadikan sebagai dasar pengenaan zakat. 

Kegiatan operasional lembaga amil zakat adalah sama dengan diterapkan 

dalam akuntansi konvensional atau komersial, hanya untuk transaksi-transaksi 

tertentu, khususnya perlakuan zakat hanya disesuaikan dengan hukum/ syariat 

islam. Atas dasar pemikiran diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang “Analisis Perlakuan Akuntansi Zakat (Studi Pada LAZIS 

Muhammadiyah Kabupaten Malang)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas

maka, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perlakuan akuntansi zakat pada LAZIS Muhammadiyah Kabupaten 

Malang?

2. Apakah perlakuan akuntansi zakat pada laporan keuangan LAZIS 

Muhammadiyah kabupaten Malang sudah sesuai dengan PSAK No. 109?

C. Batasan Masalah

Yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah pada obyek 

penelitian, yaitu hanya digunakan data laporan keuangan LAZIS Muhammadiyah 

Kabupaten Malang dengan periode laporan keuangan tahun 2012-2013.
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D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji perlakuan akuntansi zakat pada LAZIS Muhammadiyah 

Kabupaten Malang 

2. Untuk menganalisis kesesuaian perlakuan akuntansi zakat pada LAZIS 

Muhammadiyah kabupaten Malang sudah sesuai dengan PSAK No. 109

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi LAZIS Muhammadiyah Kabupaten Malang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi lembaga pengelola 

zakat sebagai masukan dalam aplikasi perlakuan akuntansi zakat yang sesuai 

dengan PSAK No. 109.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi acuan atau reverensi bagi penelitian lain untuk 

mengadakan penelitian selanjutnya yang ada kaitannya dengan Perlakuan 

Akuntansi Zakat pada Lembaga Pengelola Zakat.


