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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Ratri (2003) meneliti tentang Analisis Perlakuan Akuntansi Zakat (Studi 

Pada Lazis Muhammadiyah Jakarta Pusat) dengan kesimpulan bahwa secara 

komprehensif, perlakuan akkuntansi zakat LAZIS Muhammadiyah mulai dari

aktivitas pengakuan sampai pelaporan sudah berdasarkan pada teori yang ada.

Balkis (2010) meneliti tentang analisis perlakuan akuntansi tentang zakat 

pada LAZIS-SABILILLAH Malang Studi Implementasi PSAK No. 109. Dari hasil 

penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Dari hasil penelitian dapat 

diungkapkan bahwa dalam perlakuan akuntansi terhadap zakat yang meliputi 

identifikasi proses pengakuan, pengukuran, penyaluran, penyajian dan 

pengungkapakan yang diterapkan Lazis-Sabilillah Malang sudah sesuai dengan 

PSAK No. 109.

Aprilia (2006) yang melakukan penelitian pada Badan Amil Zakat (BAZ)

Kabupaten Malang. Peneliti tersebut menggunakan perhitungan zakat 

kontemporer pada perlakuan akuntansi zakat profesi (penghasilan). Kesimpulan 

dari hasil penelitian tersebut, untuk proses pengakuan zakat profesi (penghasilan), 

BAZ Kabupaten Malang menggunakan metode cash basic (basis kas), proses 

pengukuran zakat profesi (penghasilan) menggunakan self assessment system 
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(muzakki menghitung dan menetapkan sendiri besarnya zakat yang wajib 

ditunaikan). 

Pencatatan transaksi yang berkaitan dengan penerimaan dan penyaluran 

zakat profesi (penghasilan) pada BAZ Kabupaten Malang sudah baik, yaitu dicatat 

dan dimasukkan pada jurnal umum kas, penyajian zakat profesi (penghasilan) 

dimasukkan ke dalam Laporan Keuangan Sumber dan Penggunaan Dana BAZ 

Kabupaten Malang secara lengkap (full disclosure).

Penelitian saat ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Balkis 

(2010) meneliti tentang perlakuan akuntansi zakat tentang pengukuran, 

pengungkapan dan pelaporan. Namun letak perbedaan di sini adalah Balkis 

meneliti di Lembaga Zakat LAZIS-SABILILLAH pada tahun 2010, sedangkan 

penelitian ini dilakukan di LAZIS Muhammadiyah Kabupaten Malang tahun 

2013.

B. Landasan Teori

1) Zakat dan Harta yang dizakatkan

Menurut terminology, zakat berarti aktivitas memberikan harta tertentu 

yang diwajibkan Allah SWT dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk 

diserahkan kepada orang yang berhak. Zakat merupakan suatu perbuatan yang 

nyata, yang diperintahkan Allah SWT, dengan cara menyisihkan sebagian harta 

yang dimiliki sesuai dengan perhitungan dan syaratnya, yang kemudian 

diserahkan kepada pihak yang berhak menerimanya (UUNo. 38/1999). 
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Ayub (2007), mengatakan bahwa zakat adalah rukun ketiga dari lima 

rukun yang ada dalam islam, sejenis pajak religius bagi umat muslim yang

memiliki kekayaan di atas dan melebihi jumlah pengecualian (nisab) dengan 

proporsi yang telah ditetapkan oleh syariah. Pengertian ini menegaskan bahwa 

zakat merupakan rukun islam yang wajib dilaksanakan oleh muslim. Zakat terbagi 

dua macam, yaitu: Zakat Nafs (jiwa) atau disebut juga zakat fitrah dan zakat maal 

(harta). Zakat fitrah wajib bagi setiap orang yang memiliki kelebihan makanan 

pada hari  dan malam Idul Fitri. Besarnya zakat dikeluarkan 2,5 kg beras atau 

uang yang nilainya setara dengannya. Sedangkan zakat maal adalah zakat yang 

diwajibkan atas seseorang yang memiliki kelebihan harta sampai batas tertentu 

(nisab), selama waktu tertentu (haul), dan diberikan kepada orang tertentu pula.

2) Pengertian Akuntansi Syariah

Definisi dari akuntansi adalah identifikasi dari transasksi yang kemudian 

diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan serta pengiktisaran transaksi 

tersebut sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk 

pengambilan keputusan. Sedangkan definisi dari syariah adalah aturan yang telah 

ditetapkan oleh Allah SWT untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalani segala 

aktifitas hidupnya didunia.

Akuntansi syariah diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-

transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah SWT. Akuntansi 

syariah diperlukan untuk mendukung kegiatan yang harus dilakukan sesuai 

syariah, karena tidak mungkin dapat menerapkan akuntansi yang sesuai dengan 
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syariah jika transaksi yang akan dicatat oleh proses akuntansi tersebut tidak sesuai 

dengan syariah.

3) Pengertian Akuntansi Zakat

Akuntansi zakat adalah akuntansi yang mencakup dasar akuntansi dan 

proses operasional yang berhubungan dengan penentuan, perhitungan dan 

penilaian harta yang wajib dizakati, menetapkan kadar zakat yang wajib dizakati 

dan pendistribusiannya. Pengertian tersebut dapat dirumuskan dari dua sudut 

pandang, yaitu dari sudut pandang pemakai jasa akuntansi, dan dari sudut pandang 

proses kegiatannya. Informasi yang dihasilkan akuntansi untuk:

1. Membuat perencanaan yang efektif, pengawasan dan pengambilan keputusan 

oleh manajemen

2. Pertanggungjawaban organisasi kepada para muzakki, dan pihak-pihak lain 

yang terkait.

Ditinjau dari sudut kegiatannya, akuntansi dapat didefinisikan sebagai 

proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan dan penganalisaan data 

keuangan suatu organisasi. Obyek kegiatan akuntansi adalah transaksi-transaksi 

keuangan suatu organisasi, yaitu peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang 

setidak-tidaknya bersifat keuangan, misalnya: penerimaan uang, pengeluaran 

uang, pembelian dan penjualan. Sedangkan organisasi adalah badan-badan atau 

lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi usaha, baik yang bertujuan untuk 
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memperoleh keuntungan yang tidak mencari keuntungan. Proses akuntansi secara 

sederhana dapat dijelaskan dalam gambar berikut:

Tabel 2.1

Proses Akuntansi Sederhana

Proses akuntansi yang paling akhir adalah pembuatan laporan keuangan. 

Laporan keuangan tersebut diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan 

terhadap organisasi yang bersangkutan. Pihak-pihak yang membutuhkan laporan 

akuntansi dapat dikelompokkan menjadi dua pihak, yaitu: (1) pihak interen 

organisasi (manajemen) dan (2) pihak ekstern organisasi. Laporan akuntansi 

digunakan sebagai informasi yang bermanfaat untuk dasar pengambilan keputusan 

ekonomi yang akan dilakukan, sesuai dengan kepentingan masing-masing pihak 

tersebut.

4) Tujuan Akuntansi Zakat

Tujuan akuntansi zakat adalah untuk:

a) Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat dan 

efisien atas zakat, infak, shadaqah, hibah dan wakaf yang dipercayakan kepada 

organisasi atau lembaga pengelola zakat.

b) Memberikan informasi yang memungkinkan bagi lembaga pengelola zakat, 

untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab dalam mengelola secara tepat 

Transaksi 
Keuangan

Pencatatan 
analisis, dan 

pengklasifikasian

PelaporanPeringkasan
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dan efektif program dan penggunaan zakat, infak, shadaqah, hibah dan wakaf 

yang menjadi wewenangnya dan memungkinkan bagi lembaga pengelola zakat 

untuk melaporkan kepada publik (masyarakat) atas hasil operasi dan 

penggunaan dan publik ( dana umat).

Akuntansi zakat terkait dengan tiga hal pokok yaitu: penyediaaan 

informasi, pengendalian manajeman dan akuntabilitas. Bagi manajemen, 

informasi akuntansi zakat digunakan dalam proses pengendalian manajemen 

mulai dari perencanaan, pembuatan program, alokasi anggaran, eveluasi kinerja 

dan pelaporan kinerja. Informasi akuntansi bermanfaat untuk pengambilan 

keputusan, terutama untuk membantu manajer dalam pengambilan keputusan, 

terutama untuk membantu manajer dalam melakukan alokasi zakat. Selain itu, 

informasi akuntansi dapat digunakan untuk membantu dalam pemilihan program 

yang efektif dan tepat sasaran. Pemilihan program yang tepat sasaran, efektif dan 

ekonomis akan sangat membantu dalam proses alokasi dana zakat, infak, 

shadaqah, hibah dan wakaf yang diterima.

5) Teknik Akuntansi Zakat

Terdapat beberapa teknik akuntansi yang biasa diadopsi oleh organisasi 

yang bersifat mencari laba maupun lembaga nonprofit seperti lembaga pengelola 

zakat, yayasan, LSM, partai politik dan sebagaiunya. Teknik akuntansi tersebut, 

yaitu: Akuntansi Anggaran, Akuntansi Komitmen, Akuntansi Dana, Akuntansi 

Kas, dan Akuntansi Akrual.
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Pada dasarnya kelima teknik akuntansi tersebut tidak bersifat mutually 

exclusive. Artinya, penggunaan salah satu teknik akuntansi tidak berarti menolak 

penggunaan teknik yang lain. Dengan demikian, suatu organisasi dapat 

menggunakan teknik akuntansi yang berda-beda bahkan dapat menggunakan 

kelima teknik tersebut secara bersama-sama. Akuntansi kas, akuntansi akrual dan 

akuntansi komitmen berbeda satu dengan lainnya karena perbedaan waktu 

pengakuan dan biaya (time recogbition). Dalam tulisan ini hanya akan dejelaskan 

teknik akuntansi kas dan akuntansi dana, kedua akuntansi tersebut dapat 

digunakan dengan beberapa alasan. Pertama, pengelolaan zakat tidak melibatkan 

rekening utang-piutang dan persediaan, sehingga penggunaan teknik akuntansi kas 

sudah cukup memadai. Kedua, akuntansi dengan basis kas cukup sederhana dan 

mudah, sehingga personel yang tidak berlatarbelakang pendidikan tinggi 

akuntansi dapat melakukannya. Namun bukan berarti tidak membutuhkan seorang 

akuntan. Jika hendak menciptakan lembaga pengelola zakat yang baik, maka perlu 

akuntan untuk mendesain sistem akuntansi dan sistem informasi manajemen. 

Penggunaan akuntansi dana sangat mungkin karena pengelolaan zakat melibatkan 

alokasi zakat untuk pos-pos tertentu yang meliputi beberapa asnaf (golongan). 

Penjelasan mengenai konsep akuntansi kas dan akuntansi dana adalah sebagai 

berikut:

Akuntansi Dana (Fund accounting)

Pada organisasi pengelola zakat masalah utama yang dihadapi adalah 

pencarian sumber sana dan alokasi dana. Pengunaan dana dan peran anggaran 

sangat penting dalam organisasi sektor publik. Dalam tahap perkembangan 
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akuntansi dana, pengertian dana (fund) dimaknai sebagai kas (cash fund). Tiap-

tiap dana harus ditempatkan pada laci (cash drawer) secara terpisah, pengeluaran 

harus diambil dari satu laci dan pengeluaran lain dari laci yang lainnya. Namun 

saat ini, dana dimaknai sebagai entitas anggaran dan entitas akuntansi yang 

terpisah, termasuk sumber daya nonkas dan utang diperhitungkan di dalamnya.

Konsep auntansi dana secara sederhana dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.2

Konsep Akuntansi Dana Secara Sederhana

Sumber: Mahmudi, 2010

General Fund atau dana umum merupakan jumlah total penerimaan 

zakat, infak, shadaqah, hibah dan wakaf yang diterima oleh lembaga pengelola 

zakat. Total dana ini dialokasikan ke beberapa kelompok penerima (dalam Al-

Qur’an terdapat delapan asnaf), misalnya untuk dana fakir-miskin, fisabilillah, 

ibnu sabil, beasiswa dan sebagainya yang masing-masing kelompok diambilkan 

Lembaga Zakat

Aktiva 
Tetap

Dana 1 
Zakat

General Fund

Dana 2 
Infak

Dana 3 
Shadaqah

Dana n 
Wakaf
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dari dana 1, dana 2, dana 3 dan seterusnya sesuai dengan jumlah kelompok dana. 

Penggunaan akuntansi dana merupakan salah satu perbedaan utama antara 

akuntansi untuk lembaga nonprofit dengan akuntansi bisnis. Sistem akuntansi 

dana dibuat untuk memastikan bahwa uang umat dialokasikan atau didistribusikan 

untuk tujuan yang telah ditetapkan. Sistem akuntansi dana adalah metode 

akuntansi yang menekankan pada pelaporan pemanfaatan dana, bukan pelaporan 

organisasi itu sendiri. 

Akuntansi Kas

Penerapan akuntansi kas, pendapatan dicatat pada saat kas diterima, dan 

pengeluaran dicatat ketika kas dikeluarkan. Banyak organisasi nonprofit 

menggunakan akuntansi kas karena akuntansi kas relatif sederhana dan tidak 

menyita banyak waktu. Kelebihan cash basic adalah mencerminkan pengeluaran 

yang aktual, riil dan obyektif. Sedangkan kekurangannya adalah tidak dapat 

mencerminkan kinerja yang sesungguhnya karena dengan cash basic tidak dapat 

diukur tingkat efisien dan efektivitas suatu kegiatan, program atau aktivitas 

dengan baik. Akuntansi basis kas dapat dirumuskan sebagai berikut:

Basis Kas: Penerimaan kas – Pengeluaran kas = Perubahan kas

6) Konsep Akuntansi Zakat

Sistem Akuntansi Untuk Dana Zakat Dan Infak

Anis Basalamah (1995) dalam Heryani (2005), mengklasifikasikan 

perkiraan akun-akun yang dipakai oleh Lembaga Pengelola Zakat (table 2.3). 
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Meskipun demikian bukan berarti akun-akun yang dipakai lembaga amil hanya 

sebatas yang disebutkan table 2.3 masing-masing amil yang memerlukan akun 

lainnya dapat menambahkan sesuai dengan organiasi yang bersangkutan.

Tabel 2.3

Klasifikasi Perkiraan Untuk Dana Zakat dan Infak

AKTIVA LANCAR

Kas dan Bank 

Persediaan Barang

Biaya Dibayar Dimuka

Perlengkapan Kantor

AKTIVA TETAP

Tanah

Bangunan

Aktiva Tetap Lainnya

KEWAJIBAN-KEWAJIBAN

Hutang Dagang 

Biaya-Biaya Yang Belum Dibayar

Hutang Jangka Panjang Yang Jatuh Tempo

Hutang Jangka Pendek Lainnya

Hutang Jangka Panjang

SALDO DANA ZAKAT

Infak

Zakat untuk Pihak Tertentu

Zakat Lainnya

Transfer dari Dana Shadaqah Untuk Umum

PENGELUARAN
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Fakir dan Miskin

Gaji dan Upah

Muallaf

Membebaskan Budak

Ghorim

Dijalan Allah

Ibnu Sabil

Biaya Administrasi

Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tujuan Khusus (beasiswa, masjid, dsb)

Penjelasan mengenai masing-asing akun

AKTIVA LANCAR

Kas dan Bank

Kas dalam akuntansi adalah bukan hanya alat pembayaran yang sah 

(uang) saja, tetapi juga mencangkup simpanan bank, serta cek yang diterima. 

Untuk ZIS, kas adalah sangat penting karena beberapa jenis zakat dibayar secara

tunai. Oleh karena itu, pengelolaan kas bagi ZIS sangat penting dan melaporkan 

saldonya menjadi keharusan.

Penggunaan buku harian kas untuk dana zakat dapat digunakan dengan 

memakai buku harian yang apat dipakai untuk berbagai keperluan ataupun khusus, 

yaitu untuk buku harian kas penerimaan dipisahkan dari buku harian kas 

pengeluaran. Dari buku harian kas tersebut, dibuat buku besar kas dan bank yang 
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merekapitulasikan penerimaan dan pengeluaran kas. Atau dalam istilah 

akuntansinya diposting secara berkala. 

Untuk mendukung dalam buku kas tersebut dapat dipisahkan antara dana 

dari zakat, infak, dan shadaqah, maka lembaga ZIS harus membuat bukti 

penerimaan yang memisahkan ketiga kategori tersebut. Tanpa pemisahan akan 

sulit untuk memisahkan apakah dana yang dibayarkan kepada seseorang berasal 

dari zakat, infak ataukah shadaqah.

Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka disini adalah bukan pembayaran kepada penerima 

zakat ataupun shadaqah, melainkan pembayaran dimuka untuk barang/ jasa yang 

akan dikonsumsi dimasa mendatang, misalnya sewa kantor yang diterima dimuka.

Perlengkapan Kantor

Dalam surat At-taubah;60 disebutkan bahawa lembaga amil dapat 

menggunakan sebagaian dari harta zakat yang dikumpulkan untuk membiayai 

keperluan administrasi zakat, termasuk didalamnya peralatan dan perlengkapan 

kantor.

AKTIVA TETAP

Tanah

Banyak dijumpai di Indonesia dalam kaitannya dengan organisasi 

keagamaan atau organisasi sosial lainnya adalah bahwa pendirinya menyediakan 
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tanah atau bangunannya untuk digunakan dalam melaksanakan kegiatan 

organisasi yang bersangkutan. Dengan demikian ZIS tidak perlu melakukan 

pembukuan dan didalam neraca tidak perlu dicantumkan nilainya. Namun dalam 

hal tanah donasi (wakaf) dalam prinsip akuntansi menghendaki agar aktiva tetap 

tersebut harus dibukukan sesuai dengan nilai pasar atau nilai taksirannya. Apabila 

ZIS membeli tanah sendiri, maka harga beli tanah harus dicantumkan dalam 

neraca organisasi.

Bangunan

Setiap bangunan yang diwakafkan juga harus dinilai berdasarkan nilai 

wajarnya. Aktiva tetap tersebut harus dikapitalisasikan dan penyusutannya harus 

dilakukan setiap akhir periodenya.

Aktiva Tetap Lainnya

Menunjukkan setiap jenis aktiva tetap lainnya yang tidak disebutkan 

diatas, seperti kendaraan bermotor. Apabila organisasi memiliki beberapa aktiva 

tetap, maka organisasi tersebut dapat mengurutkan satu persatu.

KEWAJIBAN YANG HARUS DIBAYAR

Hutang Dagang

Dalam organisasi ZIS hanya mungkin timbul apabila organisasi ini 

membeli sesuatu dari pihak ketiga secara kredit, misalnya membeli perlengkapan 

kantor secara kredit. Apabila transaksi ini tidak ada, akun hutang dagang tidak 

perlu dicantumkan.
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Biaya-Biaya Yang Belum Dibayarkan

Terkadang pada akhir periode pelaporan, beberapa biaya belum 

dibayarkan sehingga menjadi kewajiban bagi suatu organisasi, termasum ZIS. 

Contoh: gaji pegawai, listrik, air, telepon, sewa dan pos lainnya yang dibayarkan 

pada awal bulan. Artinya apabila laporan disusun per 31 Desember, maka pos-pos 

yang pembayarannya dilakukan pada awal bulan Januari tahun berkutnya, secara 

otomatis per 31 Desember akan menjadi hutang.

Hutang Jangka Panjang Yang Jatuh Tempo

Sebagai contoh, misalnya organisasi ZIS membeli rumah secara angsuran 

yang akan digunakan sebagai kantor untuk periode selama sepuluh tahun. Dalam 

hal demikian, maka pada dasarnya yayasan tersebut meemilki hutang jangka 

panjang yang nilainya setiap tahun disesuaikan dengan laporan yang diterima dari 

bank.

Hutang Jangka Pendek Lainnya

Diperlukan apabila terdapat klasifikasi hutang yang tidak termasuk dalam 

klasifikasi sebagaimana yang diuraikan diatas. Apabila pos-pos diatas telah 

tercukupi, maka pos ini tidak diperlukan lagi.
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SALDO DANA ZAKAT

Dana Zakat

Zakat merupakan dana yang sangat dibatasi penggunaannya. Dalam surat 

At-Taubah:60 dan hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari membatasi 

darimana zakat tersebut harus dikumpulkan dan kepada siapa dana tersebut 

membatasi bahwa zakat hanya berasal dari dan didistribusikan hanya kepada 

orang-orang islam saja. Sedangkan dalam surat At-Taubah:60 membatasi dari 

orang-orang islam tersebut, siapa saja boleh merasakan zakat tersebut.

Infak

Seluruh infak harus dilaporkan sesuai dengan tujuan umum dari 

pembatasan tersebut, misalnya untuk beasiswa, pendirian masjid atau untuk 

korban bencana alam. Jumlah dari seluruh infak akan digabung dan dilaporkan 

bersama-sama dengan laporan keuangan untuk dana yang berasal dari zakat.

PENERIMAAN

Penerimaan dana zakat dapat berasal dari beberapa sumber:

1. Zakat yang dibayarkan oleh mereka yang wajib untuk membayarkannya

2. Infak yang dibayarkan seseorang atau organissai untuk diberikan kepada pihak-

pihak tertentu yang telah dimengerti pihak amil organsisai ZIS maupun oleh 

donaturnya



16

3. Transfer dari dana shadaqah ke dana zakat apabila pada suatu periode 

dirasakan penerima zakat masih memerlukan dana yang tidak sedikit 

sedangkan penerimaan dari zakat tidak mencukupi, maka dana shadaqah dapat 

ditransfer untuk digunakan dalam dana zakat.

4. Bunga bank. Diperoleh apabila organisasi ZIS menyimpan uangnya dibank. 

Sebagaimana diketahui, agama islam melarang pemeluknya untuk melakukan 

riba. Sebagian ulama menyebutkan bunga bank sebagai riba. Namun beberapa 

ahli hukum islam kontemporer berpendapat bahwa membagikan bunga kepada 

fakir dan miskin adalah boleh, sedangkan bagi penabungnya dilarang untuk 

memakan hasil bunga tersebut. Teori ini diterapkan di organisasi ZIS, karena 

tujuan organisasi ini adalah untuk mendistribusikan dana kepada fakir miskin, 

maka bunga bank dapat pula dianggap sebagai salah satu sumber penerimaan 

organisasi ZIS dan digolongkan sebagai dana shadaqah.

PENGELUARAN

Para Penerima Zakat

Sebagaimana dinyatakan dalam surat At-Taubah:60, zakat didistribusikan 

kepada fakir dan miskin, pengurus (amil), untuk mereka yang baru memeluk 

agama islam (mu’allaf), untuk memerdekakan meraka yang diperbudak, untuk 

yang terlilit hutang (gharim), untuk yang dijalan Allah (fisabilillah), serta untuk 

musafir. Khusus untuk gaji dan upah yang diterima amil, maka akun yang 

mencatat transaksi ini harus dipisahkan. 
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Biaya yang Berkaitan Dengan Pengelolaan ZIS

Biaya peneglolaan ZIS mencangkup seluruh biaya yang diperlukan untuk 

mengadministrasikan zakat, termasuk segala biaya yang berkaitan dengan 

kepengurusan seperti biaya listrik, air, telepon, sewa ruangan dan lainnya yang 

diperlukan agar organisasi ZIS dapat berfungsi mengumpulkan dan 

mendistribusikan zakat, infak dan shadaqah.
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7) Laporan Keuangan Lembaga Amil

Laporan keuangan lembaga amil terdiri atas:

a. Neraca (laporan posisi keuangan)

Tabel 2.4

Neraca (Laporan Posisi Keuangan)

BAZ “XXX”

Per 31 Desember 20xx

Keterangan Rp Keterangan Rp

Aset Kewajiban

Aset lancer Kewajiban jangka pendek

Kas dan setara kas
Xxx Biaya yang masih harus 

dibayar
xxx

Instrument keuangan Xxx

Piutang Xxx

Kewajiban jangka panjang

Imbalan kerja jangka 
panjang

xxx

Aset  tidak lancar Jumlah kewajiban xxx

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 asset
Xxx Jumlah Kewajiban dan 

Saldo Dana
xxx

Sumber: PSAK No. 109
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b. Laporan Perubahan Dana

Tabel 2.5

Laporan Perubahan Dana

BAZ “XXX”

Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 20xx

Keterangan Rp

DANA ZAKAT

Penerimaan

Penerimaan dari muzakki

Muzakki entitas xxx

Muzakki individual xxx

Hasil penempatan xxx

Jumlah penerimaan dana zakat xxx

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



20

DANA INFAK/ SEDEKAH

Penerimaan

Infak/ sedekah terikat atau muqayyadah xxx

Infak/ sedekah tidak terikat atau mutlaqah xxx

Bagian amil atas penerimaan dana infak/ sedekah (xxx)

Hasil pengelolaan xxx

Jumlah penerimaan dana infak/ sedekah xxx

Penyaluran 

Infak/sedekah terikat atau muqayyadah (xxx)

Infak/ sedekah tidak terikat atau mutlaqah (xxx)

Alokasi pemanfaatan aktiva kelolaan (xxx)

(misalny beban penyusutan dan penyisihan)

Jumlah penyaluran dana infak/ sedekah (xxx)

Surplus (defisit) xxx

Saldo awal xxx

Saldo akhir xxx

DANA AMIL

Penerimaan

Bunga bank xxx

Jasa giro xxx

Penerimaan non halal lainnya xxx

Jumlah penerimaan dana nonhalal xxx

Penggunaan

Jumlah penggunaan dana nonhalal (xxx)

Surplus (defisit) xxx

Saldo awal xxx
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Saldo akhir xxx

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

Sumber: PSAK No. 109



22

c. Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Table 2.6

Laporan Perubahan asset Kelolaan

BAZ “XXX”

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 20xx

Keterangan 

Dana 
infak/sedekah-
aktiva 
kelolaan 
lancar (missal 
piutang 
bergulir)

Xxx Xxx (xxx) (xxx) - xxx

Dana infak/ 
sedekah-
aktiva 
kelolaan tidak 
_ancer (missal 
rumah sakit 
atau sekolah)

Xxx Xxx (xxx) - (xxx) xxx

Sumber: PSAK No. 109

d. Laporan Arus Kas

Adalah laporan keuangan yang berisi informasi aliran kas masuk dan 

aliran kas keluar dari suatu perusahaan selama periode tertentu.

e. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis, setiap 

pos dalam neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas harus berkaitan dengan 

informasi yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan.
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8) Perlakuan Akuntansi Zakat Menurut PSAK No. 109

Perlakuan akuntansi zakat dalam pembahasan ini mengacu pada PSAK 

No. 109. Sehingga ruang lingkup PSAK ini hanya untuk amil zakat yang 

menerima dan menyalurkan zakat/ infak/ shadaqah, atau organisasi pengelola 

zakat yang pembentukkannya dimaksudkan untuk mengumpulkan dan 

menyalurkan zakat, infak dan shadaqah.

a) Pengakuan awal

Suwardjono (2005) pengakuan adalah pencatatan suatu jumlah rupiah 

(kos) ke dalam sistem akuntansi sehingga jumlah tersebut akan mempengaruhi 

suatu pos dan terefleksi dalam laporan keuangan. Dalam PSAK No. 109 paragraf 

9 menyatakan:

∑ Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau asset 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 asset non kas tersebut

∑ Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat 

untuk bagian nonamil.

∑ Jika muzakki menentukan mustahiq yang harus menerima penyaluran zakat 

melalui amil maka asset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana 
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zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujrah/ fee maka diakui sebagai 

penambah dana amil.

b) Pengukuran setelah pengakuan awal

Suwardjono (2005) pengukuran adalah penentuan jumlah rupiah yang 

harus dilekatkan pada suatu objek yang terlibat dalam suatu transaksi keuangan . 

Dalam PSAK No. 109 paragraf 16 menyatakan, jika terjadi penurunan nilai asset 

zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai 

pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya 

kerugian tersebut.

∑ Penurunan nilai asset zakat diakui sebagai:

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

b. Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

c) Penyaluran zakat

PSAK No. 109 paragraf 30 penyaluran infak/ shadaqah kepada amil lain 

merupakan yang mengurangi dana infak/ shadaqah sepanjang amil tidak akan 

menerima kembali asset infak/ shadaqah yang disalurkan tersebut.

∑ Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat 

tersebut:

a. Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas

b. Jumlah tercatat jika, dalam bentuk asset nonkas
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d) Penyajian

Suwardjono (2005) penyajian adalah menetapkan tentang cara-cara 

melaporkan elemen atau pos dalam seperangkat keuangan agar elemen atau pos 

tersebut cukup informatif. Dalam PSAK No. 109 paragraf 34, menyatakan amil 

menyajikan dana zakat, dan infak/ shadaqah, dana amil dan dana non halal secara 

terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).

Komponen laporan keuangan yang lengkap dari amil terdiri dari:

a. Neraca (laporan posisi keuangan)

Suatu bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan/ entitas bisnis yang 

dihasilkan dalam suatu periode akuntansi dimana menunjukkan posisi atas 

keuangan perusahaan/ entitas bisnis tersebut pada akhir periode akuntansi tersebut 

yang bisa menjadi dasar dalam menghasilkan keputusan bisnis.

b. Laporan perubahan dana

Laporan yang menyajikan berbagai penerimaan dan penyaluran untuk dana 

zakat dan dana infak/ sedekah, serta berbagai penerimaan dan penggunaan dana 

amil dan dana non halal.

c. Laporan perubahan asset kelolaan 

Laporan yang menyajikan asset kelolaan yang termasuk asset tidak lancar dan 

akumulasi penyisihan, asset kelolaan yang termasuk asset tidak lancar dan 

akumulasi penyusutan.
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d. Laporan arus kas

Suatu laporan keuangan yang berisikan pengaruh kas dari kegiatan operasi, 

kegiatan transaksi investasi dan kegiatan transaksi pembiayaan/ pendanaan serta 

kenaikan/ penurunan bersih dalam kas suatu perusahaan selama 1 periode.

e. Catatan atas laporan keuangan

Catatan tambahan dan informasi yang ditambahkan ke akhir laporan keuangan 

untuk memberikan tambahan informasi kepada pembaca dengan informasi lebih 

lanjut.

e) Pengungkapan

Suwardjono (2005) pengungkapan adalah berkaitan dengan cara 

pembeberan atau penjelas dan hal-hal informatif yang dianggap penting dan 

bermanfaat bagi pemakai selain apa yang dapat dinyatakan melalui statemen 

keuangan utama. Dalam PSAK No. 109 paragraf 35 menyatakan, amil harus 

mengungkapkan hal-hal berikut terkait 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 pembagian, alasan dan konsisten kebijakan

c) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa 

asset nonkas
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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 mustahiq yang meliputi:

i. Sifat hubungan istimewa

ii. Jumlah dan jenis asset yang disalurkan

iii. Presentase dari asset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama 

periode


