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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

 Perkembangan lembaga pengelola zakat di Indonesia menunjukkan 

kemajuan yang signifikan ditambah dengan meningkatnya penghimpunan dana 

zakat,infaq, dan shadaqah yang dikumpulkan oleh Badan Amil Zakat Nasional 

dari BAZNAS,LAZ , dan Unit Pengumpul Zakat se-Indonesia setiap tahunnya 

(Widhi, 2015). Adapun fenomena yang terjadi pada Lazismu Kota Malang adalah 

Lazis ini baru terbentuk dan baru benar-benar beroperasi pada tahun 2016 serta 

memiliki anggota amil yang masih sedikit tetapi sudah harus mengelola dana yang 

dihimpun dari muzakki dan donator hingga puluhan juta. 

Menurut Sri Nurhayati & Wasilah (2017, hlm 282-283) zakat merupakan 

kewajiban bagi setiap muslim yang mampu serta menjadi unsur dari rukun Islam, 

sedangkan infaq dan shadaqah merupakan wujud kecintaan hamba terhadap 

nikmat Allah SWT yang telah diberikan kepadanya sehingga seorang hamba rela 

menyisihkan sebagian hartanya untuk kepentingan agama baik dalam rangka 

membantu sesama maupun perjuangan dakwah Islam. Berdasarkan pengertian 

tersebut, maka zakat tidaklah sama dengan donasi/sumbangan/shadaqah yang 

bersifat sukarela. Zakat memiliki aturan yang jelas, mengenai harta apa yang 

harus dizakatkan, batasan harta yang tekena zakat, demikian juga cara 

perhitungannya, bahkan siapa yang boleh menerima dan mengelola pun telah 

diatur oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Dalam Al-Quran telah diatur yang berhak 
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mengatur, mengelola atau mengambil zakat dari orang-orang yang berhak 

mengeluarkan zakat kemudian membagikannya kepada orang yang berhak pula 

ialah amil zakat seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran surah at-Taubah ayat 

60; 

Sumber: Al- Qur’an. Departemen Agama RI 

Huda dan Heykal (2010, hlm 306) menjelaskan bahwa pengelolaan zakat 

diatur berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 38 tahun 1999 dan Keputusan 

Menteri Agama (KMA) No. 581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Undang-

undang No.38 Tahun 1999 serta Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan 

Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 tahun 2000 tentang Pedoman 

Teknis Pengelolaan Zakat, penghimpunan dan penyaluran zakat dan infak/sedekah 

di Indonesia diamanahkan kepada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang terdiri 

dari dua jenis, yaitu Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah dan 

Lembaga Amil Zakat yang dikelola oleh swasta. Baik Badan Amil Zakat (BAZ) 

maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) diperinci dalam UU 23 tahun 2011. LAZIS 

merupakan salah satu contoh organisasi nirlaba yang bergerak dalam bidang 

keagamaan. Lembaga ini memiliki peran yang penting, karena menjadi wadah 

bagi kaum muslim untuk mengumpulkan serta menyalurkan dana zakat, infaq, dan 
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sedekah. Dana yang terkumpul harus disalurkan kepada beberapa golongan yang 

sudah ditentukan. 

Menurut Widhi (2017) dalam mengelola dana zakat, infaq, dan sedekah 

LAZIS harus bekerja secara profesional, amanah, transparan karena LAZIS juga 

harus memberikan informasi mengenai pengelolaan dana bagi pihak yang 

memiliki kepentingan. Informasi tersebut merupakan bagian dari kriteria yang 

menentukan tingkat akuntabilitas dan transparansi suatu organisasi nirlaba. Salah 

satu isu penting dari perkembangan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) adalah 

masalah pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan menjadi alat untuk terwujudnya 

transparansi dan akunabilitas yang tujuan utamanya adalah hadirnya tata kelola 

yang baik di dalam OPZ (Hidayat dkk, 2018). Dalam rangka hal tersebut, Ikatan 

Akuntan Indonesia (IAI) menerbitkan PSAK No. 109 pada 2010. Para akuntan 

publik dapat menjadikan PSAK 109 sebagai pedoman dalam melakukan audit atas 

laporan keuangan OPZ. PSAK 109 ini wajib diterapkan oleh amil yang mendapat 

izin dari regulator namun amil yang tidak mendapat izin juga dapat menerapkan 

PSAK 109 ini pada laporan keuangannya. 

Menurut Megawati dan Trisnawati (2014) Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan (PSAK) 109 mulai berlaku efektif sejak 1 januari 2009. PSAK ini 

mengikat untuk Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang sudah disahkan 

legalitasnya oleh pemerintah. Ada 2 institusi pengelola zakat yang sesuai dengan 

Undang-undang No. 23 tahun 2011 yakni Badan Amil Zakat Nasional baik tingkat 

pusat, tingkat provinsi sampai dengan tingkat kabupaten/kota dan Lembaga Amil 

Zakat yang dibentuk dan diprakarsai masyarakat dan dikukuhkan pemerintah. 
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 PSAK 109 Tentang Akuntasi Zakat dan Infak/sedekah merupakan suatu 

hal yang dinantikan. Pemberlakuan PSAK ini juga diharapkan dapat terwujudnya 

keseragaman pelaporan, dan kesederhanaan pencatatan. Sehingga publik dapat 

membaca laporan akuntansi pengelola zakat serta mengawasi pengelolaannya. 

Selain itu penerapan PSAK 109 ini juga bertujuan memastikan bahwa organisasi 

Pengelola zakat telah memakai prinsip-prinsip syariah, dan seberapa jauh OPZ 

memiliki tingkat kepatuhan menerapkannya. Prinsip-prinsip syariah di OPZ yakni 

mengenai tauhid, maslahah dan falah, adil, tanggung jawab, dan kerjasama. PSAK 

109 yang mengatur akuntansi zakat dan infak/sedekah, di dalamnya termuat 

definisi-definisi, pengakuan dan pengukuran, penyajian, serta pengungkapan hal-

hal yang terkait dengan kebijakan penyaluran hingga operasionalisasi zakat dan 

infak/sedekah. 

 Zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh muzakki 

kepada mustahiq baik melalui amil maupun secara langsung. Ketentuan zakat 

mengatur mengenai persyaratan nisab,haul (baik yang periodik maupun yang 

tidak periodik), tarif zakat (qadar), dan peruntukannya. Sedangkan Infak/sedekah 

merupakan donasi sukarela, baik ditentukan maupun tidak ditentukan 

peruntukannya oleh pemberi infak/sedekah. Salah satu Lembaga Amil Zakat 

(LAZ) nasional di Indonesia yang berperan dalam pengelolaan dana zakat secara 

profesional adalah Lembaga Amil Zakat Infak dan Shodaqah Muhamadiyah 

(LazisMu). Di Malang terdapat banyak lembaga amil zakat dan infak/sdekah salah 

satunya yang dikelola oleh Muhammadiyah di Malang dan mempunyai dua 

LAZIS yaitu LazisMu kabupaten dan LazisMu Kota Malang (Anggun. 2015). 
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LazisMu Kota Malang sudah memiliki program-program rutin di bidang 

pendidikan, ekonomi, layanan social, pemberdayaan, dan program social serta 

sudah mempunyai jaringan kerjasama dengan berbagai organisasi dalam 

menyalurkan zakat, infak, dan sedekah 

Penelitian terdahulu Wati,dkk (2017) menunjukkan bahwa BAZNAS Kota 

Manado dalam penyusunan laporan keuangannya belum menerapkan PSAK 109 

tentang Akuntansi Zakat,Infaq/Sedekah. Kemudian terdapat juga penelitian 

terdahulu terhadap Organisasi Pengelola Zakat yang belum menerapkannya secara 

baik sebagaimana yang ditemukan pada beberapa penelitian terdahulu, yakni;  

Anggraeni, (2016) dan Ritonga, P (2017). Dalam hal ini menunjukkan bahwa 

beberapa lembaga amil zakat atau badan amil zakat masih belum menerapkan 

laporan keuangannya sesuai dengan standar akuntansi PSAK no. 109.  

Berdasarkan uraian latar belakang dan beberapa hasil penelitian diatas, 

dapat ditarik kesumpulan bahwa masih banyak LAZIS yang belum menerapkan 

PSAK 109, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan menganalisis 

sejauh mana penerapan PSAK 109 mengenai akuntansi dana zakat dan 

infak/sedakah pada LazisMu Kota Malang. 

B. Perumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan dapat 

dirumuskan dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah kesesuaian penerapan 

akuntansi ZIS di Lazismu Kota Malang dengan PSAK 109? 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

C.1 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini; 

1. Mendeskripsikan penerapan PSAK no. 109 terhadap akuntansi zakat dan 

infak/sedekah di Lazismu Kota Malang  

2. Menganalisis penerapan PSAK no. 109 terhadap akuntansi zakat dan 

infak/sedekah di Lazismu Kota Malang  

C.2 Manfaat  

Manfaat dari penelitian ini; 

a. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah literatur  

akuntansi syariah, yang khususnya tentang penerapan PSAK no.109 

tentang zakat,infaq, dan sedekah ini dapat menjadi bahan pertimbangan 

yang berkaitan dengan pencatatan laporan keuangan badan amil 

zakat/lembaga amil zakat dan dapat dijadikan  sebagai bahan referensi bagi 

penelitian selanjutnya. 

b. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis antara lain yaitu; 1) Bagi penulis diharapkan bisa 

memberikan manfaat dalam menambah wawasan mengenai penerapan 

PSAK 109 yang telah diterapkan pada lembaga amil ZIS khususnya yang 

berada di Kota Malang, 2) Bagi akademis diharapkan bisa menambah 
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wawasan tentang bagaimana penyusunan laporan keuangan amil yang 

sesuai dengan PSAK 109. 

  


