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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Zakat merupakan media yang diberikan Islam yang dianjurkan dalam rukun 

Islam dan aturannya sudah ada di dalam Al-Qur’an serta pelaksanaannya 

merupakan instrumen yang paling efektif untuk menyatukan umat manusia dengan 

strata sosial yang berbeda untuk saling membantu permasalahan kemiskinan dalam 

kehidupan sosial. Zakat merupakan pengeluaran dari diri kita untuk orang lain yang 

gunanya untuk membersihkan segala harta yang kita miliki. Menurut Pernyataan 

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109, Zakat adalah harta yang wajib 

dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan  ketentuan  syariah  untuk diberikan kepada 

yang berhak menerimanya (mustahiq). (PSAK 109: 2017).  

Zakat merupakan pranata agama yang bertujuan untuk meningkatkan 

keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut dalam 

rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola dengan 

manajemen yang baik sesuai dengan syari’ah Islam. Pengelolaan Zakat diketahui 

sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW, yang pada saat itu zakat dikelola 

dan diregulasikan secara langsung serta memperlakukannya sebagai bagian dari 

keuangan Negara. Di Indonesia sendiri zakat dikelola oleh suatu badan yang 

mengelola zakat secara nasioanal yaitu; Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), 

dan selanjutnya dibantu oleh LAZ yang akan mengumpulkan, mendistribusikan dan 

mendayagunakan zakat tersebut ditingkat daerah oleh masyarakat. Pembentukan 
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Badan institusi pengelola zakat tersebut berdasarkan UU No. 23 tahun 2011 tentang 

“Zakat”.  

Tujuan dilaksanakannya pengelolaan zakat menurut UU No. 23 tahun 2011 

Bab 1 Pasal 3 tentang “Pengelolaan Zakat” yang pertama adalah meningkatkan 

efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Sehingga nantinya 

tidak ada lagi masyarakat yang memilih untuk menyalurkan langsung dan akan 

menimbulkan kericuhan serta tragedi yang mengakibatkan korban jiwa. Tujuan 

yang kedua adalah untuk meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan 

kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Dengan adanya Badan 

pengelolaan zakat diharapkan akan membantu masyarakat menyalurkan zakatnya 

kepada pihak yang benar-benar pantas untuk menerimannya, dan tidak memilih 

untuk memberikan zakatnya kepada pihak pihak tertentu tanpa memperhatikan 

aturan dan ketentuan yang berlaku berdasarkan syari’at Islam.  

Lembaga pengelola zakat merupakan suatu institusi yang dapat dipakai 

sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan atau menghapuskan kemiskinan, 

serta dapat mendorong terjadinya keadilan distribusi harta, karena zakat diambilkan 

dari harta orang-orang kaya (the have) untuk kemudian dialokasikan kepada fakir 

miskin (the have not) di daerah sekitar pemungutan zakat tersebut. Maka Lembaga 

pengelola zakat  harus mampu memaksimalkan seluruh potensi zakat yang ada di 

masyarakat, dengan melakukan pengelolaan zakat yang sesuai dengan syari’ah dan 

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Zakat. 

Lembaga pengelolaan zakat merupakan sebuah social enterprise, yang harus 

dikelola secara profesional, maka dari itu BAZ (Badan Amil Zakat) harus memiliki 
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laporan atas keuangan yang terpercaya, teraudit dan dapat diakses oleh semua pihak 

(public). Sebagai organisasi non profit, BAZ juga harus memiliki strategi untuk 

pengelolaannya dengan tujuan agar terus dipercaya oleh para donatur yang akan 

memberikan sumbangannya untuk dikelola dan disalurkan melalui BAZ (Badan 

Amil Zakat). Agar laporan keuangan dapat dipercaya maka Badan Amil Zakat 

Nasional (BAZNAS) harus membuatnya transparan dan menggunakan prinsip-

prinsip Akuntansi. 

Upaya untuk mewujudkan pengelolaan yang profesional serta memiliki 

laporan keuangan yang terpercaya, Badan Amil Zakat harus menyelaraskan dengan 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang Akuntansi Zakat dan 

Infak/Sedekah dan selanjutnya diperjelas untuk hal hal yang tidak diatur di PSAK 

109 ke dalam PSAK 101. PSAK 109 dan 101 disusun oleh Ikatan Akuntan 

Indonesia sebagai bagian dari penyempurnaan aturan mengenai pengakuan, 

pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat.  

PSAK tentang zakat tersebut juga mengatur tentang badan pengelola zakat 

yang harus mengelompokkan golongan dana zakat yang diterimanya dan 

memisahkannya dari dana infak/sedekah dan dana amil serta dana non halal 

lainnya. Seperti yang sudah diterapkan di dalam pengelolaan atas dana zakat, 

infak/sedekah di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Sukabumi. Dana yang 

diterima oleh BAZNAS Kabupaten Sukabumi selanjutnya akan diinput 

menggunakan system yang sudah disediakan oleh pemerintah yaitu SIMBA. 

Namun dengan adanya system ini, tidak lantas membuat pengeloaan dana zakat, 

infak/sedekah sudah sesuai dengan aturan yang ada di PSAK 109 dan 101. Juga 
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dalam penerapannya tidak lantas membuat tugas dari amil menjadi lebih mudah. 

Hal itu dikarenakan system yang ada saat ini hanya merupakan sebuah system yang 

lebih memfokuskan pada front office atau sering disebut sebagai teller untuk 

mencatat penerimaan. Walau memang sebenarnya system yang disediakan 

mempunyai tujuan akhir output sebuah laporan keuangan amil, namun hal itu masih 

belum bisa dirasakan manfaatnya oleh BAZNAS Kabupaten Sukabumi. 

Berkaitan dengan uraian fenomena atau permasalahan yang saat ini terjadi di  

BAZNAS Kabupaten Sukabumi, atas system yang disediakan untuk pencatatan dan 

pelaporan dana ZIS yang mengacu pada aturan yang sudah tertera di dalam PSAK 

109 dan 101 itu merupakan salah satu dampak yang ditimbulkan dari kurangnya 

sumber daya manusia (SDM) yang ada di dalam keanggotaan organisasi non profit 

ini, yang mumpuni untuk mengaplikasikan PSAK 109 dan 101 ke dalam pencatatan 

dan pelaporan keuangan dana ZIS tersebut. Kualitas SDM yang ada di BAZ ini juga 

menunjang untuk dapat melaksanakan kegiatan berdasarkan pada PSAK yang 

berlaku. Sebagaimana yang diatur di dalam UU No. 23 pasal 11 tentang 

Pengelolaan Zakat bahwa anggota yang dapat diangkat menjadi pegawai BAZ 

adalah setidak-tidaknya memiliki kompetensi dibidang pengelolaan zakat. Namun 

dalam kenyataannya memperoleh SDM yang sesuai dengan ketentuan yang ada 

tidaklah mudah.  

Hal ini dibuktikan di dalam jumlah pegawai dibagian keuangan dan pelaporan 

BAZNAS Kabupaten Sukabumi yang jumlahnya sangatlah terbatas. Saat ini hanya 

ada beberapa pegawai yang mempunyai keahlian di bidang Akuntansi. Dan 

diungkapkan lebih lanjut oleh Kepala Bagian Keuangan dan Pelaporan BAZNAS 
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Kabupaten Sukabumi bahwa sesungguhnya pada bagian ini masih membutuhkan 

sekitar dua sampai tiga orang sumber daya manusia dengan basic keahlian yang 

tepat. Namun kebutuhan atas sumber daya manusia ini tidak lalu direalisasikan 

karena suatu factor. Yaitu tidak adanya sumber yang jelas untuk memberikan 

apresiasi atas profesionalitas yang seharusnya diterima oleh SDM ini. Dengan kata 

lain, BAZNAS Kabupaten Sukabumi tidak mampu untuk memberikan fee bagi 

SDM yang sepadan dengan background S1 dengan standar profesinalisme yang 

tinggi.  

Jumlah sumber daya manusia yang terbatas di dalam organisasi non profit 

tersebut membuat amil dengan jumlah yang terbatas ini mengerjakan tugas yang 

berlebihan dan mungkin akan berdampak pada ketidakmaksimalan hasil yang akan 

diperoleh. Atas fenomena yang ada mengenai sumber daya manusia yang terbatas 

di organisasi non profit, dikuatkan oleh penulis dengan penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Nikmatuniyah dan Marliyati yang melakukan penelitian tahun 2015 

dengan judul penelitian “Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat di 

Kota Semarang”, dalam penelitian tersebut diketahui bahwa Baznas kota dan semua 

BAZ daerah yang melingkupinya belum mengikuti standar PSAK 109 yang telah 

disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Hal itu disebabkan atas kurangnya 

sumber daya manusia yang memiliki keahlian akuntansi, terutama dalam Zakat, 

Infak/Sedekah. Terbatasnya sumber daya manusia ini didasari atas tingginya biaya 

profesionalisme yang ada. Yang mana hal tersebut dirasakan oleh 57% LAZ di Kota 

Semarang. Alasan tingginya biaya profesionalisme ini dilandasi dengan semakin 

banyaknya lulusan S1 yang memiliki keinginan untuk menjadi pengurus BAZ 
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maupun LAZ. Dengan basic keilmuan yang dimiliki oleh peminat ini membuat 

tingginya biaya profesionalisme menjadi tinggi, akibatnya fee yang diminta pun 

juga tinggi. Dengan dibandingkan luasnya penerimaan zakat yang tidak seberapa, 

biaya professional menjadi PR yang sangat besar bagi LAZ di kota itu.  

Penelitian terdahulu berdasarkan jurnal yang ditulis oleh Shahnaz pada tahun 

2016 dengan judul “Penerapan PSAK No. 109 tentang Pelaporan Keuangan 

Akuntansi Zakat, Infak/ Sedekah pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara” 

mengungkapkan bahwa BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara belum menerapkan 

penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan format laporan akuntansi 

keuangan zakat, infak/sedekah yang terdapat dalam Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan (PSAK) No. 109, karena untuk penyusunannya BAZNAS Provinsi 

Sulawesi Utara hanya mengacu sesuai arahan dan kebutuhan dari badan amil 

tersebut yang bentuknya masih berupa laporan penerimaan dan penyaluran zakat, 

selanjutnya sumber-sumber dana kas yang masuk belum digolongkan berdasarkan 

golongannya, antara daa zakat, infak/sedekah, dan dana amil juga dana-dana non 

halal lainnya.  

Penelitian terdahulu yang selanjutnya dilakukan oleh Ritonga di tahun 2017 

dengan judul penelitian “Analisis Akuntansi Zakat berdasarkan PSAK No. 109 

pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara”, hasil dari penelitian 

tersebut diketahui bahwa penyajian laporan keuangan oleh BAZNAS di Sumatera 

Utara telah memenuhi 5 komponen laporan keuangan secara lengkap sesuai dengan 

PSAK 109 terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, 

Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas, Catatan Atas Laporan 
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Keuangan. Namun dalam penyajian laporan perubahan dana dan laporan arus kas 

yang disajikan belum informatif. Hal itu disebabkan karena perlakuan zakat yang 

digunakan masih belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109.  

Penelitian terdahulu selanjutnya dengan judul “Analisis Penerapan PSAK No. 

109 tentang Akuntansi Zakat, infak/ Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional 

Kota Manado” oleh Sartika tahun 2017, dari penelitian tersebut diketahui bahwan 

BAZNAS Kota Manado belum menggunakan PSAK 109 dalam penyusunan 

laporan keuangannya, dan juga golongan dana amil dan dana non halal masih 

digabungkan dan diaggap sebagai penambah dana zakatnya.  

Permasalahan di tengah masyarakat saat ini harus dicermati lebih jauh lagi 

guna menyelaraskan teori yang ada dengan praktik di lapangan, agar pengelolaan 

ZIS di Badan Amil Nasional menjadi sesuai dengan PSAK 109 dan 101. 

Berdasarkan fenomena dan hasil penelitian terdahulu atas masalah yang ada di 

dalam pencatatan dan pelaporan atas pengelolaan dana zakat di badan amil zakat 

yang ada di masyarakat, maka penulis akan memfokuskan penelitian dengan judul: 

“Analisis Penerapan PSAK 109 dan 101 terhadap Pencatatan dan Pelaporan 

Keuangan Dana Zakat, Infaq/Sedekah (ZIS) pada Badan Amil Zakat Nasional 

(BAZNAS) Kabupaten Sukabumi”. 
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1.2  Identifikasi Masalah  

 Berdasarkan latar belakang diatas, penulis menarik suatu identifikasi masalah 

yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Belum terbaginya golongan sumber pendanaan yang masuk baik itu untuk 

dana zakat, dana infak/sedekah, dana halal ataupun dana non halal.  

2. Belum digunakannya PSAK 109 sebagai standar pencatatan dan pembuatan 

laporan keuangan pada BAZNAS Kabupaten Sukabumi. 

3. Belum digunakannya PSAK 101 sebagai standar pencatatan dan pembuatan 

laporan keuangan pada BAZNAS Kabupaten Sukabumi. 

4. Kurang mencakupinya sumber daya manusia yang menunjang dalam 

perlakuan akuntansi untuk perlakuan akuntansi zakat, infaq/sedekah. 

1.3 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah penerapan Akuntansi Zakat berdasarkan PSAK 109 di 

BAZNAS Kabupaten Sukabumi? 

2. Bagaimanakah penyajian laporan keuangan berdasarkan PSAK 101 di 

BAZNAS Kabupaten Sukabumi? 

3. Apakah BAZNAS Kabupaten Sukabumi telah memiliki Sumber Daya 

Manusia yang cukup dan kompeten? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian akan terarah apabila dirumuskan tujuan dari penelitian tersebut, 

karena akan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai arah penelitian yang 

ingin dicapai. Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Untuk mengetahui bagaimanakah penerapan akuntansi zakat berdasarkan 

PSAK 109 di BAZNAS Kabupaten Sukabumi 

2. Untuk mengetahui apakah dalam pembuatan laporan keuangan amil sudah 

menggunakan standar PSAK No.109 dan 101. 

3. Untuk mengetahui apakah dalam organisasi Badan Amil Zakat Nasional 

(BAZNAS) Kabupaten Sukabumi sudah diisi oleh sumber daya manusia yang 

menunjang untuk perlakuan akuntansinya. 

1.5  Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian adalah hasil dari penelitian yang dapat digunakan oleh 

berbagai pihak. Penulis berharap agar hasil dari penelitian ini dapat memberikan 

manfaat. Adapun manfaat penelitian ini, diantaranya adalah: 

1. Kegunaan Teoritis 

a. Bagi Penulis 

Dengan adanya penelitian ini, penulis dapat memperoleh ilmu 

pengetahuan, pengalaman dan wawasan, serta pemahaman yang lebih 

baik lagi mengenai pencatatan dan pelaporan dana Zakat, Infaq/Sedekah, 

PSAK 109 dan 101. Harapannya penulis dapat mengimplementasikan 

ilmu yang sudah didapat, mengenai Akuntansi dan juga Akuntansi 

Syari’ah dalam masa perkuliahan dan memberikan pemahaman lebih 

terhadap materi yang didapat serta sebagai syarat untuk dapat 

memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Universitas Muhammadiyah 

Sukabumi. 
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b. Bagi Pembaca 

Dengan membaca penelitian ini diharap pembaca dapat menambah 

wawasan mengenai aspek dalam PSAK No.109 dan pencatatan juga 

pelaporan dana Zakat, Infaq/Sedekah di BAZNAS. Juga sebagai 

referensi dan sumbangan bagi penelitian lain yang berkeinginan 

melakukan pengamatan secara mendalam, khususnya pada kajian 

permasalaha yang serupa. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 

Penelitian ini berguna bagi Badan Amil Zakat, Infaq/Sedekah sebagai 

bahan evaluasi atas kinerja yang telah dicapai dalam melakukan 

pencatatan juga pelaporan keuangan dana zakat, infaq/sedekah. 

b. Bagi Penyumbang Dana 

Agar tau bagaimana pengelolaan atas dana yang disalurkan untuk 

dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional dan semakin yakin untuk terus 

menyumbangkan dananya. 

c. Bagi Kaum Mustahiq 

Bagi mustahiq penelitian ini dapat menjadi informasi untuk mengetahui 

darimana sumber dana yang mereka terima, apakah halal atau non halal. 

d. Bagi Pemerintah 

Penelitian ini berguna bagi pemerintah untuk menjadi tolak ukur 

keberhasilan menuntaskan masalah perekonomian lewat Badan Amil 

Zakat Nasional (BAZNAS). 
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e. Bagi Perguruan Tinggi 

Dengan penelitian ini diharapkan Perguruan Tinggi khususnya 

Universitas Muhammadiyah Sukabumi dapat menambah studi kasus 

terkait permasalahan yang terjadi di Indonesia guna menambah sumber 

pembelajaran di bidang akademik dan praktiknya. 

 


