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ANALISIS IMPLEMENTASI AKUNTANSI ZAKAT
BERDASARKAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI
KEUANGAN (PSAK) 109
(Studi Kasus Pada LAZ Dana Kemanusiaan Dhuafa Kota Magelang)
ABSTRAK
Penelitian ini dilatarbelakangi adanya organisasi pengelola zakat yang belum
menerapkan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) 109 setelah
diterbitkannya PSAK 109 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2010 tentang
pengelolaan zakat dari hasil penelitian-penelitian sebelumya. Tujuan penelitian ini
yakni untuk mengetahui implementasi akuntansi zakat yang diterapkan pada
Lembaga Amil Zakat Dana Kemanusiaan Dhu’afa Kota Magelang dan bagaimana
kesesuaiannya terhadap psak 109. Objek penelitian ini adalah Lembaga Amil Zakat
Dana Kemanusiaan Dhu’afa Kota Magelang yang beralamat di Jalan Serayu Timur
No. 2, Menowo, Kedungsari, Kota Magelang. Metode penelitian yang digunakan
dalam penelitian ini adalah deskriptif komparatif dengan pendekatan studi kasus.
Adapun informan dalam penelitian ini adalah amil yang berposisi sebagai manajer
keuangan LAZ DKD. Data yang digunakan adala data primer yang diperoleh
melalui wawancara dan observasi langsung, data sekunder diperoleh melalui
website. Teknik pengolahan dan analisis data menggunakan reduksi data, penyajian
data serta penarikan kesimpulan. Metode pengujian keabsahan data menggunakan
triagulasi.
Hasil penelitian ini adalah Lembaga Amil Zakat Dana Kemanusiaan Dhu'afa
telah menerapkan PSAK 109 namun belum sepenuhnya. Dalam pengakuan,
pengukuran dan penyajian LAZ DKD telah menerapkan PSAK 109, Namun dalam
hal pengungkapan, LAZ DKD belum secara konsisten menerapkan PSAK 109
karena catatan atas lapotan keuangan dibuat hanya ketika audit. LAZ DKD hanya
membuat 2 komponen dalam laporan keuangannya yakni laporan perubahan dana
dan neraca sehingga mengenai kebijakan terkait aktivitas lembaga dan transaksi
zakat dan infaq/sedekah yang semestinya diungkapkan menjadi tidak konsisten
diungkapkan dalam laporan keuangan.
Kata Kunci : Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah, PSAK 109
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ANALYSIS OF ZAKAT ACCOUNTING IMPLEMENTATION BASED ON
STATEMENT OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (PSAK) 109
(Case Study on LAZ Dana Kemanusiaan Dhuafa, Magelang City)
ABSTRACT
This research is motivated by the existence of zakat management organizations that
have not applied the statement of financial accounting standards (PSAK) 109 after
the issuance of PSAK 109 and Law Number 33 Year 2010 regarding zakat
management from the results of previous studies. The purpose of this study is to
determine the implementation of zakat accounting applied to the Amil Zakat
Institution Dana Kemanusiaan Dhu'afa Magelang City and how it is in conformity
with PSAK 109. The object of this study is the Amil Zakat Institution Dana
Kemanusiaan Dhu'afa Magelang City, located at Serayu Timur street No.2,
Menowo, Kedungsari, Magelang City. The research method used in this research
is descriptive qualitative case study approach. The informants in this study were
Amil who was positioned as LAZ DKD financial manager. The data used is primary
data through interviews and direct observation, secondary data through the
website. Data processing and analysis techniques using data reduction and data
presentation and drawing conclusions. The method of validating data using
triagulation.
The results of this research are the Amil Zakat Institute for Dana Kemanusiaan
Dhu'afa has implemented PSAK 109 but it is not yet complete. In recognition,
measurement and presentation of LAZ DKD has applied PSAK 109, but in terms of
disclosure, LAZ DKD has not consistently applied PSAK 109 because records of
financial reports are made only when auditing. LAZ DKD only made 2 components
in its financial statements namely the report on changes in funds and balance sheets
so that the policies related to the activities of institutions and zakat and infaq / alms
transactions that should have been disclosed were not consistently disclosed in the
financial statements.
Keywords: Zakat and Infaq / Alms Accounting, SFAS 10
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Dalam pandangan Islam, Allah SWT adalah pemilik mutlak alam dan isinya,
sehingga harta kekayaan yang dimiliki manusia hanyalah titipan yang bersifat
sementara, dimana manusia sebagai kholifah di muka bumi diberi amanah untuk
mengelolanya. Sebagai pihak yang diberi amanah tentunya harus mengikuti
kehendak pemiliknya

baik dalam perolehan maupun penyaluran atau

penggunaannya. Salah satu kehendak dan ketentuan Allah SWT terkait dengan
penggunaan harta yang harus diikuti oleh manusia adalah ketentuan tentang zakat,
infaq, .
Allah Azza wa Jalla menyandigkan perintah menunaikan zakat dengan perintah
sholat di dua puluh tempat pada Al-Qur’an. Ini menunjukkan betapa urgent dan
tinggi kedudukannya dalam Islam (Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, 2007:421).
Seperti empat rukun islam yang lainnya, zakat menyimpan beberapa dimensi yang
kompleks meliputi nilai privat-publik, vertical-horisontal serta ukhrawi-duniawi
(Sudirman, 2007). Zakat memuat aspek hubungan dengan Allah (hablumminallah)
dan memuat aspek hubungan dengan manusia (hablumminannas).

Zakat wajib

dibayarkan oleh umatnya yang telah mampu dengan batas tertentu, sedangkan infaq
lebih bersifat sukarela.
Zakat sebagai rukun Islam yang ketiga, merupakan imstrumen utama dalam
Islam yang berfungsi sebagai distributor aliran kekayaan dari tangan the have
(kaya) kepada the have not (miskin). Ia merupakan institusi resmi ynag diarahkan
untuk menciptakan pemerataan dan keadilan sebagi masyarakat, sehingga taraf
kehidupan masyarakat dapat ditingkatkan (Didin Hafidhuddin, 2007)
Menurut PSAK 109 zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzzaki
sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada mustahiq yang berhak
menerimanya (IAI,2010). Infaq dan sedekah lebih bersifat sukarela. ZIS dapat
disalurkan secara langsung maupun melalui amil atau lembaga pengelola ZIS. Dari
uraian tersebut dapat kita simpulkan bahwa terdapat 3 komponen zakat yang saling
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berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Tiga komponen tersebut adalah muzzaki,
mustahiq dan lembaga amil.
Lembaga amil ZIS bertugas untuk mengelola zakat. Sebagai bentuk dukungan
pemerintah terhadap pengelolaan zakat, pemerintah menerbitkan Undang Undang
no. 23 tahun 2011 tentang organisasi pengelola zakat agar dapat menjalankan
fungsinya sesuai dengan aturan agama maupun negara. Tugas pengelola

zakat

tidak hanya mengumpulkan, menjaga dan mendistribudikan ZIS tetapi juga
memberikan informasi akuntansi kepada stackeholder (pihak pihak yang
berkepentingan) melalui laporan keuangan. Laporan keuangan yang relevan adalah
laporan keuangan yang bersifat akuntabel dan transparan. Kemampuan lembaga
memberikan informasi kepada pihak pihak yang berkepentingan akan menentukan
tingkat akuntabilitas dan transparansi suatu lembaga.
Sistem manajemen akuntansi dan keuangan yang baik menjadi salah satu
factor yang akan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Sistem akuntansi yang
jelas sumber dan penggunaan dana zakat diharapkan pengelolaan zakat menjadi
lebih efektif efisien dan lebih transparan serta akuntabel (Rahman, 2015).
Akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan lembaga pengelola zakat infaq dan
di Indonesia diatur oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) melalui Exposure Draf
PSAK 109 yang disahkan pada tanggal 6 April 2010. Salah satu tujuan dibuatnya
PSAK 109 adalah menyamakan bentuk laporan keuangan zakat infaq/sedekah di
Indonesia. Dalam Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No 02 Tahun 2014 BAB
II pasal 3 disebutkan bahwa "LAZ harus bersedia diaudit syariah dan keuangan
secara berkala" oleh karenanya penting bagi LAZ atau BAZ untuk menerapkan
PSAK 109 guna menyamakan bentuk laporan keuangan sehingga mempermudah
dalam proses pengauditan karena audit atas laporan keuangan merupakan bentuk
transparansi kepada masyarzakat.
Realita yang terjadi di lapangan masih banyak lembaga amil yang belum
menerapkan PSAK 109 atau belum sepenuhnya mengimplementasikan PSAK 109
dalam laporan keuangannya. Hal ini dapat dilihat dari penelitian penelitian
terdahulu yang meneliti hal serupa seperti yang dilakukan oleh Lidya tahun 2017
pada skripsinya dengan judul Analisis Penerapan PSAK 109 Pada Lembaga Amil
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Zakat Infaq/sedekah (Studi Kasus LAZIS YBW UII Yogyakarta). Hasil
penelitiannya menyimpulkan bahwa proses akuntansi pada LAZIS YBW UII masih
sangat sederhana, namun pengakuan dan pengukuran dana ZIS sudah sesuai dengan
PSAK 109 sehingga dapat disimpulkan bawa LAZIS YBW UII Yogyakarta belum
sepenuhnya menerapkan PSAK 109. Berdasarkan uraian diatas maka penulis
tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Implementasi
Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Dana Kemanusiaan Dhu’afa
Kota Magelang.”
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka yang menjadi
bahasan dalam penelitian ini adalah :
1.

Bagaimana

akuntansi zakat yang diterapkan pada LAZ Dana

Kemanusiaan Dhu’afa dalam menyusun laporan keuangan?
2.

Bagaimana kesesuaian akuntansi zakat pada LAZ Dana Kemanusiaan
Dhu’afa dengan PSAK 109 dalam menyajikan laporan keuangan ?

1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas maka tujuan dari
penelitian ini adalah
1. Untuk mengetahui akuntansi zakat yang diterapkan pada LAZ Dana
Kemanusiaan Dhu’afa dalam menyusun laporan keuangan ?
2. Untuk mengetahui kesesuaian akuntansi zakat pada LAZ Dana
Kemanusiaan Dhu’afa dengan PSAK 109 ?
1.4 Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai
berikut :
1.

Bagi Penulis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan peneliti
tentang akuntansi zakat yang sesuai dengan PSAK !09.
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2.

Bagi LAZIS DKD Kota Magelang
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan
bagi LAZIS DKD terutama yang berkaitan dengan pengelolaan dana dan
penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan aturan yang berlaku
yakni PSAK 109.

3.

Bagi Pihak Lain
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait tentang
perlakuan akuntansi zakat yang sesuai dengan PSAK 109 dan menambah
referensi yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi penelitian selajutnya.

1.5 Sistematika Pembahasan
Penulisan dalam skripsi ini terdiri dari 5 bab dengan sistematika penulisan
sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN
Bab ini berisikan uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan
penulisan, manfaat penulisan serta sistematika penulisan.
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA
Dalam tinjauan pustaka berisi uraian mengenai teori yang digunakan sebagai acuan
dalam penulisan skripsi dan review penelitian sebelumnya yang menguraikan
mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan permasalahan
yang sama dan obek yang berbeda serta kerangka berpikir.
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN
Dalam bab ini disajikan metode penelitian, sumber data dan teknik pengumpulan
data , instrument penelitian, teknik analisis data serta pengujian kredibiltas data.
BAB IV : ANALISIS DATA DAN HASIL PEMBAHASAN
Dalam bab ini diuraikan analisis tentang akuntansi zakat yang diterapkan pada
LAZIS DKD Kota Magelang dan kesesuaiannya terhadap PSAK 109.
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BAB V : PENUTUP
Bab ini memaparkan kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian yang telah
dilakukan dan berkaitan dengan pokok masalah kemudian dari hasil analisis dan
pembahasan yang telah dilakukan akan diberikan saran yang sekiranya bermanfaat
bagi lembaga yang ditelit.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Tinjauan Pustaka
2.1.1 Zakat
Dalam terminologi bahasa, zakat berarti ath-thaharah yang berarti suci dan annama yang berarti berkembang (An-Nihayah fi Gharib al-Hadits wa al-Atsar 2/307
dan Lisan al-Arab 14/358)
Sedangkan dalam terminologi syari’at, zakat berarti beribadah kepada Allah
dengan mengeluarkan bagian harta tertentu yang wajib dikeluarkan untuk
diserahkan pada kelompok atau peruntukan tertentu (asy-Syarh al-Mumti’ 6/13)
A. Hukum Zakat
Zakat adalah kewajiban agama yang wajib ditunaikan dan merupakan rukun
ketiga dari Rukun Islam. Dalil akan hal tersebut ditunjukkan dalam al-Quran, asSunnah (hadits) dan ijma’ kaum muslimin.
Dalil al-Quran
َّ ص ََلةَ َوآتُوا
الزكَاة
َّ َوأَقِي ُموا ال
“…dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat..” [al-Muzammil: 20].
Dalil as-Sunnah
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,
َّ
َّ سو ُل
َّ ش َهادَةِ أ َ إن ََل إِلَهَ إِ ََّل
َ اْلس َإَل ُم َعلَى َخ إم ٍس
ِ ص ََلةِ َوإَِا َا
ُ اَّللُ َوأ َ َّن ُم َح َّمدًا َر
َّ اَّللِ َوإِقَ ِام ال
ِي إ
َ ِالزكَاةِ َو إال َحجِ بُن
ضان
َ ص إو ِم َر َم
َ َو
“ Islam dibangun di atas lima (tonggak), syahadat Laa illaaha illa Allah dan
syahadat Muhammad Rasulullah, menegakkan shalat, membayar zakat, haji dan
puasa Ramadhan” (HR. Bukhori : 8 dan Muslim : 16)
B. Syarat Zakat
Syarat zakat terbagi menjadi 2 yaitu syarat waijb yang berkenaan dengan
muzakki dan syarat wajib yang berkenaan dengan harta yang dizakati.
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Syarat waijb zakat yang berkaitan degan muzakki :
1. Islam, zakat diwajibkan kepada setiap muslim.
َ ُ صدَقَةً ت
ط ِه ُر ُه إم َوتُزَ ِكي ِه إم
َ ُخذإ ِم إن أَ إم َوا ِل ِه إم
“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu
membersihkan dan mensucikan mereka.” (QS. at-Taubah: 103)
Dari Ibnu Abbas radhiallahu ‘anhuma,
َ َسلَّ َم بَع
َّ ي
َّ صلَّى
ع ُه إم إِلَى
ُ اَّللُ َع إنهُ إِلَى إاليَ َم ِن فَقَا َل ادإ
ِ ث ُمعَاذًا َر
َ اَّللُ َعلَ إي ِه َو
َ ي
َّ ِأ َ َّن النَّب
َ ض
َ َ اَّللِ فَإ ِ إن ُه إم أ
َّ طاعُوا ِلذَلِكَ فَأ َ إع ِل إم ُه إم أَ َّن
َّ سو ُل
َّ ش َهادَةِ أ َ إن ََل إِلَهَ إِ ََّل
ض
َ
ُ اَّللُ َوأَنِي َر
َ اَّللَ قَدإ ا إفا ََر
َ َت فِي ُك ِل ََ إو ٍم َولَ إيلَ ٍة فَإ ِ إن ُه إم أ
َّ عوا ِلذَلِكَ فَأ َ إع ِل إم ُه إم أ َ َّن
ٍ صلَ َوا
ض
ُ طا
َ اَّللَ ا إفا ََر
َ س
َ َعلَ إي ِه إم َخ إم
صدَقَةً فِي أ َ إم َوا ِل ِه إم تُؤإ َخذ ُ ِم إن أ َ إغنِيَائِ ِه إم َوت ُ َردُّ َعلَى فُقَ َرائِ ِه إم
َ َعلَ إي ِه إم
”Ketika Nabi Shallallau ‘alaihi wasallam mengutus Mu’az Radhiallahu
‘anhu ke Yaman beliau berkata, “Ajaklah mereka kepada syahadah bahwa
tidak ada illah (sesembahan) yang berhak disembah kecuali Allah dan aku
adalah utusan Allah. Jika mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah
bahwa Allah mewajibkan atas mereka (zakat) dari harta mereka yang
diambil dari orang orang kaya mereka dan diberikan kepada orang orang
fakir mereka.” (HR. al-Bukhari no. 1395)
2. Merdeka
Zakat diwajibkan kepada pemilik harta yang merdeka, bukan budak. Hal ini
dikarenakan kepemilikannya terhadap harta tidaklah sempurna. Demikian
pula terhadap budak yang sedang dalam perjanjian pembebasan (al
mukatib). Pendapat ini merupakan pendapat mayoritas ulama dan sebagian
ulama mengklaim ijmak dalam hal ini.
3. Berakal Dan Baligh
Syarat berakal dan baligh masi diperselisikan, yaitu berkaitan dengan
permasalaam zakat anak kecil dan orang gila. Yang rajih (kuat) anak kecil
dan orang gila tidak diwajibkan mengeluarkan zakat, akan tetapi diwajibkan
kepada walinya yang mengelola hartanya untuk mengeluarkan zakat.
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4. Memiliki Nishab
Makna nishab disini ialah ukuran atau batas terendah yang telah
ditetapkan oleh syar’i untuk menjadi pedoman menentukan batas kewaiban
mengeluarkan zakat bagi yang telah memilikinya jika telah sampai pada
ukuran tersebut.
Syarat nishab sebagai berikut :
a. Harta tersebut diluar kebutuhan yang harus dipenuhi.
b. Harta yang akan dizakati telah berjalan selama satu tahun (haul)
terhitung dari hari kepemilikan nishab, kecuali zakat pertanian,
buah-buahan dan harta karun, karena harta pertanian dan buahbuahan diambil ketika panen sedangkan harta karun diambil ketika
menemukannya.
Syarat wajib zakat yang berkaitan dengan harta.
1. Harta merupakan kelebihan dari kebutuan pokok.
2. Harta yang berkembang.
3. Dimiliki secara sempurna.
4. Mencapai haul.
5. Memenuhi nishab.
Harta yang merupakan objek yang wajib dizakati adalah emas, perak, atau mata
uang yang menjadi alat jual beli, ternak, hasil pertanian dan perkebunan, barang
dagangan dan barang temuan. Berikut tabel ketentuan zakatnya.
Tabel 2. 1
Tabel Ketentuan Zakat
Harta

Nishab

Jumlah Zakat

Emas

20 dinar : 85gr emas
murni

2,5%

Perak

200 diram : 595 gr

2,5%

Mata uang (zakat
penghasilan dan
zakat simpanan)

nishab emas atau perak

2,5
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Barang Dagangan

nishab emas atau perak

2,5%

Unta

5-9 ekor
10-14 ekor
15-10 ekor
20-24 ekor
25-35 ekor
36-45 ekor
46-60 ekor
61-75 ekor
76-90 ekor
91-12- ekor
121 ekor

1 ekor kambing
2 ekor kambing
3 ekor kambing
4 ekor kambing
1 ekor bintu makhad
1 ekor bintu labun
1 ekor hiqqah
1 ekor jadzah
2 ekor bintu labun
2 ekor hiqqah
3 ekor bintu labun

130 ekor

1 ekor hiqqa dan 2 ekor bintu labun

140 ekor

2 ekor hiqqa dan 2 ekor bintu labun

150 ekor
160 ekor

3 ekor hiqqah
4 ekor bintu labun

170 ekor

1 ekor hiqqah da 3 ekor bintu labun

180 ekor
Sapi

Kambing

30-39 ekor

1 ekor tabi' dan tabi'ah

40-59 ekor
60 ekor
70 ekor
80 ekor
90 ekor
100 ekor

1 ekor musinnah
2 ekor tabi' dan 2 ekor tabi'ah
1 ekor tabi' dan 1 ekor musinnah
2 ekor musinnah
3 ekor tabi'
2 ekor tabi' dan 1 ekor musinnah

40 ekor
120 ekor
201-300 ekor

1 ekor kambing
2 ekor kambing
3 ekor kambing
setiap kelipatan 100, 1 ekor
kambing

>300 ekor
Pertanian

2 ekor hiqqa dan 2 ekor bintu labun

5 wasaq (720 kg)

Harta Karun

Sumber: Artikel Rumayso.com

Pengairan berbayar: 5%, pengairan
gratis : 10%
20%
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Keterangan:
a. Perhitungan zakat barang dagangan = nilai barang dagangan + uang
dagangan yang ada + piutang yang diharapkan – utang yang jatuh tempo
b. Bintu makhad ialah unta berusia 1 tahun.
c. Bintu labun ialah unta berusia 2 tahun.
d. Hiqqa ialah unta berusia 3 tahun.
e. Jadah ialah unta berusia 4 tahun.
f. Tabi’ dan tabi’ah ialah sapi jantan dan sapi betina berusia 1 tahun.
g. Musinnah sapi betina usia 2 tahun.
h. Setiap 30 ekor sapi zakatnya 1 ekor tabi’ dan setiap 40 ekor sapi zakatnya
1 ekor musinnah.
C. Macam Macam Zakat
1.

Zakat Fitrah adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap muslim setelah
matahari terbenam di akhir bulan Ramadhan yang dibayarkan sebelum
shalat Idul Fitri karena jika dibayarkan setelah shalat Idul Fitri maka tidak
lagi disebut sebagai zakat melainkan sedekah.

2.

Zakat Mall adalah zakat yang dibayarkan pada waktu yang tidak tentu,
mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil
ternak, harta temuan, emas, perak serta hasil kerja (profesi) yang masing
masing memiliki peritungan tersendiri.

D. Penerima Zakat
Golongan yang berhak menerima zakat ada 8 golongan sebagaimana telah
ditegaskan dalam ayat berikut,
ب َو ۡٱلغَ ٰـ ِر ِمينَ َوفِى
َّ إِنَّ َما ٱل
ِ ٱلرقَا
َ صدَقَ ٰـتُ ِل ۡلفُقَ َرآ ِ َو ۡٱل َم
ِ ين َو ۡٱلعَ ٰـ ِملِينَ َعلَ ۡي َہا َو ۡٱل ُم َؤلَّفَ ِة قُلُوبُ ُہ ۡم َوفِى
ِ س ٰـ ِك
َّ ٱَّللِ َو
َّ َضةً ِمن
َّ سبِي ِل
ِيم
َّ ٱَّللِ َو ۡٱب ِن ٱل
ِ ََ ٱَّللُ َع ِليم
َ َسبِي ِل فَ ِر
َ
“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang
miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk
(memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk
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mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan
Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. At-Taubah:60)
Ayat di atas dengan jelas menggunakan kata innama yang memberikan makna
hashr (pembatasan). Ini menunjukkan bahwa zakat hanya diberikan kepada delapan
golongan tersebut, tidak untuk yang lainnya.
2.1.2 Infaq dan Sedekah
Kata infaq berasal dari kata anfaqa-yunfiqu yang artinya membelanjakan atau
membiayai. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, infaq adalah mengeluarkan
harta yang mencakup zakat dan non zakat, sedangkan menurut terminologi syariat,
infaq adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk
suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.
A. Dasar Hukum
َ الَّ ِذيْنَ يُ ْن ِفقُ ْونَ فِى الس َّۤ ََّّراءِ َوالض َّۤ ََّّراءِ َو ْال ٰكظِ مِ يْنَ ْالغَ ْي
اّٰللُ يُحِ بُّ ْال ُمحْ ِس ِنيْن
ِۗ ِ َّع ِن الن
اس َو ه
َ َظ َو ْال َعا ِفيْن

Artinya: (yaitu) orang yang berinfaq, baik di waktu lapang maupun sempit, dan
orang orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang lain. Dan
Allah mencintai orang orang yang berbuat kebaikan. (Q.S. Ali Imran 134)
B. Macam-Macam Infaq
Infaq secarah hukum terbagi menjadi empat mcam antara lain sebagai berikut :
1. Infaq Mubah : Mengeluarkan harta untuk perkara perkara yang mubah
seperti dalam urusan usaha atau perdagangan.
2. Infaq Wajib : Mengeluarkan harta untuk perkara yang wajib seperti
pembayaran mahar, menafkahi keluarga, nadzar.
3. Infaq Sunnah : Mengeluarkan harta dengan niat sadaqah seperti infaq
untuk jihad dan infaq kepada yang membutuhkan.
4. Infaq Haram : Mengeluarkan harta dengan tujuan yang diharamkan Allah.
Contonya adalah infaqnya orang kafir untuk mengalangi syiar Islam dan
infaqnya orang muslim kepada fakir miskin tetapi tidak kerena Allah.
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C. Rukun dan Syarat Infaq.
Dalam suatu perbuatan hukum terdapat unsur unsur yang harus dipenuhi agar
perbuatan tersebut bisa dikatakan sah. Begutu pula dengan infaq, unsur unsur
tersebut harus dipenuhi. Unsur unsur tersebut disebut dengan rukun, yang mana
infaq dikatakan sah apabila terdapat rukun-rukunnya, dan masing-masing rukun
tersebut memiliki syarat yang harus dipenuhi juga. Rukun infaq adalah sebagai
berikut :
1. Penginfaq
Orang yang berinfaq harus memenuhi syarat sebagai berikut :
a. Penginfaq memilihi apa yang diinfaqkan.
b. Penginfaq bukan orang yang dibatasi haknya karrna suatu alasan.
c. Penginfaq merupakan orang dewasa, bukan anak anak yang kurang
kemampuannya.
d. Penginfaq tidak dipaksa , sebab infaq adalah akad yang
mensyaratkan keridhaan dalam keabsahannya.
2. Orang yang diberi infaq.
Orang yang diberi infaq harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. Benar-benar ada waktu diberi infaq. Bila tidak ada atau
diperkirakan adanya misalkan janin dalam kandungan maka tidak
dapat diberi infaq.
b. Dewasa atau telah mencapai baligh dan sehat akal. Jika masih kecil
atau gila maka dapat diambil oleh walinya atau orang yang
mendidik dan mengasuhnya, sekalipun dia orang asing.
c. Materi atau harta yang diinfaqkan. Materi yang diinfaqkan harus
memenuhi syarat sesuatu yang berada, bernilai dan dapat dimiliki
zatnya, artinya bisa dimiliki, diterima peredarannya dan dapat
berpindah tangan kepemilikannya. Sebagai contoh tidak sah
menginfaqkan ikan yang masih dilaut, burung yang masih di
udara.Tidak berhubungan dengan tempat milik penginfaq.
3. Ijab dan qobul.
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2.1.3 Psak 109
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan no 109 adalah ketentuan yang
mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi
zakat dan infaq/sedekah yang diberlakukan bagi entitas yang kegiatan utamanya
sebagai amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infaq/sedekah (Khadafi,
2016). PSAK 109 wajib diterapkan oleh amil yang mendapatkan izin dari regulator
maupun amil yang tidak memiliki izin dari regulator.
A. Pengakuan dan Pengukuran
Zakat
Penerimaan Zakat
Penerimaan zakat diakui saat kas atau aset nonkas diterima. Zakat yang
diterima dari muzaki diakui sebagai penambaan dana zakat sebesar :
a) Jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas.
Dr.Kas

xxx
Cr. Penerimaan zakat

xxx

b) Jumlah nilai wajar jika dalam bentuk aset nonkas.
Dr. Aset nonkas (nilai wajar)

xxx

Cr. Penerimaan zakat

xxx

Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga
pasar. Jika harga pasar tidak tersedia maka dapat menggunakan metode
penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan SAK yang relevan.
Jika muzaki menentukan mustahik yang menerima penyaluran zakat
melalui amil, maka tidak ada bagian amil atas zakat yang diterima. Amil dapat
memperoleh ujrah atas kegiatan penyaluran tersebut. Ujrah ini berasal dari
muzaki, di luar dari dana zakat. Ujrah tersebut diakui sebagai penambahan dana
amil.
Dr. Kas
Cr. Penerimaan dana amil

xxx
xxx
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Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, maka jumlah kerugian yang
ditanggung diakui sebagai pengurang dana zakat atau pengurangan dana amil
tergantung pada penyebabnya.
a) Pengurangan dana zakat jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil
Dr. Penurunan nilai aset

xxx

Cr.Aset nonkas

xxx

b) Pengurangan dana amil jika disebabkan oleh kelalaian amil.
Dr. Kerugian penurunan nilai dana amil

xxx

Cr. Aset nonkas

xxx

Penyaluran Zakat
Zakat yang disalurkan kepada mustahik, termasuk amil diakui sebagai
pengurang dana zakat sebesar :
a) Jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas
Dr. Penyaluran Zakat - Amil

xxx

Dr. Penyaluran Zakat – Mustahiq

xxx

Cr. Kas

xxx

b) Jumlah yang tercatat jika dalam bentuk aset nonkas.
Dr. Penyaluran Zakat – Amil

xxx

Dr. Penyaluran Zakat – Mustahiq

xxx

Cr. Aset Nonkas

xxx

Efektivitas dan efiseiensi pengelolaan zakat bergantung profesionalisme
amil. Dalam konteks ini amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk
menutup biaya operasional dalam rangka melaksanakan fungsinya sesuai
dengan kaidah atau prinsip syariah dan tata kelola organisasi yang baik.
Dr. Beban – Dana Fisabilillah
Cr. Kas

xxx
xxx
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Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing mustahik
ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, etika dan
ketentuan yang berlaku yang dituangkan dalam bentuk kebijakan amil.
Beban penghimpunan dan penyaluran zakat harus diambil dari porsi amil.
Amil dimungkinkan untuk meminjam dana zakat dalam rangka menghimpun
zakat. Pinjaman ini sifatnya jangka pendek dan tidak boleh melebihi satu
periode (haul).
Dr. Beban – Dana Amil
Cr. Kas

xxx
xxx

Bagian dana zakat yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambahan
dana amil.
Zakat telah disalurkan kepada mustahiq nonamil jika sudah diterima oleh
mustahiq nonamil tersebut. Zakat yang disalurkan melalui amil lain, tetapi
belum diterima oleh mustahiq nonamil, belum memenuhi pengertian zakat
telah disalurkan. Amil lain tersebut tidak berhak mengambil bagian dari dana
zakat ,namun dapat memperoleh ujrah dari amil sebelumnya. Dalam keadaan
tersebut zakat yang disalurkan diakui sebagai piutang penyaluran, sedangkan
bagi amil yang menerima diakui sebagai liabilitas penyaluran. Piutang
penyaluran dana liabilitas penyaluran akan berkurang ketika zakat disalurkan
secara langsung kepada mustahiq nonamil.
Dana zakat yang diserahkan kepada mustahiq nonamil dengan keharusan
untuk mengembalikan kepada amil, belum diakui sebagai penyaluran zakat.
Dana zakat yang disalurkan dalam bentuk perolehan aset tetap (aset
kelolaan), misalnya rumah sakit, sekolah, mobil ambulan, dan fasilitas umum
lain diakui sebagai:
a) Penyaluran zakat seluruhnya jika aset tetap tersebut diserahkan untuk
dikelola kepada pihak lain yang tidak dikendalikan oleh amil.
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b) Penyaluran zakat scara bertahap jika aset tetap tersebut masih dalam
pengendalian amil. Atau pihak lain yang dikendalikan amil. Penyaluran
secara bertahap diukur sebesar penyusutan aset tetap tersebut sesuai
dengan pola pemanfaatannya.
Transaksi membeli aset tetap dicatat dalam jurnal sebagai berikut:
Dr. Aset Tetap

xxx

Cr. Kas

xxx

Transaksi penyaluran aset tetap tersebut dicatat dalam jurnal sebagai
berikut:
Dr. Penyaluran Zakat – Mustahiq

xxx

Cr. Aset Tetap

xxx

Transaksi penyaluran secara bertahap dicatat dalam jurnal sebagai berikut:
Dr. Penyaluran Zakat – Beban Depresiasi

xxx

Cr. Akumulasi Penyusutan

xxx

Transaksi penyaluran sepenuhnya dicatat dalam jurnal sebagai berikut:
Dr. Akumulasi Penyusutan

xxx

Cr. Aset Tetap

xxx

Infaq/sedekahSedekah
Penerimaan Infaq/sedekahSedekah
Infaq/sedekah

yang

diterima

diakui

sebagai

penambahan

dana

infaq/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tuuan pemberi
infaq/sedekah sebesar:
a) Jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas.
Dr. Kas
Cr. Penerimaan Infaq/sedekahSedekah

xxx
xxx

b) Jumlah nilai wajar jika dalam bentuk aset nonkas.
Dr. Aset nonkas (nilai wajar)
Cr. Penerimaan Infaq/Sedekah

xxx
xxx
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Penentuan nukai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga
pasar. Jika harga pasar tidak tersedia maka dapat menggunakan metode
penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan SAK yang relevan.
Infaq/sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset nonkas. Aset
nonkas dapat berupa aset lacar atau tidak lancer.
Aset tidak lancer yang diterima dan diamanahkan untuk dikelola oleh amil,
diukur sebesar nilai wajar saat penerimaan dan diakui sebagai aset tidak lancer
infaq/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi.
Transaksi tersebut dicatat dalam jurnal sebagai berikut:
Dr. Penyaluran Infaq/sedekah – Beban Depresiasi

xxx

Cr. Akumulasi Depresiasi

xxx

Amil dapat pula menerima aset nonkas yang dimaksudkan oleh pemberi
untuk segera disalurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset lancer. Aset ini
dapat berupa bahan habis pakai seperti bahan makanan atau aset yang memiliki
umur ekonomi panjang, seperti mobil untuk ambulan.
Penurunan nilai aset infaq/sedekah tidak lancer diakui sebagai :
a) Pengurangan dana zakat jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil
Dr. Penurunan Nilai Aset

xxx

Cr. Aset Nonkas

xxx

b) Pengurangan dana amil jika disebabkan oleh kelalaian amil.
Dr. Kerugian Penurunan Nilai Dana Amil
Cr.Aset Nonkas

xxx
xxx

Dalam hal ini amil menerima infaq/sedekah dalam bentuk aset nonkas
tidak lancar yang dikelola oleh amil, maka aset tersebut diukur sesuai dengan
SAK yang relevan.
Dana infaq/sedekah sebelum disalurkan dapar dikelola dalam jangka
waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana
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pengelolaan diakui sebagai penambahan dana infaq/sedekah dicatat dalam
jurnal sebagai berikut:
Dr. Kas

xxx

Cr. Hasil Pengelolaan Infaq/sedekah

xxx

Penyaluran Infaq/sedekah
Penyaluran dana infaq/sedekah diakui sebagai pengurangan dana
infaq/sedekah sebesar:
a) Jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas
Dr. Penyaluran Infaq/sedekah – Amil

xxx

Dr. Penyaluran Infaq/sedekah - Mustahiq

xxx

Cr. Kas

xxx

b) Nilai tercatat aset yang diserahkan jika dalam bentuk aset nonkas.
Dr. Penyaluran Infaq/sedekah – Amil

xxx

Dr. Penyaluran Infaq/sedekah - Mustahiq

xxx

Cr. Aset Nonkas

xxx

Bagian dana infaq/sedekah yang disalurkan untuk amil diakui sebagai
penambahan dana amil
Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk para penerima
infaq/sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran,
dan etika yang dituangkan dalam bentuk kebijakan amil.
Penyaluran infaq/sedekah oleh amil kepada amil lain merupakan
penyaluran yang mengaurangi dana infaq/sedekah jika amil tidak menerima
kembali aset infaq/sedekah yang disalurkan tersebut.
Dr. Penyaluran Infaq/sedekah
Cr. Kas

xxx
xxx
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Penyaluran infaq/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana
bergulir dicatat sebagai piutang infaq/sedekah bergulir dan tidak mengurangi
dana infaq/sedekah.
Dr.Piutang Dana Bergulir
Cr. Kas

xxx
xxx

B. Penyajian
Amil menyajikan dana zakat, dana Infaq/sedekah, dana amil secara
terpisah dalam laporan posisi keuangan.
C. Pengungkapan
Zakat
Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi
tidak terbatas pada:
1. Kebijakan penyaluran zakat seperti penentuan skala prioritas
penyaluran zakat dan mustahiq nonamil.
2. Kebijakan penyaluran zakat untuk amil da mustahiq non amil seperti
persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.
3. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat
berupa aset nonkas.
4. Rincian jumlah penyaluran dana zakat untuk masing masing mustahik.
5. Penggunaan dana zakat dalam bentuk aset kelolaan yang masing
masing dikendalikan oleh amil atau pihak lain yang dikendalikan oleh
amil, jika ada diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh
penyaluran dana zakat serta alasannya.
6. Hubungan pihak-pihak berelasi antar amil dan mustahik yang meliputi:
a) sifat hubungan
b) jumlah dan jenis aset yang disalurkan
c) persentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total
penyaluran zakat selama periode.
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Infaq/sedekah
Amil

mengungkapkan

hal-hal

berikut

terkait

dengan

transaksi

infaq/sedekah, tetapi tidak terbatas pada:
1. Kebijakan penyaluran infaq/sedekah seperti penentuan skala prioritas
penyaluran infaq/sedekah dan penerima infaq/sedekah.
2. Kebijakan penyaluran infaq/sedekah untuk amil dan nonamil, seperti
persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.
3. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan
berupa infaq/sedekah aset nonkas.
4. Keberadaan dana infaq/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi
dikelola terlebi dahulu, jika ada diungkapkan jumlah dan persentase
dari seluruh penerimaan infaq/sedekah selama periode pelaporan serta
alasannya.
5. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana infaq/sedekah diungkapkan
secara terpisah.
6. Penggunaan dana infaq/sedekah menjadi aset kelolaan, jika ada
diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana
infaq/sedekah serta alasannya.
7. Rincian dana infaq/sedekah berdasarkan peruntukannya terikat dan
tidak terikat.
8. Hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan penerima infaq/sedekah
yang meliputi:
a) sifat hubungan
b) jumlah dan jenis aset yang disalurkan
c) persentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total
penyaluran zakat selama periode.
Selain itu amil juga mengungkapkan hal-hal berikut:
9. Keberadaan dana nonhalal, jika ada diungkapkan mengenai kebijakan
atau penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya.
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10. Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana
infaq/sedekah.
2.1.4 Laporan Keuangan Organisasi Pengelola Zakat
Laporan keuangan amil terdapat 5 hal yang harus dicantumkan dalam setiap
penyusunannya diantaranya adalah neraca (laporan posisi keuangan), laporan
perubaan dana, laporan perubaan asset kelolaan, laporan harus kas dan catatan atas
laporan keuangan.
Laporan Posisi Keuangan (Neraca)
Pada dasarnya laporan keuangan amil dengan laporan keuangan yang lainnya
hampir sama jika dilihat dari laporan aset dan kewajibannya. Yang menjadi
pembedanya hanya pada bagian ekuitas. Pada laporan keuangan amil tidak terdapat
istila ekuitas tetapi saldo dana. Tidak adanya hak kepemilikan amil yang
menyebabkan istila ekuitas diganti dengan saldo dana seperti yang ada dalam
entitas bisnis lainnya (PSAK 109, 2010)
Tabel 2. 2
Laporan Posisi Keuangan (Neraca)
BAZ “XXX”
Per 31 Desember 20XX
Keterangan

Rp

Keterangan

Aset

Kewajiban

Aset Lancar

Kewaiban jangka pendek

Kas dan setara kas

xxx

Instrumen Keuangan

xxx

Piutang

xxx

Aset tidak lancar

Aset tetap

xxx

Biaya yang masih harus dibayar

Rp

xxx

Kewajiban jangka panjang
Imbalan kerja jangka panjang

xxx

Jumlah kewajiban

xxx

Saldo Dana
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Akumulasi

xxx

penyusutan

Jumlah Aset

xxx

Dana zakat

xxx

Dana infaq/sedekah

xxx

Dana amil

xxx

Dana nonhalal

xxx

Jumlah Dana

xxx

Jumla Kewajiban dan Saldo Dana

xxx

Sumber: PSAK 109
Laporan Perubahan Dana
Laporan perubahan ekuitas dalam laporan keuangan amil disebut dengan
laporan perubahan dana karena laporan ini menyajikan penerimaan dan penyaluran
dana zakat, dana infaq/sedekah, dana amil dan dana non halal. Berikut format
laporan perubahan dana:
Tabel 2. 3
Laporan Perubahan Dana
BAZ “XXX”
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2XX2
Keterangan

Rp

DANA ZAKAT
Penerimaan
Penerimaan dari muzakki
muzakki entitas
muzakki individual
Hasil Penempatan
Jumla penerimaan dana zakat
Bagian amil atas penerimaan zakat
Jumlah Penerimaan dana zakat setelah bagian amil

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

Penyaluran
Fakir-Miskin
Riqab
Gharim
Muallaf
Sabilillah
Ibnu sabil

(xxx)
(xxx)
(xxx)
(xxx)
(xxx)
(xxx)
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Jumlah penyaluran dana zakat
Surplus (defisit)
Saldo awal
Saldo akhir
DANA INFAQ/SEDEKAH
Penerimaan
Infaq/sedekahsedeka terikat atau muqayyadah
Infaq/sedekahsedeka tidak terikat atau mutlaqah
Bagian amil atas penerimaan inak/
Hasil pengelolaan
Jumlah penerimaan dana infaq/sedekah

Penyaluran
Infaq/sedekahs terikat atau muqayyadah
Infaq/sedekah tidak terikat atau mutlaqah
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan
(misal penyusutan dan penyisihan)
Jumlah penyaluran dana infaq/sedekah
Surplus (defisit)
Saldo awal
Saldo akhir

DANA AMIL
Penerimaan
Bagian amil dari dana zakat
Bagian amil dari dana infaq/sedekah
Penerimaan lainnya
Jumlah penerimaan dana amil
Penggunaan
Beban pegawai
Beban penyusutan
Beban umum dan administrasi lainnya
Jumlah penggunaan dana amil
Surplus (defisit)
Saldo awal
Saldo akhir

(xxx)
xxx
xxx
xxx

xxx
xxx
(xxx)
xxx
xxx

(xxx)
(xxx)
(xxx)
(xxx)
xxx
xxx
xxx

xxx
xxx
xxx
xxx

(xxx)
(xxx)
(xxx)
(xxx)
xxx
xxx
xxx

24

DANA NONALAL
Penerimaan
Bunga bank
Jasa giro
Penerimaan nonalal lainnya
Jumlah penerimaan nonalal

xxx
xxx
xxx
xxx

Penggunaan
Jumlah penggunaan dana nonalal
Surplus (defisit)
Saldo awal
Saldo akhir

(xxx)
xxx
xxx
xxx

Jumlah saldo dana zakat, infaq/sedekah, amil dan non halal

xxx

Sumber: PSAK 109
Laporan Perubahan Aset Kelolaan
Laporan aset kelolaan adalah laporan yang menggambarkan perubahan dan
saldo atas kuantitas dan nilai aset kelolaan, baik aset lancar maupun tidak lancar
untuk masing masing dana selama satu periode. Tujuan laporan perubaan aset
kelolaan adala menyediakan informasi bagi para pengguna laporan keuangan
(Kustiawan, 2012). Diantaranya berisi dana infaq/sedekah-aset kelolaan lancar
(misal piutang bergulir) dan infaq/sedekah-aset kelolaan tidak lancar (misal rumah
sakit atau sekolah) (Badruaman dan Kusmayadi, 2017)
Tabel 2. 4
Laporan Perubaan Aset Kelolaan
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2XX2
Keterangan

Saldo

Penam-

Pengu-

Akumulasi

Akumulasi

Saldo

awal

bahan

rangan

Penyusutan

penyusutan

akhir

xxx

xxx

(xxx)

-

(xxx)

xxx

Dana
infaq/sedekah
- aset kelolaan
lancar (misal
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piutang
bergulir)
Dana
infaq/sedekah
- aset kelolaan
tidak lancar

xxx

xxx

(xxx)

(xxx)

-

xxx

xxx

xxx

(xxx)

(xxx)

-

xxx

(misal rumah
sakit atau
sekolah)
Dana zakataset kelolaan
(misal rumah
sakit atau
sekolah)

Sumber: PSAK 109
Laporan Arus Kas
Laporan arus kas menunjukkan saldo akhir suatu entitas yang diperoleh
penjumlahan arus kas bersih dari aktivitas operasi, arus kas bersih dari aktivitas
investasi dan arus kas bersih dari aktivitas pendanaan.
Tabel 2. 5
Laporan Harus Kas
BAZ “XXX”
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2XX2
HARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
Kas diterima dari penerimaan Dana Zakat

xxx

Kas diterima dari penerimaan Dana Nonhalal

xxx

Kas dibayarkan : Penyaluran Dana Zakat Makmur

(xxx)

Kas dibayarkan : Penyaluran Dana Zakat Cerdas

(xxx)

Kas dibayarkan : Penyaluran Dana Zakat Sehat

(xxx)
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Kas dibayarkan : Penyaluran Dana Zakat Takwa

(xxx)

Kas dibayarkan : Penyaluran Dana Zakat Peduli

(xxx)

Kas dibayarkan : Penyaluran Administrasi

(xxx)

Kas dibayarkan : Pajak

(xxx)

Harus Kas Bersih Diperoleh dari Aktiitas Operasi

xxx

HARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
Perolehan Aset Tetap

-

Harus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Investasi

-

HARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
Kas diterima dari refund
Harus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan
Kenaikan (Penurunan) Kas dan Setara Kas

(xxx)

Kas dan Setara Kas Awal Tahun

xxx

Kas dan Setara Kas Akhir Tahun

xxx

Sumber: PSAK 109
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan keuangan yang lengkap didalamnya terdapat actatan atas laporan
keuangan atau yang biasanya disingkat dengan CALK. Catatan atas laporan
keuangan didalamnya memuat gambaran umum entitas, kebiakan akuntansi entitas,
serta penjelasan atas pos pos yang ada dalam laporan keuangan.
2.2 Review Penelitian Terdahulu
Penelitian ini bukanla penelitian satu-satunya tentang penerapan PSAK 109
dalam menyusun laporan keuangan ZIS yang ada. Namun sebelumnya tel ada
penelitian-penelitian yang dilakukan dengan obek yang sama dengan lokasi yang
berbeda, oleh karena itu, penelitian sebelumnya merupakan acuan peneliti dalam
menyusun penelitian ini. Beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya
adalah sebagai berikut:
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Tabel 2. 6
Hasil Penelitian Terdahulu
No.

Nama

Judul Penelitian

Metode

Hasil Penelitian
BAZNAS Provinsi

1

Penerapan PSAK

SULUT belum

No.109 Tentang

menyusun laporan

Sabrina

pelaporan Akuntansi

Shahnaz

Zakat Infaq/Sedeka

(2016)

pada BAZnas

Deskriptif
Kualitatif

keuangan sesuai PSAK
109. Laporan
keuangannya anya

Provinsi Sulawesi

berupa laporan

Utara

pemasukan dan
pendistribusian dana.

Analisis Perlakuan

2

Nimma

Akuntansi

Fauzia

Berdasarkan PSAK

Putri

No.109 Tentang

Rosidi

Akuntansi Zakat

(2018)

(Studi Ksus pada

Deskriptif
Kualitatif

LAZ Al-Azhar Jateng
dalam hal perlakuan
akuntansi sudah sesuai
dengan PSAK 109

LAZ al-Azhar
Jateng)

Aditya
Achmad
3

Fathony
dan Ima
Fatima
(2017)

Pengaruh Penerapan

LAZ Pusat Zakat Umat

PSAK 109 dan UU

Persis Bandung sudah

No. 23 Tahun 2011

menerapkan PSAK 109

Tentang Pengelolaan
Zakat Terhadap
Akuntabilitas Publik

Deskriptif
Kualitat if

dan UU No. 23 tahun
2011 dalam praktek
akuntansi dan

di Lembaga Amil

pengelolaan zakatnya

Zakat Pusat Zakat U

dan penerapannya

mat Persis Bandung

mempengaruhi secara
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positi akuntabilitas
ublic LAZ Pusat Zakat
Umat Persis Bandung.
Konsep pengakuan dan
pengukuran zakat pada
LAZ YBW UII sudah
sesuai dengan PSAK

Analisis Penerapan

109. Pengakuan dan

PSAK 109 Pada

4

Lidya
Aprilia

Lembaga Amil Zakat
dan Infaq/sedekah
(LAZIS) Studi Kasus

pengukuran
Deskriptif infaq/sedekah belm
Kualitatif

sepenunya sesuai
dengan PSAK 109.

LAZIS YBW UII

Konsep penyaian dan

Yogyakarta

pengungkapan pada
LAZ YBW UII belum
sesuai dengan PSAK
109.

Implementasi PSAK
Amalia
5

Nur
Fitriana
(2020)

BAZNAS Kabupaten

109 Tentang
Pelaporan Dana
Zakat, Infaq/sedekah
Pada Badan Amil
Zakat Nasional
(BAZNAS)
Kabupaten Malang

Malang telah menyusun
Deskriptif laporan keuangan
Kualitatif

sesuai dengan aturan
yang ada dalam PSAK
109.
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Analisis Penerapan
Zaitun
6

Khofifah
Hasibuan
(2018)

BAZNAS Provinsi

Akuntansi ZIS dan
akuntabilitas Pada
Penyajian Laporan
Keuangan BAZNAS

Sumatera Utara sudah
Deskriptif menerapkan akuntansi
Kualitatif

zakat namun belum
sepenuhnya sesuai

Provinsi Sumatera

dengan PSAK 109

Utara
Sumber: Data Olah 2020
2.3 Kerangka Berpikir

LAZ DKD KOTA MAGELANG

Laporan Keuangan LAZ DKD

PSAK 109

Pengakuan
Pengukuran
Penyajian
Pengungkapan

Analisis Implementasi PSAK 109 pada LAZ DKD

Kesimpulan
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
3.1

Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis

penelitian yang digunakan untuk meneliti objek yang alamiah. Objek penelitian ini
adalah Lembaga Amil Zakat Dana Kemanusiaan Dhu'afa Kota Magelang. Metode
yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif komparatif. Metode
deskriptif merupakan metode yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau
memberikan gambaran terhadap suatu objek penelitian yang diteliti maupun sampel
atau data yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku umum
(Sugiyono, 2014:9). Komparatif adalah membandingkan suatu variabel dengan
sampel atau objek tertentu.
Oleh karena itu, metode deskriptif komparatif dalam penelitian ini adalah
membandingkan PSAK 109 dengan akuntansi zakat yang diterapkan pada Lembaga
Amil Zakat Dana Kemanusiaan Dhu'afa Kota Magelang.
3.2

Data Dan Sumber Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti
mengenai objek penelitian melalui observasi dan wawancara dengan
narasumber yang berkaitan dengan penelitian seperti direktur dan manajer
keuangan LAZ DKD Kota Magelang.
2. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung
berupa dokumen yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan
sebagai pendukung data primer. Data sekunder dalam penelitian ini berupa
laporan keuangan, gambaran umum perusahaan, struktur organisasi dan
referensi buku-buku serta jurnal-jurnal yang relevan.
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3.3

Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam kegiatan penlitian ini adalah

sebagai berikut :
1. Observasi Langsung
Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung
mengenai proses akutansi zakat yang diterapkan di LAZ DKD Kota
Magelang hal ini dilakukan untuk mengetahuisecara pasti bagaimana
penerapan akutansi zakat yang diterapkan di LAZ DKD Kota Magelang.
2. Wawancara
Teknik ini dilakukan dengan melakukan wawancara sehingga terjadi tanya
jawab secara lisan dengan staff atau pihak-pihak yang terkait dengan objek
yang diamati. Dalam hal ini, yang menjadi narasumber adalah manajer
keuangan LAZ DKD Kota Magelang
3. Studi Kepustakaan
Studi kepustakaan adalah pegumpulan data yang diperoleh dari bukubuku, literature, internet dan sumber-sumber lain yangberkaitan dengan
penelitian ini. Dalam hal ini penulis menggunakan PSAK 109, jurnal dan
artikel serta buku-buku referensi dalam melakukan penelitian.
4. Dokumentasi
Teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan atau dokumen
yang ada di lokasi penelitian atau sumber-sumber lain yang terkait dengan
objek penelitian (M.Buran Bugin, 2007:117). Data yang dikumpulkan
penulis meliputi laporan keuangan dari LAZ Dana Kemanusiaan Dhu’afa.
3.4

Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian adalah semua alat yang digunakan peneliti dalam

mengumpulkan, menganalisis dan menyajikan data-data secara sistematis dan
objektif dengan tujuan memecahkan suatu permasalahan. Instrumen penelitian
yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Alat tulis
2. Laptop
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3. Handpone
4. Interview guide
3.5

Teknik Analisis Data
Analisis data dalam hal ini merupakan proses pencarian dan penyusun yang

dilakukan secara bertahap dari data yang diperoleh melalui hasil wawancara,
catatan lapangan serta studi dokumentasi dengancara menyusun secara sistematis
sehingga dapat diketahui bagian mana yang penting untuk kemudian dipelajari
sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan agar mudah dipahami oleh diri sndiri dan
orang lain (Sugiyono, 2017:334)
Dalam penelitian ini,terdapat beberapa cara yang penulis gunakan dalam
menganalisis data. Dimana langkah langkah yang digunakan dalam analisis data
dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, display data kemudian penarikan
kesimpulan (Sugiyono, 2013:338)
1. Pengumpulan Data (Data Collection)
Peneliti melakukan pengumpulan data yang diperoleh dari data primerdan
sekunder yang berasal dari asil wawancara, observasi langsung dan dokumentasi
seperti laporan keuangan profil perusahaan serta data data ynag lain yang berkaitan
dengan penelitian.
2. Reduksi Data (Dta Reduction)
Reduksi data dilakukan dengan cara memilih atau mernagkum informasi yang
penting dan diperlukan dalam penelitian. Reduksi data dilakukan karena banyaknya
inormasi yang diperoleh dari lapangan, sehingga harus dilakukan penyederanaan
agar memudahkan peneliti dalam menganalisis data.
3. Sajian Data (Data Display)
Setelah direduksi maka data harus disajikan. Saian data dilakukan untuk
mempermudas peneliti memasami apa yang terjadi. Sajian data terdiri dari beberapa
informas yang memungkinkan menadi kesimpulan penelitian. Sajian data dapat

34

berupa uraian singkat, bagan, matriks dan tabel. Semua disusun secara sistematis
guna mempermudah pemahaman informasi.
4. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing)
Penarikan kesimpulan merupakan hasil akhir dari suatu proses penelitian.
Dimana, kesimpulan diharapkan mampu menjawab pertanyaan yang telah
dipaparkan di awal penelitian. Penarikan kesimpulan tidak dapat terlepas dari
proses sebelumnya, karena penarikan kesimpulan berdasarkan pada seluru data
yang diperoleh dan proses yang telah dilalui.
3.6

Uji Kredibilitas Data
Peneliti melakukan pengujian kredibilitas data menggunkan teknik triagulasi.

Teknik triagulasi yang digunakan adala triagulasi sumber dan triagulasi teknik.
Triagulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari
sumber sumber yang berbeda, sedangkan triagulasi teknik dilakukan dengan
membandingkan hasil wawancara maupun dokumentasi dengan bukti lainseperti
laporan keuangan (Sugiyono, 2017:373)

BAB IV
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
4.1 Gambaran Umum LAZ Dana Kemanusiaan Dhu’afa
Lembaga Amil Zakat Dana Kemanusiaan Dhua’fa (LAZ DKD) merupakan
lembaga nirlaba yang berfokus pada pengelolaan dana umat berupa: zakat
infaq wakaf dan dana sosial lain yang berasal dari perorangan, lembaga,
perusahaan dan ataupun instansi lainnya. LAZ DKD berkomitmen untuk
mengurangi mengurai permasalahan umat melalui pengelolaan ZISWAF secara
amanah , transparan dan profesional yang diwujudkan dalam berbagai program
sosial pemberdayaan dan pemandirian umat secara bermartabat.
LAZ DKD Didirikan di Magelang pada tanggal 12 Juli 2004 oleh badan
pengurus

yayasan

dana

kemanusiaan

dhuafa

(DKD)

melalui

akta

notaris Kun Setyowati, S .H. Nomor 28 dan disahkan melalui SK. Menkumam
RI AHU-89.AH.01.04 tahun 2009 yang kemudian dipebaharui dengan Akta Notaris
Arif Himawan, S.H.,M.M.Kn. Nomor 15 dan disahkan melalui SK Menhukam RI
AHU-0000093.AH.01.05. Tahun 2017.
Saat ini DKD telah memiliki izin

operasional sebagai LAZ tingkat

Kota/Kabupaten untuk wilyah Magelang melalui SK Kepala Kantor Wilayah
Kementrian Agama Provinsi Jawa Tengah No. 551 tahun 2018 dan beralamat di
Jalan Serayu Timur No.2, Menowo, Kedungsari, Magelang Utara, Kota Magelang.
4.1.1
1.

Visi, Misi, Karakter dan Budaya Lembaga

Visi
Menjadi Lembaga Amil Zakat terpercaya dalam membangun kemandirian
ummat.

2.

Misi
a. Megoptimalkan kualitas pengelolaan ZIS yang amanah, profesional
dan transparan.
b. Mengoptimalkan pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif dan
produktif.
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c. Mengembangkan

kemitraan

dengan

masyarakat,

perusahaan,

pemerintah dan LSM dalam dan luar negeri.
d. Menberikan pelayanan informasi, edukasi, dan advokasi kepada
masyarakat penerima manfaat.
3.

Karakter dan Budaya Lembaga
Sebagai lembaga yang melayani ibadah sekaligus mengelola dana, LAZ
DKD memiliki budaya lembaga dan karakter amilin yang berfungsi sebagai jati
diri dan spirit kerja diantaranya adalah sebagai berikut:
a. Mudah, amanah, transparan dan professional adalah landasan kami
selaku amil yang melayani masyarakat, muzakki maupun mustahik.
b. Kesesuaian dengan syar’ah dan ketepatan dalam penyaluran menjadi
tolak ukur untuk menebar kebermanfaatan dari lembaga ini.
c. Sumber daya manusia yang mendedikasikan berbagai potensi yang
dimilikinya untuk kemanusiaan dan kemaslahatan.
d. Non partisipan dan tidak berafiliasi dengan golongan manapun demi
terwujudnya sebuah lembaga amil zakat yang lil’alamin.
Karakter amilin dalam LAZ DKD terangkum dalam 8 (delapan) sikap yang
disingkat AMILIN OK
1. A : Amanah
2. M : Managerial Skills
3. I : Ikhlas
4. L : Leadership Skills
5. I : Inisiative & Innovative
6. N : Non-Profit
7. O: Objective
8. K : Time Work
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4.1.2

Struktur Organisasi Lembaga Amil Zakat DKD Kota Magelang

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi LAZ DKD Magelang
Sumber: LAZ DKD Kota Magelang

4.1.3
1.

Program Lembaga Amil Zakat DKD Kota Magelang

Sahabat Juara
Sahabat uara merupakan salah satu dari rumpun program DKD dalam bidang
pendidikan. LAZ DKD melalui rumpun program Sahabat Juara berusaha untuk
memudahkna keluarga dhu’afa dalam mendapatkan akses pendidikan yang
lebih baik melalui beberapa beasiswa diantaranya sebagai berikut :
a. Beasiswa Senyum Sahabat
b. Santunan Pendidikan
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Selain menyediakan beasiswa, DKD uga menyelenggarakan Student Learning
Center (SLC) bagi penerima manfaat program yang bertujuan untuk
memberikan motivasi, belaar bersama, membentuk karakter islami dan
membina mental spiritual.
2.

Sahabat Berdaya
Program Sahabat Berdaya LAZ DKD dihadirkan dalam rangka mengatasi
ketimpangan pendapatan antar masyarakat di wilayah Jawa Tengah dengan
melakukan peberdayaan terhadap masyarzakat yang bersifat sustainable serta
berlimpah manfaat bagi umat. Program Sahabat Berdaya terdiri dari:
a. Rumah Gemilang Indonesia.
b. Gerakan Sahabat Berdaya.
c. Desa Gemilang.
d. Ternak Qurban Syafaat.

3.

Sahabat Peduli
Sahabat Peduli merupakan wujud kepedulian LAZ DKD terhadap masyarakat
dalam menciptakan kebaikan yanga lebih banyak. Program Sahabat Peduli
diantaranya adalah sebagai berikut:
a. Santunan Jompo
b. Khitan Gratis
c. Benah Rumah
d. Layanan Mobil Ambulan dan Jenazah
e. Bantuan Korban Bencana Alam, Kemanusiaan dan Dunia Islam
f. Layanan Mustahik.

4.

Sahabat Sehat
LAZ DKD dengan rumpun program Sahabat Sehat hadir untuk membanttu
keluarga miskin dan dhu’afa dalam mendapatkan layanan kesehatan yang
memadai yang terkadang terhambat oleh masalah-masalah administrasi
maupun regulasi. Sahabat Sehat hadir dengan gerakan Santunan Kesehatan.

5.

Sahabat Yatim
Sahabat yatim merupakan program DKD yang menawarkan sebuah konsep
memulikan anak yatim dengan gerakan Santunan Silaturahim Yatim yang inti
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dari kegiatan ini adalah santunan dan silaturahim oleh tetangga terdekat disertai
dengan pendampingan terkait dengan pembinaan keagamaan, pendidikan,
kesehatan dan persoalan sosial yatim lainnya.
6.

Sahabat Qurban
Berqurban merupakan salah satu syariat Islam yang mengajarkan untuk kita
peduli dan menebarkan kebaikan kepada sesame saudara seiman. LAZ DKD
beupaya menyambungkan kebaikan tersebut melalui program Sahabat Qurban
yang terdiri dari Qurban Syafaat.

7.

Sahabat Dakwah
Dakwah menjadi bagian penting dalam syiar Islam. Melalui Program Sahabat
Dakwah LAZ DKD berkomitmen untuk membentangkan kebaikan Islam di
penjuru Magelang. LAZ DKD percaya bahwa penerapan nilai nilai islam
merupakan solusi terbaik dalam menghadapi permasalahan di tengah tengah
masyarakat sehingga menghadirkan program Sahabat Dakwah berupa:
a. Seruji (Sekolah Guru Ngaji)
b. Cinta Guru Qur’an,
c. Rumah Qur’an
d. Pengajian Desa Binaan
e. Wakaf Al-Qur’an
f. Pengaian UPZ
g. Layanan Pendampingan Pasien
h. Bantuan untuk Masjid
i. Bantuan untuk Lebaga Keagamaan
j. Kajian Tafsir Sabtu Pagi
k. Pesantren Tahta Royatil Qur’an

8.

Sahabat Ramadhan
Ramadhan adalah bulan yang penuh berkah. Dalam bulan ini DKD berupaya
untuk membuat banyak kebaikan melalui program Sahabat Ramadhan. Sahabat
Ramadhan hadir dalam bentuk program Pesta Tahidz Ramadhan dan Magelang
Menghafal yang dirangkai dengan buka bersama anak yatim, Short Chourse
Zakat dan Penyaluran Zakat.
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4.1.4

Penghimpunan Dana ZIS pada LAZ DKD Kota Magelang

Dana Kemanusiaan Dhu’afa melakukan penghimpunan dana dari ummat
muslim yang berkewajiban membayar zakat baik itu doantur tetap maupun donatur
baru. DKD Magelang mengelola berbagai jenis dana zakat seperti zakat emas dan
uang, zakat profesi, zakat maal, zakat fitrah. Adaun untuk dana infaq dan sedekah
terdiri dari infaq terikat dan infaq tidak terikat.
Dana Kemanusiaan Dhu’afa Magelang menghimpun dana dari muzakki melalui
beberapa layanan untuk memudahkan muzakki menunaikan kewajibannya,
diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Layanan Langsung : layanan yang dilakukan secara langsung di kantor
DKD Kota Magelang.
2. Layanan jemput zakat : layanan yang disediakan DKD bagi muzakki yang
meminta dijemput zakatnya.
3. Layanan via transfer : layanan yang disediakan DKD bagi muzakki untuk
melakukan pembayaran zakat, infaq melalui transfer pada rekening lembaga
yang selanjutnya setelah melakukan transfer muzakki melakukan
konfirmasi kepada pihak DKD dengan menunjukkan bukti transfer.
4.1.5

Penyaluran Dana Zakat, Infaq/ Sedekah

Dalam penyaluran dana ZIS dan dana lainnya LAZ DKD menyalurkan dana
tersebut melalui berbagai rumpun program yang telah disebutkan diatas. Sebagai
contoh program BEST (Beasiswa Sahabat Yatim) merupakan salah satu program
penyaluran zakat bagi masyarzakat miskin dalam bidang pendidikan. Sedangkn
program Rumah Gemilng Indonesia merupakan salah satu program penyaluran
infaq dalam bidang pendidikan.
4.2 Akuntansi Zakat Pada LAZ DKD Kota Magelang dan Analisis Kesesuaian
Terhadap PSAK 109
4.2.1

Pengakuan dan Pengukuran

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Ika Royani selaku
manajer keuangan pada Lembaga Amil Zakat Dana Kemanusiaan Dhu'afa Kota
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Magelang, beliau menjelaskan bahwa LAZ DKD Kota Magelang menerapkan
metode cash basic yaitu proses pencatatan transaksi dimana transaksi akan dicatat
pada saat terjadi penerimaan kas. Lembaga tidak akan mencatat dana zakat atau
infaq apabila dana belum diterima oleh lembaga.
Penerimaan dana zakat diakui sebagai penambahan dana zakat sebesar yang
diterima lembaga apabila dalam bentuk kas dan sebesar nilai wajar aset yang
diterima jika dalam bentuk aset non kas. Sebagai contoh ilustrasi yang digambarkan
oleh Ibu Ika Royani selaku manajer keuangan LAZ DKD yaitu :
Kalo ada yang zakat ya kita catat kas di debit, penerimaan zakat di kredit.
Kalo transfer tetep sama pencatatannya cuma beda akun aja. Kalo yang di
penerimaan biasa kan kas pada penerimaan zakat, kalo lewat bank ya bank pada
penerimaan zakat, tergantung banknya apa.
Begitu juga dengan penerimaan infaq. Infaq yang diterima lembaga dari para
donatur diakui sebagai penambahan dana infaq sebesar yang diterima jika dalam
bentuk kas dan sebesar nilai wajar aset jika dalam bentuk aset non kas. Penentuan
nilai wajar aset non kas pada LAZ DKD menggunakan harga pasar. Dalam
menentukan nilai harga pasar lembaga tidak merasa kesulitan karena barang yang
selama ini pernah diterima berupa barang yang memiliki harga pasar seperti emas,
sembako, motor, Al Qur'an.
Zakat yang diterima oleh LAZ DKD akan diakui sebagai dana amil untuk
bagian amil dan dana zakat untuk bagian mustahik non amil dengan persentase
masing masingnya 12,5% sesuai dengan bagian masing masing asnaf sesuai
dengam prinsip syariah yang dijelaskan pada surat At-Taubah ayat 60. Begitu pula
dengan penerimaan dana infaq. Dari dana infaq yang masuk lembaga terdapat
sebagian yang akan masuk dana amil sebesar 20 % sesuai dengan prinsip syariah
dan kebijakan amil.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ika, bagian dana

amil dari dana ZIS tidak terikat disalurkan setiap bulan. Sebagai contoh ilustrasi
yang digambarkan Ibu Ika yaitu :
“Jadi kita tu pemotongan untuk dana amil direkap dulu selama 1 bulan baru
dipotong sesuai dengan persentase”
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Jika donatur menentukan penerimamanfaat dana zakat atau infaq maka
keseluruhan dana zakat atau infaq yang diterima diakui sebagai penambahan dana
zakat dan infaq sehingga tidak ada bagian yang diakui sebagai penambahan dana
amil.
Sebagai ilustrasi yang digambarkan oleh Ibu Ika Royani selaku manajer
keuangan pada saat wawancara yaitu “Kalo ada donatur yang menyalurkan infaq
untuk pembangunan rumah qur'an, ya berarti keseluruhan untuk pembangunan
rumah qur'an.”
Manajer Keuangan LAZ DKD, Ibu Ika Royani menjelaskan bahwa untuk
pengukuran setelah pengakuan awal pada saat terjadi penurunan nilai aset nonkas
secara natural maka jumlah kerugian yang ditanggung diakui sebagai pengurangan
dana amil, namun jika penurunan nilai aset terjadi disebabkan oleh kelalaian amil
maka diakui sebagai pengurangan dana amil. Sedangkan untuk penyusutan aset non
kas dari hibah untuk operasional lembaga yang digunakan pada LAZ DKD
menggunakan metode garis lurus. Jika nilai aset non kas telah habis maka aset
berharga seperti motor, ambulan yang masih bisa dan layak dipakai dihibahkan
kepada SMK otomotif sebagai bahan praktek.
Penyaluran dana zakat dan infaq pada LAZ DKD disesuaikan dengan
kebutuhan para mustahik setelah dilakukan survei keadaan oleh amil lembaga.
Penyaluran dana zakat pada LAZ DKD kepada mustahik dicatat sebagai
pengurangan dana zakat atau infaq apabila dana tersebut telah diterima oleh amil.
Apabila dana tersebut masih dikelola oleh LAZ DKD maka penyaluran tersebut
belum diakui sebagai pengurangan dana zakat atau infaq.
Berdasarkan paparan diatas maka analisis kesesuaian pengakuan dan
pengukuran zakat, infaq/sedekah pada LAZ DKD dengan PSAK 109 adalah sebagai
berikut:
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Tabel 4. 1
Analisis Kesesuaian Pengakuan dan Pengukuran
Komponen
Penerimaan
Zakat

PSAK 109

Kesesuaian

1. Penerimaan zakat diakui Sesuai

Keterangan
Lampiran 2

saat kas atau aset nonkas
diterima.
2. Zakat yang diterima dari
muzaki diakui sebagai
penambaan dana zakat
sebesar

jumlah

yang Sesuai

Lampiran 2

Sesuai

Lampiran 2

Sesuai

Lampiran 2

harga pasar. Jika harga Sesuai

Lampiran 2

diterima


Jumlah yang
diterima jika
dalam bentuk
kas.



Jumlah nilai
wajar jika
dalam bentuk
aset nonkas.

3. Penentuan nukai wajar
aset
diterima

nonkas

yang

menggunakan

pasar tidak tersedia maka
dapat

menggunakan

metode penentuan nikai
wajar
dengan
relevan.

lainnya

sesuai

SAK

yang
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4. Jika muzaki menentukan
mustahik yang menerima
penyaluran zakat melalui
amil, maka tidak ada
bagian amil atas zakat
yang

diterima.

Amil

dapat memperoleh ujrah
atas kegiatan penyaluran
tersebut. Ujrah ini berasal
dari muzaki, di luar dari
dana

zakat.

Ujrah

tersebut dakui sebagai
penambahan dana amil.

Sesuai

Lampiran 2

nilai aset zakat nonkas, Sesuai

Lampiran 2

5. Jika terjadi penurunan

maka jumlah kerugian
yang ditanggung diakui
sebagai pengurang dana
zakat atau pengurangan
dana

amil

tergantung

pada penyebabnya


Pengurangan
dana zakat jika
tidak disebabkan
oleh kelalaian
amil



Pengurangan
dana amil jika
disebabkan oleh
kelalaian amil
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Penyaluran
Zakat

1. Zakat yang disalurkan
kepada

mustahik,

termasuk

amil

diakui

sebagai pengurang dana
zakat sebesar


Sesuai

Lampiran 2

dalam bentuk kas. Sesuai

Lampiran 2

Jumlah

yang

diserahkan


jika

Jumlah

yang

tercatat

jika

dalam bentuk aset Sesuai

Lampiran 2

nonkas.
2. Efektivitas dan efiseiensi
pengelolaan

zakat

bergantung
profesionalisme

amil.

Dalam konteks ini amil
berhak

mengambil

bagian dari zakat untuk
menutup

biaya

operasional dalam rangka
melaksanakan fungsinya Sesuai
sesuai

dengan

Lampiran 2

kaidah

atau prinsip syariah dan
tata

kelola

organisasi

yang baik.
3. Penentuan jumlah atau Sesuai
persentase bagian untuk
masing-masing mustahik
ditentukan

oleh

amil

Lampiran 2
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sesuai

dengan

prinsip

syariah, kewajaran, etika
dan

ketentuan

yang

berlaku yang dituangkan
dalam bentuk kebijakan Sesuai

Lampiran 2

amil.
4. Beban
dan

penghimpunan

penyaluran

zakat

harus diambil dari porsi Sesuai
amil.

Amil

dimungkinkan

untuk

meminjam dana zakat
dalam

rangka

menghimpun
Pinjaman

ini

zakat.
sifatnya

jangka pendek dan tidak
boleh

melebihi

satu

periode (haul).
5. Bagian dana zakat yang
disalurkan untuk amil
diakui

sebagai

penambahan dana amil.
6. Zakat telah disalurkan
kepada mustahiq nonamil
jika sudah diterima oleh
mustahiq

nonamil

tersebut.
Penerimaan
Infaq/Sedekah

1. Infaq/sedekah

yang

diterima diakui sebagai
penambahan

dana

infaq/sedekah terikat atau

Lampiran 2

47

tidak

terikat

sesuai

dengan tuuan pemberi
infaq/sedekah sebesar


Sesuai

Lampiran 2

Jumlah yang
diterima jika
dalam bentuk

Sesuai

kas.


Jumlah nilai
Sesuai

wajar jika
dalam bentuk
aset nonkas.
2. Penentuan
aset
diterima

nilai

nonkas

wajar
yang

menggunakan

harga pasar. Jika harga
pasar tidak tersedia maka
dapat

menggunakan Sesuai

Lampiran 2

metode penentuan nilai
wajar
dengan

lainnya

sesuai

SAK

yang

relevan.
3. Infaq/sedekah

yang Sesuai

diterima dapat berupa kas
atau aset nonkas. Aset
nonkas dapat berupa aset
lacar atau tidak lancer.
4. Aset tidak lancer yang
diterima dan diamanakan
untuk dikelola oleh amil,
diukur sebesar nilai wajar

Lampiran 2
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saat

penerimaan

dan

diakui sebagai aset tidak
lancer

infaq/sedekah.

Penyusutan

dari

aset Sesuai

Lampiran 2

tersebut sudah ditentukan
oleh pemberi.
5. Penurunan

nilai

infaq/sedekah

aset
tidak Sesuai

Lampiran 2

lancar diakui sebagai


Pengurangan
dana infaq jika
tidak
disebabkan
oleh kelalaian
amil



Pengurangan
dana amil jika
disebabkan
oleh kelalaian
amil.

Penyaluran
Infaq/Sedekah

1. Penyaluran

dana Sesuai

infaq/sedekah
sebagai

diakui

pengurangan

dana

infaq/sedekah

sebesar:


Jumlah
diserahkan

yang
jika

dalam bentuk kas.
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Nilai tercatat aset
yang diserahkan
jika dalam bentuk
aset nonkas.
dana Sesuai

2. Bagian
infaq/sedekah

Lampiran 2

yang

disalurkan untuk amil
diakui

sebagai

penambahan dana amil.
3. Penentuan jumlah atau Sesuai

Lampiran 2

persentase bagian untuk
para

penerima

infaq/sedekah ditentukan
oleh amil sesuai dengan
prinsip
kewajaran,

syariah,
dan

etika

yang dituangkan dalam
bentuk kebijakan amil.
Sumber: Data Olah 2020
4.2.2

Penyajian Dana Zakat dan Infaq

Penyajian dana zakat dan infaq/sedekah pada lembaga amil zakat Dana
Kemanusiaan Dhu'afa Kota Magelang disajikan dalam bentuk laporan penerimn
dan penyaluran yang dilaporkan kepada donatur dan dipubliksikan memalui media
sosial lembga setiap bulannya sebagai bentuk transpransi dan akuntabilitas lembg
sesuai dengan visi misi lembaga.
Dalam PSAK 109 pada paragraf 38 disebutkan bahwa "amil zakat menyajikan
dana zakat, infaq/sedekah dan dana amil secara terpisah dalam laporan posisi
keuangam." Dalam laporan keuangan, LAZ DKD telah mencantumkan penerimaan
dan penyaluran dana zakat, infaq/sedekah dan dana amil serta telah menyajikannya
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secara terpisah dalam laporan posisi keuangan. Berikut tabel kesesuaian penyajian
dana zakat, infaq/sedekah dengan PSAK 109
Tabel 4. 2
Analisis Kesesuaian Penyajian
Komponen
Penyajian

PSAK 109
1. Amil

menyajikan

Kesesuaian
dana Sesuai

Keterangan
Lampiran 4

zakat, dana Infaq/sedekah,
dana amil secara terpisah
dalam

laporan

posisi

keuangan.
Sumber: Data Olah 2020
4.2.1 Pengungkapan Zakat dan Infaq
Tujuan pengungkapan dalam laporan keuangan adalah untuk memberikan
informasi kepada pihak yang berkepentingan. Dalam PSAK 109 dijelaskan bahwa
amil harus mengungkapkan hal hal yang berkaitan dengan aktivitas lembaga dan
transaksi zakat dan infaq/sedekah dalam catatan atas laporan keuangan. Catatan atas
laporan keuangan berisi tentang hal-hal penting yang harus diungkapkan dalam
laporan keuangan seperti penjelasan mengenai kebijakan dan prosedur penyaluran
zakat dan infaq/sedekah, kebijakan pembagian dana, skala prioritas penyaluran,
penentuan nilai wajar serta hal-hal lain yang dianggap perlu diuangkapkan. LAZ
DKD tidak mengungkapkan hal-hal yang perlu diuangkapkan dalam laporan
keuangan seperti yang telah dijelasakan dalam PSAK 109.
4.2.3

Laporan Keuangan Organisasi Pengelola Zakat

Dalam PSAK 109 dijelaskan terdapat 5 komponen yang harus dicantumkan
dalam laporan keuangan amil, diantaranya adalah laporan posisi keuangan, laporan
perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan harus kas dan catatan
atas laporan keuangan.
Lembaga Amil Zakat Dana Kemanusiaan Dhu'afa dalam menyusun laporan
keuangannya belum sesuai dengan yang disyaratkan dalam PSAK 109. LAZ DKD
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dalam laporan keuangannya hanya menyusun laporan perubahan dana dan laporan
posisi keuangan.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1

Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas maka dapat ditarik

sebagai berikut :
1. Lembaga Amil Zakat Dana Kemanusiaan Dhu'afa dalam pencatatannya
menghunakan metode cash basic. Penerimaan Zakat dan infaq/sedekah pada
LAZ DKD diakui sebagai pembahan dana zakat dan infaq/sedekah sebesar
kas yang diterima atau sebesar nilai wajar jika dalam bentuk aset nonkas.
Penentuan nilai wajar aset yang digunakan menggunakan harga pasar. Jika
Muzakki menenyukan penerima dana zakat dan infaq/sedekah maka tidak
ada dana amil atas zakat dan infaq/sedekah tersebut. Dana Amil atas zakat
fan infaq/sedekah diakui sebagai penambahan dana amil. Penyaluran ZIS
diakui sebagai pengurangan dana ZIS sebesar yang disalurkan dengan
jumlah atau persentase yang telah ditentukan oleh amil sesuai dengan
prinsip syariah dan kewajaran. Apabila terdapat penurunan nilai aset nonkas
maka kerugian diakui sebagai pengurangan nilai aset nonkas apabila terjadi
secara natural, atau sebagai pengurang dana amil jika kerugian penurunan
disebabkan oleh kelalaian. Beban penghimpunan dan penyaluran ZIS
diambil dari dana amil. Amil telah menyajikan dana ZIS, dana amil dan dana
nonhalal secara terpisah dalam laporan posisi keuangan.
2. Lembaga Amil Zakat Dana Kemanusiaan Dhu'afa telah menerapkan PSAK
109 namun belum sepenuhnya. Dalam pengakuan, pengukuran dan
penyajian LAZ DKD telah menerapkan PSAK 109, Namun dalam hal
pengungkapan, LAZ DKD belum secara konsisten menerapkan PSAK 109
karena catatan atas lapotan keuangan dibuat hanya ketika audit. LAZ DKD
hanya membuat 2 komponen dalam laporan keuangannya yakni laporan
perubahan dana dan neraca sehingga mengenai kebijakan terkait aktivitas
lembaga dan transaksi zakat dan infaq/sedekah yang semestinya
diungkapkan jadi tidak konsisten diungkapkan dalam laporan keuangan.
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5.2

Saran
Berdasarkan hasil analisis yang telah dipaparkan diatas maka penulis

memberikan saran dalam upaya perbaikan menuju lebih baik lagi.
1. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah objek penelitian
yang dikaji sehingga dapat melakukan perbandingan kinerja antara satu
organisasi dengan organisasi yang lain. Perlu pula adanya penelitian
mengenai sistem informasi akuntansi yang digunakan oleh lembaga
pengelola zakat, infak dan sedekah sehingga dapat mendukung proses
akuntansi dan pelaporan zakat, infak dan sedekah yang lebih akuntabel..
2. LAZ DKD Kota Magelang atas keberhasilan dalam menjalankan fungsi dan
tugasnya sebagai penghimpun dana zakat, infaq dan sedekah diharapkan
mampu untuk dipertahankan dan lebih ditingkatkan.
3. LAZ DKD sebagai salah satu lembaga amil zakat di Kota Magelang
diharapkan menerapkan PSAK 109 secara penuh baik dari segi pengakuan
dan pengukuran, penyajian maupun pengungkapan sebagai bentuk
akuntabilitas dan transparansi sesuai dengan budaya lembaga .
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Lampiran 2 Transkip Wawancara
Nama Peneliti

: Afifah Habibatulloh

Narasumber

: Ibu Ika Royani, S.E. (Manajer Keuangan LAZ DKD)

Tanggal

: Kamis, 2 Juli 2020

Tempat

: Kantor LAZ DKD Kota Magelang

1. Metode apa yang digunakan untuk pencatatan akuntansi pada LAZ DKD ?
cash basis kayane ya kayaknya ya. Iya kan. lupa e yang begitu diterima dan
dicatat cash basis kan ya.
2. Bagaimana pencatatan akuntansi yang dilakukan jika terdapat muzakki
yang mmenyalurkan ZIS langsung kepada amil dan transfer ke rekening
lembaga?
Kalo transfer bulanan berarti kita ngeceknya. Harusnya kan harian ya? Tapi
karena kita M-Banking masih diproses jadi kita bulanan. Tiap bulan pergi
ke bank.masih manual banget. Kalau pencatatannya hampir sama kalau
langsung kan kas pada penerimaan, kalau transfer bank pada penerimaan.
Tergantung banknya apa,
3. Bagaiman pengakuannya apabila terdapat penerimaan ZIS ?
Kalau ada yang zakat ya kita catat kas di debit, penerimaan zakat di kredit.
4. Adakah muzakki atau donator DKD yang menyalurkan ZIS dalam bentuk
aset nonkas ?
Ada
5. Bagaimana pengakuannya ?
Kalo mau dicatat dulu masuknya penerimaan barang. Tapi biasanya sama
petugas sebelum dicatat sudah ditentukan nilainya.
6. Bagaimana penentuan besar nilai aset ZIS jika dalam bentuk non kas ?
Harga pasar
7. Apabila tidak terdapat nilai pasar aset tersebut maka metode apa yang
digunakan dalam mengukur besarnya ?
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“lanjutan”
Kebanyakan ada mbak, tapi kalau ada penerimaan barang yang nggak ada
nilainya kita nyatatnya cuma penerimaan barang.
8. Bagaimana pengakuannya jika terjadi penurunan nilai aset ZIS nonkas ?
Penurunan nilai aset tergantung penyebabnya. Tapi kalo untuk penurunan
nilai aset kita pakainya garis lurus.
9. Bagaimana pengakuannya jika muzakki atau donatur ZIS menentukan
penerima ZIS ?
Semuanya masuk dana ZIS, nggak ada dana amil.
10. Bagaimana pengakuan pada penyaluran ZIS ?
Penyaluran pada kas. Nanti tergatung programnya.
11. Apakah DKD menyalurkan ZIS melalui amil lain ?
Nggak. Tapi kalo kita menerima penyaluran dari lembaga yang lebih besar.
Al-Azhar Jakarta.
12. Bagaimana penentuan persentase besarnya zakat untuk setiap mustahik ?
Disesuaikan sama kebutuhan mustahik tapi sebelumnya survei dulu.
13. Apakah ada skala preoritas dalam penyaluran ZIS pada DKD ?
Ada persentase sendiri sendiri ya kita kan setiap awal taun punya target,
misal pendidikan berapa persen, ekonomi berapa persen, besarnya berapa
saya lupa. Kita mau fokus kemana. Kalo rencana tahun ini kita ngejar yang
ekonomi. Pemberdayaan Ekonomi ya.
14. Berapa persentase pembagian dana untuk amil dari dana zakat dan dana
infaq yang dikelola DKD ?
Kalau zakat 12,5%, kan sudah ada aturannya ya. Ya itu yang kita ambil.
Kalau infaq bisa lebih dari itu. Itu kebijakan lembaga. Kalau sini 20%. Jadi
kita tu pemotongan untuk dana amil direkap dulu selama 1 bulan baru
dipotong sesuai dengan persentase.
15. Selain dari zakat dan infak, darimana sumber dana amil ?
Ee paling penerimaan tapi nggak banyak. Misal donatur ada yang ngasih
gitu. Tapi nggak banyak dan nggak sering juga. yang elas kalo dana amil
sumbernya dari zakat, infaq , sama dana lain lain dari donatur.
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16. Apakah ada dana nonhalal yang diterima DKD ?
Ada. Dari bunga bank, jasa giro sama kadang ada donatur ada orang yang
nitip. Jumlahnya pun besar 1 juta. Kalau kita nggak sampai segitu. Paling
setahun 100 ribu.
17. Bagaimana pengakuan dan penyalurannya ?
Kalau penyalurannya cuma boleh untuk fasilitas umum kaya jalan.
18. Bagaimana pengakuan untuk beban penghimpunan dan penyaluran ZIS ?
Dari dana amil. Kalo penyaluran tergantung programnya apa. Tapi kalo
misal untuk fundrising, beban iklan, beban kantor itu dari dana amil.
19. Apa saja komponen laporan keuangan pada LAZ DKD ?
Neraca, laporan perubahan dana tambah catatan keuangan kalau pas audit.
Ada satu lagi laporan aset kelolaan, tapi kita nggak rutin buatnya. Nggak
tiap tahun.
20. Apakah menerapkan PSAK 109 dalam menyaikan laporan keuangan ?
Iya
21. Sejak kapan mulai menerapkan PSAK 109 ?
2015. Tapi masih belajar.
22. Sebelum

menerapkan

PSAK

109

bagaimana

penyaian

laporan

keuangannya?
Cuma penerimaan dan penyaluran.
23. Kendala apa yang dihadapi saat menerapkan PSAK 109 dalam menyusun
laporan keuangan?
Sistemnya yang gonta ganti. Sama dulu masih belajar. Namanya sambil
kuliah jadi ya nggak langsung bisa. Dulu pernah pake excel, terus ganti
sotware, tapi karena ribet balik lagi ke excel. Sama kendalanya tu dulu pas
di awal pas bikin rumus rumus. Dulu saya sama Mbak Adila.
24. Pernahkah Lembaga Amil Zakat DKD diaudit ?
Kalau mulai diaudit tahun 2017. Itu aja baru awal tahun ini. Kalau yang
2018, 2019 belum. Itu target tahun ini. Mau audit itu kan butuh keberanian
ya. Persiapannya panjang.
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25. Bagaimana penerapan akuntabilitas dan bentuk transparansi LAZ DKD
terhadap masyarakat sebagai bentuk tanggungawab atas pengelolaan ZIS?
Laporan rutin. Kalo untuk donatur setahun sekali, tapi kalo itu 3 bulan
sekali. Kalo yang dipublish itu laporan penerimaan dan penyaluran terus di
media social instagram gitu tapi tahunan itu.
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Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian
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Lampiran 4 Laporan Keuangan LAZ DKD
YAYASAN DANA KEMANUSIAAN DHU'AFA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2017
(dinyatakan dalam satuan rupiah)

Catatan
ASET
ASET LANCAR
Kas dan Bank
Piutang lainnya
Biaya dibayar dimuka
Jumlah Aset lancar
ASET TETAP
Aset Tetap
Aset Kelolaan
Jumlah Aset Tetap

SALDO DANA
Zakat
Infak/Sedekah Terikat
Infak/Sedekah Tidak Terikat
Amil
Jumlah Aset Neto
JUMLAH KEWAJIBAN DAN SALDO DANA

2016

2a,2c,3
2d,4
2g,5

524,002,869
31,396,500
555,399,369

333,319,896
134,596,500
11,648,000
479,564,396

2h,6
2h,7

420,326,771
356,781,568
777,108,339

412,092,500
443,245,853
855,338,353

1,332,507,708

1,334,902,749

7,047,177
33,190,000
433,458,207
473,695,384

6,891,231
61,250,000
185,774,698
253,915,929

344,079,387
348,112,033
57,089,059
109,531,845
858,812,324

587,186,764
397,438,561
47,059,603
49,301,892
1,080,986,820

1,332,507,708

1,334,902,749

JUMLAH ASET

LIABILITAS DAN SALDO DANA
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Dana Titipan Non Halal
Hutang Titipan Qurban
Hutang Wakaf
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek

2017

9
10
11

1e,2j
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YAYASAN DANA KEMANUSIAAN DHU'AFA
LAPORAN AKTIVITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017
(dinyatakan dalam satuan rupiah)
2017

2016

66,340,500
473,774,374
14,777,500
495,138

547,048,228
34,445,000
21,070,000
1,229,453

Jumlah Penerimaan Dana Zakat

555,387,512

603,792,681

Penyaluran Dana Zakat
Penyaluran Zakat Fakir
Penyaluran Zakat Miskin Pendidikan
Penyaluran Zakat Miskin Kesehatan
Penyaluran Zakat Miskin Kemanusiaan
Penyaluran Zakat Miskin Ekonomi
Penyaluran Zakat Miskin Dakwah
Penyaluran Zakat - Muallaf
Penyaluran Zakat - Fisabilillah
Penyaluran Zakat - Ibnu Sabil
Alokasi Zakat untuk Dana Pengelola
Jumlah Penyaluran Dana Zakat

415,000
198,863,500
37,063,800
75,647,700
224,648,460
26,029,990
165,728,000
675,000
69,423,439
798,494,889

186,501,300
92,180,700
93,036,500
58,496,450
900,000
82,287,300
520,000
75,474,085
589,396,335

(243,107,377)

14,396,346

587,186,764
344,079,387

572,790,418
587,186,764

PENGGUNAAN DANA ZAKAT
Dana Zakat Penerimaan
Penerimaan Zakat Maal
Penerimaan Zakat Profesi
Penerimaan Zakat Fitrah & Fidya
Penerimaan Bagi hasil

Surplus(Defisit) Dana Zakat
Aset Bersih Awal Tahun
Aset Bersih Akhir Tahun
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PENGGUNAAN DANA INFAK
Penerimaan Infak/Sedekah Terikat
Penerimaan Infaq Terikat - Pendidikan
Penerimaan Infaq Terikat - Yatim
Penerimaan Infaq Terikat - Kesehatan
Penerimaan Infaq Terikat - Ambulance
Penerimaan Infaq Terikat - Kemanusiaan & Dunia
Penerimaan Infaq Terikat - Bencana Alam
Penerimaan Infaq Terikat - Dakwah
Penerimaan Infaq Terikat - Rumah Quran
Penerimaan Infaq Terikat - Qurban
Penerimaan Infaq Terikat - Ramadhan
Penerimaan Infaq Terikat - Aqiqoh
Jumlah Penerimaan Infak/Sedekah Terikat

66,598,500
80,588,500
1,700,000
49,545,000
207,840,289
33,763,002
6,215,000
35,850,000
232,550,000
24,239,905
1,900,000
740,790,196

49,507,550
81,170,000
62,520,000
65,751,800
4,720,500
21,843,500
145,295,001
89,709,500
3,000,000
523,517,851

Penyaluran Infak/Sedekah Terikat
Penyaluran Infaq Terikat - Pendidikan
Penyaluran Infaq terikat - Yatim
Penyaluran Infaq Terikat - Kesehatan
Penyaluran Infaq Terikat - Ambulance
Penyaluran Infaq Terikat - Kemanusiaan & Dunia Islam
Penyaluran Infaq Terikat - Bencana Alam
Penyaluran Infaq Terikat - Ekonomi
Penyaluran Infaq Terikat - RGI
Penyaluran Infaq Terikat - Dakwah
Penyaluran Infaq Terikat - Rumah Quran
Penyaluran Infaq Terikat - Qurban
Penyaluran Infaq Terikat - Ramadhan
Penyaluran Infaq Terikat - Amil
Penyaluran aqiqoh
Alokasi Pemanfaatan Aset Kelolaan
Jumlah Penyaluran Infak/Sedekah Terikat

3,887,000
73,680,000
4,138,000
51,768,950
172,329,500
5,155,500
2,048,250
2,850,000
3,450,000
217,880,500
18,306,700
148,158,039
86,464,285
790,116,724

31,621,000
70,401,800
89,041,450
48,133,310
7,802,300
16,929,700
7,159,600
220,374,400
52,794,600
104,103,570
3,283,000
87,075,327
738,720,057

Surplus/Defisit Dana Infak Terikat

(49,326,528)

(215,202,206)

Saldo Awal Dana Infak Terikat
Saldo Akhir Dana Infak Terikat

397,438,561
348,112,033

612,640,767
397,438,561

Penerimaan Infak/Sedekah Tidak Terikat
Penerimaan Infaq Umum
Penerimaan Infaq Bagi Hasil
Penerimaan Infaq Lain-lain
Jumlah Penerimaan Infak/Sedekah Tidak Terikat

217,826,004
1,787,665
219,613,669

211,117,900
2,307,386
4,835,670
218,260,956

Penyaluran Infak Tidak Terikat
Penyaluran Dana Infaq Tidak Terikat - Bantuan Pendidikan
Penyaluran Dana Infaq Tidak Terikat - Bantuan Kesehatan
Penyaluran Infaq Tidak Terikat - Bantuan Kemanusiaan
Penyaluran Infaq tidak Terikat - Bantuan Ekonomi
Penyaluran Dana Infaq Tidak Terikat - Dakwah
Penyaluran Dana Infaq Tidak Terikat - Amil
Jumlah Penyaluran Infak Tidak Terikat

13,659,796
8,570,400
7,165,600
33,285,400
91,999,600
54,903,417
209,584,213

49,111,650
26,115,300
10,414,200
77,788,629
54,565,239
217,995,018

Surplus/Defisit Dana Infak Tidak Terikat

10,029,456

265,938

Saldo Awal Dana Infak Tidak Terikat
Saldo Akhir Dana Infak Tidak Terikat

47,059,603
57,089,059

46,793,665
47,059,603
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Laporan Penggunaan Dana Amil
Penerimaan Dana Amil
Penerimaan Amilin dari Zakat
Penerimaan Amilin dari Infaq Terikat
Penerimaan Amilin dari Infaq Tidak Terikat
Penerimaan Lain-lain Dana Amilin
Penerimaan Amilin Bagi Hasil
Jumlah Penerimaan Dana Amilin

69,423,439
148,158,039
54,903,417
28,016,500
300,501,395

75,474,085
104,103,570
54,565,239
7,683,000
241,825,894

Penggunaan Dana Amil
Beban pegawai
Hak Amil Gaji/Salary
Hak Amil THR
Beban Asuransi
By Penyusutan Inventaris
Beban Administrasi/ Transfer bank
Beban Administrasi Instansi Pemerintahan
Beban Seminar
Beban Seragam & Perlengkapan Karyawan
Beban Alat Tulis Kantor
Beban Fotocpy
Beban Penjilidan
Beban Cetakan
Beban Rumah tangga
Beban Materai
Beban Perlengkapan Kantor
Telephone & Fax
Handphone
Internet/Web
Listrik
Koran/Majalah
Keamanan & Kebersihan
Instalasi server / Peralatan Listrik
Konsumsi
Parcel & Bingkisan
Karangan Bunga / Takziah
Transportasi Kantor / BBM
Parkir
Biaya Kirim
Mobil
Sewa Hosting
Service Pindu dll
Service AC
Service Kendaraan/ Fuel/Oil/Spareparts
Maintenance Gedung
Beban sosialisasi dan Edukasi Zakat
Beban Publikasi
Beban Iklan Zakat
Beban Operasional

144,652,500
8,886,000
19,224,400
3,110,729
1,130,939
96,300
2,597,849
2,590,000
3,042,600
82,200
98,000
3,855,100
3,014,000
728,500
1,477,000
100,000
900,000
2,980,275
16,308,850
765,000
125,000
200,000
3,838,600
2,813,000
980,000
7,195,000
5,000
60,000
100,000
320,000
1,074,000
8,000
2,751,000
200,000
4,291,600
600,000
70,000
-

146,245,500
54,490,667

240,271,442

200,736,167

60,229,953

41,089,727

49,301,892
109,531,845

8,212,165
49,301,892

Jumlah Penggunaan Dana Amil
Surplus/(Defisit) Dana Amil
Saldo Awal Dana Amil
Saldo Akhir Dana Amil
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LAZ DANA KEMANUSIAAN DHU'AFA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2015 DAN 2014
(dalam rupiah)

2015

2014

ASET
Aset Lancar
Kas dan Setara Kas

463,224,846

614,006,360

Piutang

156,514,950

176,244,950

Uang Muka
Jumlah Aset Lancar

23,324,000

8,000,000

643,063,796

798,251,310

157,000,000

157,000,000

Aset Tetap
Aset Tetap
Akumulasi Penyusutan
Nilai Buku

-

-

157,000,000

157,000,000

Asset Kelolaan

626,963,698

689,462,153

Akumulasi Penyusutan Asset Kelolaan

(89,852,514)

(84,473,455)

537,111,184

604,988,698

1,337,174,980

1,560,240,008

6,907,954

5,548,360

Aset Kelolaan

JUMLAH ASET

LIABILITAS DAN SALDO DANA
Liabilitas
Dana Titipan Non Halal
Hutang Pihak Ketiga

-

-

Hutang Titipan Qurban

-

-

Biaya Yang Masih Harus Dibayar

-

Jumlah Liabilitas

-

6,907,954

5,548,360

Zakat

572,790,418

533,738,734

Infak/Sedekah

659,434,432

897,097,765

8,212,165

32,521,502

SALDO DANA

Amil
Wakaf
Jumlah Saldo Dana
JUMLAH KEWAJIBAN DAN SALDO DANA

89,830,011

91,333,647

1,330,267,026

1,554,691,648

1,337,174,980

1,560,240,008

(0)

-

Direktur

Bagian Keuangan

Rakhmat Raafi, S.S.

Ika Royani
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LAZ DANA KEMANUSIAAN DHU'AFA
LAPORAN PERUBAHAN DANA
UNTUK PERIODE 1 JUNUARI - 31 DESEMBER 2015 DAN 2014
(dalam rupiah)

DANA ZAKAT

2015

2014

PENERIMAAN
Penerimaan Zakat

530,414,272

565,333,500

20,497,000

28,728,150

2,892,138

3,948,775

553,803,410

598,010,425

Penyaluran Zakat - FM Pendidikan

236,776,800

207,762,400

Penyaluran Zakat - FM Kesehatan

60,802,000

61,445,300

Penyaluran Zakat - Biaya Hidup

14,175,500

721,000

Penyaluran Zakat - FM Ekonomi

108,831,200

174,762,100

Penyaluran Zakat - Muallaf

-

960,000

Penyaluran Zakat - Gharimin

-

496,500

Penyaluran Zakat - Fisabilillah

21,724,000

28,145,000

Penyaluran Zakat - Ibnu Sabil

3,254,300

285,000

Penerimaan Zakat Fitrah & Fidyah
Penerimaan Zakat Bagi Hasil
Penerimaan Zakat lain - lain
Jumlah Penerimaan Dana Zakat

PENYALURAN

Penyaluran Zakat - Riqab
Penyaluran Zakat - Amil
Jumlah Penyaluran Dana Zakat

Surplus (Defisit)
Saldo Awal
Saldo Akhir

-

-

69,187,926

67,624,289

514,751,726

542,201,589

39,051,684

55,808,836

533,738,734

477,929,898

572,790,418

533,738,734
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DANA INFAK/SEDEKAH
PENERIMAAN

2015

2014

Penerimaan Infak/Sedekah Terikat
2,550,000

14,870,700

Penerimaan Infaq Terikat - Pendidikan

54,186,500

108,860,000

Penerimaan Infaq Terikat - Kesehatan

60,895,500

105,434,600

Penerimaan Infaq Terikat - Yatim

90,108,000

52,871,000

Penerimaan Infaq Terikat -Rumah Tahfidz

23,078,500

13,668,000

223,150,000

206,000,000

9,220,000

44,250,000

21,984,300

55,452,800

Penerimaan Infaq Terikat - Dakwah

Penerimaan Infaq Terikat - Tabungan Qurban
Penerimaan Infaq Terikat - Ekonomi
Penerimaan Infaq Terikat - Ramadhan
Penerimaan Aqiqoh
Penerimaan Infaq Terikat - Kemanusiaan
Jumlah

3,000,000

-

27,828,400

93,066,400

516,001,200

694,473,500

273,662,925

222,006,650

3,625,652

6,089,620

277,288,577

228,096,270

793,289,777

922,569,770

Penerimaan Infak/Sedekah Tidak Terikat
Penerimaan Infaq Umum
Penerimaan Infaq Bagi Hasil
Penerimaan Infaq Lain lain
Jumlah
Jumlah Penerimaan Dana Infak/Sedekah
PENYALURAN
Penyaluran Infak Terikat
Penyaluran Infaq Terikat - Dakwah

4,135,000

34,121,700

Penyaluran Infaq Terikat - Pendidikan

32,192,300

77,567,100

Penyaluran Infaq Terikat - Ekonomi

15,645,800

24,905,500

116,631,423

89,335,300

Penyaluran Infaq Terikat - Yatim

62,745,400

42,070,000

Penyaluran Infaq Terikat -Rumah Tahfidz

36,702,500

46,040,800

244,022,000

202,708,200

Penyaluran Infaq Terikat - Kemanusiaan

24,175,700

109,066,100

Penyaluran Infaq Terikat - Ramadhan

43,594,700

61,593,400

Penyaluran Infaq Terikat - Kesehatan

Penyaluran Infaq Terikat - Tabungan Qurban

Penyaluran Aqiqoh

3,000,000

Penyaluran Infaq Terikat Lain-lain
Penyaluran Infaq Terikat Amil
Alokasi Pemanfaatan Aset Kelolaan
Jumlah

-

-

35,257,243

30,726,232

89,852,515
707,954,581

84,473,455
802,607,787

17,978,000

37,504,400

Penyaluran Infak Tidak Terikat
Penyaluran Infaq Tidak Terikat - Bantuan Kemanusiaan
Penyaluran Infaq Tidak Terikat - ekonomi
Penyaluran Dana Infaq Tidak Terikat - Bantuan Pendidikan
Penyaluran Dana Infaq Tidak Terikat - Bantuan Kesehatan
Penyaluran Dana Infaq Tidak Terikat - Dakwah
Penyaluran Dana Infaq - Amil
Jumlah
Penyaluran Dana Infak/Sedekah

Surplus (Defisit)
Saldo Awal
Saldo Akhir

-

4,229,000

73,823,250

13,498,500

16,317,200

23,417,000

133,783,500

85,331,464

81,096,579

64,189,124

322,998,529

228,169,488

1,030,953,110

1,030,777,275

(237,663,333)

(108,207,505)

897,097,765

1,005,305,270

659,434,432

897,097,765
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DANA WAKAF
PENERIMAAN

2015

2014

Penerimaan Dana Wakaf

2,354,331

43,335,000

Penerimaan Dana Wakaf Al-Qur'an

2,302,600

5,700,000

Bagi Hasil atas Dana Wakaf
Jumlah Penerimaan Dana Wakaf

113,933

272,900

4,770,864

49,307,900

PENGGUNAAN
Penyaluran Wakaf Qur'an dan Operasional

6,274,500

1,000,000

-

14,808,300

6,274,500

15,808,300

Penyaluran wakaf Tunai
Jumlah Penggunaan Dana Wakaf

Surplus (Defisit)

(1,503,636)

Saldo Awal

91,333,647

57,834,047

89,830,011

91,333,647

Saldo Akhir

33,499,600

DANA AMIL
PENERIMAAN
Bagian Amil dari Dana Zakat
Bagian Amil dari Dana Infak/Sedekah
Penerimaan Lain-Lain

2015

2014

69,187,927

65,377,119

116,353,823

100,594,181

1,292,870

6,325,959

Bagi Hasil atas Dana Amilin
Jumlah Penerimaan Dana Amil

-

52,606

186,834,620

172,349,865

142,934,000

140,781,000

PENGGUNAAN
Beban Pegawai
Beban Konsultan
Beban Adminitrasi Kantor

4,940,678

21,585,738

Perlengkapan kantor/ATK HO/Office Suppli

18,624,280

1,858,100

Telp.air & listrik/Utility

18,633,149

6,006,350

Konsumsi/Employee Welfare

6,498,850

753,000

Transportasi

5,380,000

5,223,000

Sewa

3,500,000

Service/Maintenance

5,189,500

6,790,000

Beban Sosialisasi, Publikasi dan Fundraising

5,443,500

5,573,966

Penyusutan

-

Jumlah Penggunaan Dana Amil

Surplus (Defisit)

211,143,957

-

188,571,154

(24,309,337)

(16,221,289)

Saldo Awal

32,521,502

48,742,791

Saldo Akhir

8,212,165

32,521,502

Direktur

Bagian Keuangan

Rakhmat Raafi, S.S.

Ika Royani
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