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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Sistem ekonomi Islam telah berkembang dari tahun ke tahun, 

bermula pada sektor perbankan dan kini merambah pada lembaga 

keuangan Islam yang lain seperti asuransi, pasar modal, lembaga amil 

zakat dan lain-lain. Indonesia merupakan negara yang penduduknya 

mayoritas beragama Islam, salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan 

umat Islam yaitu zakat. 

Rukun Islam yang wajib ditunaikan seorang muslim atas harta yang 

dimilikinya adalah zakat, sesuai dengan ketentuan syariat yang 

berpedoman pada Al-Qur’an dan hadits. 

 

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an surah At-Taubah ayat 103: 

يِْهْم بِهَ  ُرهُْم َو تَُزك ِ  ا َو َصل ِ عَلَيِْهْم ۗ  ُخذ ِمْن أَْمَواِلِهْم َصدَقَةً تُطَه ِ

َُّهْم ۗ  َو هللاُ سَِميٌْع عَِليْمٌ )  (۱۰۳إِنَّ َصٰلوتََك سَكٌَن ل

“Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan 

menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya 

do’amu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah 

maha mendengar, maha mengetahui.” 

 

Untuk memfasilitasi kemudahan berzakat bagi masyarakat 

Indonesia, pemerintah memiliki lembaga yang memiliki wewenang untuk 
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melakukan pengumpulan, pengelolaan serta mendistribusikan zakat 

kepada yang penerima berhak (Mustahiq), yaitu Badan Amil Zakat (BAZ). 

Disamping itu juga terdapat lembaga milik swasta yang bernama Lembaga 

Amil Zakat (LAZ). Melalui zakat, berbagai masalah masyarakat baik 

sosial maupun ekonomi seperti kebodohan, kemiskinan dan 

keterbelakangan semestinya dapat teratasi. Zakat dapat dialokasikan untuk 

program-program produktif seperti pembiayaan usaha mikro, sehingga 

masyarakat miskin akan berdaya, dan akhirnya bisa terlepas dari 

kemiskinan. 

Pelaksanaan pengelolaan zakat telah diatur dalam Undang-undang 

nomor 38 tahun 1999 dan diperbaharui pada tahun 2011 nomor 23 mulai 

dari perencanaan sampai dengan penyaluran dan bagaimana 

penggunaannya. Lembaga pengelola zakat melakukan pengumpulan dana 

zakat terdiri dari masyarakat dan pemerintah berdasarkan tingkat wilayah. 

Dalam pengelolaannya, lembaga pengelola zakat dituntut agar bekerja 

secara professional, amanah, transparan, dan akuntabel. 

Berdasarkan Outlook Zakat Indonesia yang disusun oleh BAZNAZ 

(2017), potensi zakat di Indonesia pada tahun 2010 sebesar Rp.217 triliun 

dan mengalami peningkatan pada tahun 2015 mencapai Rp. 286 triliun. 

Namun, zakat yang di kumpulkan oleh lembaga amil zakat resmi di tingkat 

nasional baru mencapai Rp. 5,1 triliun. Pencapaian tersebut tentu masih 

jauh dari potensi yang ada. 
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Menurut Wibisono (2017) masyarakat Indonesia cenderung lebih 

dermawan dalam mengeluarkan zakat. Bahkan, beberapa riset 

menunjukkan bahwa masyarakat kelas menengah ke bawah justru lebih 

dermawan dibandingkan dengan kelas menengah ke atas. Namun 

demikian, penyebab masih rendahnya penghimpunan zakat tersebut 

lantaran masih banyak masyarakat yang tidak membayarkan zakatnya 

secara formal, sehingga tidak tercatat. Mereka membayarnya langsung, 

tidak melalui lembaga zakat. Sehingga tidak tercatat karena mereka 

membayarnya langsung. 

Masyarakat lebih memilih membayar langsung ke penerima zakat 

lantaran masih merasa lebih nyaman dan puas. Bahkan, masyarakat lebih 

nyaman jika memberikan zakatnya ke tetangga atau kerabatnya sendiri 

walaupun sebenarnya ada yang lebih membutuhkan. Ini cerminan bahwa 

banyak masyarakat yang masih belum kenal dengan lembaga pengelola 

zakat, atau masih belum percaya dengan lembaga pengelola zakat yang 

ada. Kepercayaan pembayar zakat sangat penting untuk meningkatkan 

potensi zakat di Indonesia, lembaga zakat harus membangun relasi yang 

baik dengan pembayar zakat dengan memberikan informasi yang relevan 

dan panduan pentingnya zakat (Abioye, Mohamad, dan Adnan, 2011) 

Forum Zakat bekerjasama dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) 

menyusun standar akuntansi zakat (Megawati dan Trisnawati, 2014). 

Standar akuntansi zakat dikeluarkan IAI pada tahun 2008 masih dalam 

bentuk rancangan-rancangan standar (ED PSAK) 109. Selanjutnya ED 
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PSAK 109 disahkan IAI menjadi PSAK 109 sebagai standar pelaporan 

akuntansi yang bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, 

penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah (Anila, 

2016). Standar ini berlaku untuk tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 

Januari 2012. 

Kepatuhan adalah fenomena yang mirip dengan penyesuaian diri 

(Boeree, 2006). Teori kepatuhan ini lebih menitik beratkan kepada 

pentingnya proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan 

seorang individu. Kaitannya dengan PSAK 109 ialah selain memenuhi 

tujuan syariah, juga sebagai tolak ukur kemampuan lembaga pengelola 

zakat untuk terus memberikan jasa dengan memberikan informasi 

mengenai aset, liabilitas, saldo dana dan informasi yang berhubungan 

dengan unsur-unsur tersebut dalam bentuk laporan posisi keuangan. 

Walaupun lembaga pengelola zakat tidak memfokuskan tujuannya dalam 

mencari laba, lembaga pengelola zakat tetap memerlukan biaya dalam 

pengelolaannya. Oleh karena itu laporan keuangan yang akuntabel tetap 

dibutuhkan. Selain itu laporan keuangan lembaga pengelola zakat yang 

akuntabel digunakan untuk meningkatkan kepercayaan dari para wajib 

zakat (Muzakki). 

Dalam penelitian yang dilakukan Yunita (2015) menjelaskan 

bahwa BAZ Kota Madiun belum sepenuhnya menerapkan PSAK 109 

dilihat dari pelaporan yang belum sesuai. BAZ Kota Madiun hanya 

menyajikan laporan keuangan perubahan dana. Siklus akuntansi yang tidak 
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sesuai dengan ketentuan umum, penulisannya masih menggunakan single 

entry. 

 

Pemenuhan kepatuhan terhadap PSAK 109 juga tertuang dalam Al-

Qur’an surah Asy-Syu’ara ayat 181-183 yang artinya: 

 ( ۱۸۱أَْوفُوا الْكَيَْل َو ََل تَكُْونُْوا ِمَن الُْمْخِسِريَْن ۚ )

 ( ۱۸۲َو ِزنُْوا بِالِْقْسطَاِس الُْمْستَِقيِْم ۚ )

 (۱۸۳َو ََل تَبَْخسُْوا النَّاَس أَْشيَاَءهُْم  َو ََل تَعْثَْوا فِْي اْْلَْرِض ُمفِْسِديَْن ۚ )

“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan orang 

lain; (181) dan timbanglah dengan timbangan yang benar. (182) 

Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-

haknya dan janganlah membuat kerusakan di Bumi; (183)” 

 

Mengacu pada penelitian terdahulu dan Al-Qur’an, maka 

diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai kepatuhan lembaga pengelola 

zakat dalam menjalankan organisasinya sesuai dengan PSAK 109 dengan 

demikian dapat diketahui sejauh mana lembaga pengelola zakat telah 

memenuhi tujuan syariah yang telah ditetapkan. 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis merasa tertarik 

untuk menulis skripsi dengan judul: “Study Kepatuhan Lembaga Amil 

Zakat Terhadap PSAK 109”. 
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B. Batasan Masalah Penelitian 

Agar penulisan skripsi ini lebih terarah dan menghindari 

kemungkinan bahasan yang tidak sesuai dengan pokok bahasan yang 

diteliti, maka skripsi ini memilih Lembaga Amil Zakat Nasional sebagai 

objek penelitian. Ada tujuh belas Lembaga Amil Zakat Nasional namun 

penulis hanya mengambil tiga yaitu LAZ Rumah Zakat, DPU DT, dan 

Dompet Dhuafa. 

C. Rumusan Masalah Penelitian 

Sejauhmana kepatuhan Lembaga Amil Zakat terhadap PSAK 109 

dilihat dari penyajian laporan keuangan sebagai berikut: format, isi, 

timelines, dan distribusi. 

D. Tujuan Penelitian 

Mengetahui tingkat kepatuhan Lembaga Amil Zakat terhadap 

PSAK 109 dilihat dari penyajian laporan keuangan sebagai berikut: 

format, isi, timelines, dan distribusi. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis 

Sebagai rujukan dan menambah khazanah tentang Lembaga 

Amil Zakat dalam menjalankan organisasinya secara keseluruhan 

yang diharapkan dapat meningkatkan keyakinan masyarakat (donatur) 

akan Lembaga Amil Zakat dalam menyalurkan donasinya melalui 

lembaga dari pada menyalurkannya secara langsung serta dapat 



7 
 

 
 

bermanfaat sebagai referensi penelitian selanjutnya untuk 

menghasilkan penelitian yang lebih baik. 

2. Kegunaan Praktis 

Sebagai rujukan dan sarana informasi tentang kepatuhan 

Lembaga Amil Zakat terhadap PSAK 109 yang diharapkan dapat 

memberikan masukan bagi Lembaga Amil Zakat agar dapat 

mengimplementasikan PSAK 109 secara utuh. 


