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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Pengertian Zakat dan Infak/Sedekah 

Zakat adalah perintah Allah SWT yang termasuk dalam rukun 

Islam yang harus ditunaikan oleh setiap muslim sesuai dengan hukum 

Islam, zakat dalam fiqih Islam merupakan sebagian harta yang 

diwajibkan Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak. 

Zakat menurut bahasa memiliki arti berkah, suci, tumbuh, baik 

dan terpuji. Zakat merupakan syariah Islam yang wajib bagi setiap 

muslim untuk menyisihkan sebagian harta dan diserahkan oleh 

muzakki kepada mustahiq baik melalui amil atau secara langsung. 

Disamping zakat setiap muslim dianjurkan untuk 

infak/sedekah, infak/sedekah merupakan donasi sukarela yang 

peruntukannya bisa ditentukan atau tidak ditentukan oleh pemberi 

infak/sedekah. Pemungutan dana zakat dan infak/sedekah dilakukan 

oleh lembaga amil zakat dan harus dikelola sesuai prinsip syariah. 

2. Lembaga Amil Zakat 

Berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2011 Lembaga 

Amil Zakat adalah lembaga  yang dibentuk atas prakarsa masyarakat 

yang bertugas untuk membantu BAZNAS dalam mengumpulkan, 

mendistribusikan, dan mendayagunakan dana zakat. Pembentukan 
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Lembaga Amil Zakat wajib mendapat izin dari mentri atau pejabat 

yang ditunjuk langsung oleh mentri. Izin didirikannya Lembaga Amil 

Zakat sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam undang-

undang. 

3. Akuntansi Zakat 

Akuntansi adalah proses pencatatan, pengelompokan, 

peringkasan, pelaporan dan analisis data keuangan suatu organisasi. 

Secara umum akuntansi merupakan suatu kegiatan untuk menyajikan 

informasi keuangan yang digunakan manajemen dalam pengambilan 

keputusan dan sebagai bentuk pelaporan pertanggung jawaban kepada 

masyarakat luas sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku. 

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai organisasi Akuntan di 

Indonesia telah membuat standar akuntansi zakat dan infak/sedekah. 

Pedoman yang digunakan dalam praktik akuntansi zakat mengacu 

pada PSAK 109. 

Sebelum PSAK 109 dikeluarkan oleh IAI, lembaga pengelola 

zakat belum memiliki sebuah standar akuntansi mengenai zakat, dan 

infak/sedekah dengan demikian masing-masing lembaga pengelola 

zakat memiliki perbedaan dalam menyusun laporan keuangannya. 

Laporan keuangan menjadi dasar penilaian apakah lembaga 

pengelola zakat akuntabel atau tidak, agar disahkan sebagai organisasi 

resmi, sistem pembukuan yang digunakan lembaga zakat harus benar 
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dan siap diaudit akuntan publik. Maka diperlukan standar akuntansi 

zakat. 

Dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil disajikan 

secara terpisah dalam laporan posisi keuangan. Penyajian tersebut 

meliputi: 

a. Format 

Format yaitu susunan dalam pembuatan laporan keuangan 

lembaga pengelola zakat yang sesuai dengan Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan nomor 109 dengan tujuan memberikan 

informasi keuangan pada suatu periode akuntansi yang dapat 

digunakan untuk menggambarkan kinerja lembaga tersebut. 

b. Isi 

1) Laporan Posisi Keuangan 

Laporan ini menyajikan aset, liabilitas, dan saldo dana. 

Laporan posisi keuangan, merupakan sumber informasi utama 

lembaga pengelola zakat karena telah merangkum unsur-unsur 

yang berhubungan langsung dengan pengukuran posisi 

keuangan yaitu aset, liabilitas, dan saldo dana. 

2) Laporan Perubahan Dana 

Laporan ini menyajikan berbagai penerimaan dan 

penyaluran transaksi zakat. Penyaluran dana zakat untuk 

masing-masing mustahiq disajikan secara terpisah sesuai 
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ketentuan syariah. Orang yang berhak menerima zakat disebut 

mustahiq. 

3) Laporan Perubahan Aset Kelolaan 

Laporan ini menyajikan pengelolaan aset dari dana 

infak/sedekah. Dana infak/sedekah sifatnya lebih fleksibel 

sebab tidak harus langsung diberikan kepada yang berhak, 

akan tetapi boleh dikelola terlebih dahulu oleh lembaga amil 

zakat agar dana tersebut bisa memberikan manfaat yang lebih 

luas, misalnya dikelola untuk sekolah atau rumah sakit, 

sedangkan dana zakat ketentuannya sudah diatur dalam syariat. 

4) Laporan Arus Kas 

Laporan ini menyajikan informasi yang relevan tentang 

penerimaan dan pengeluaran kas suatu lembaga selama suatu 

periode. 

5) Catatan Atas Laporan Keuangan 

Sebuah catatan sistematis yang berisi informasi penting 

mengenai ringkasan kebijakan akuntansi dan penjelasan lain 

dalam laporan keuangan. 

c. Timelines 

Laporan keuangan akan bermanfaat untuk pengambilan 

keputusan apabila diserahkan tepat waktu. Oleh karena itu 

informasi pada laporan tersebut tidak akan relevan jika tidak 

disampaikan tepat waktu. Informasi tepat waktu akan 
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mempengaruhi kemampuan manajemen dalam merespon setiap 

kejadian dan permasalahan 

d. Distribusi 

Pendistribusian informasi keuangan yaitu bagaimana 

informasi keuangan didistribusikan kepada para pengguna. 

4. Kepatuhan (Complience) 

Kepatuhan berasal dari kata patuh, menurut kamus besar 

Bahasa Indonesia, patuh artinya suka dan taat kepada perintah atau 

aturan, dan berdisiplin. Kepatuhan berarti sifat patuh, taat, tunduk 

pada ajaran atau peraturan. 

Dalam kepatuhan yang dinilai adalah ketaatan semua aktivitas 

sesuai dengan kebijakan, aturan, ketentuan dan undang-undang yang 

berlaku. Sedangkan kepatuhan lebih pada keluhuran budi pimpinan 

dalam mengambil keputusan. Jika melanggar kepatuhan belum tentu 

melanggar kepatuhan. Selain itu, kepatuhan menentukan apakah pihak 

yang diaudit telah mengikuti prosedur, standar, dan aturan tertentu 

yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Hal ini bertujuan untuk 

menentukan apakah yang diperiksa sesuai dengan kondisi, peratuan, 

dan undang-undang tertentu. 

Menurut Boeree (2006) kepatuhan merupakan fenomena yang 

mirip dengan penyesuaian diri. Perbedaannya terletak pada segi 

pengaruh legitimasi (kebalikan dengan paksaan atau tekanan sosial 
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lainnya), dan selalu terdapat suatu individu yakni si pemegang 

otoritas. 

5. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 

a. Karakteristik 

Zakat adalah kewajiban yang harus diberikan oleh muzakki 

kepada mustahiq, baik melalui amil atau langsung. Syarat nisab, 

kadar zakat, dan peruntukannya diatur dalam ketentuan zakat. 

Infak/Sedekah adalah donasi sukarela yang peruntukannya 

ditentukan atau tidak oleh pemberi infak/sedekah. Dana zakat dan 

infak/sedekah yang diterima amil dikelola dengan prinsip syariah 

dan tata kelola yang baik. 

b. Pengakuan dan Pengukuran 

1) Penerimaan Zakat 

Zakat diakui pada saat kas atau aset nonkas diterima, 

sebagai penambah dana zakat sebesar (paragraf 10-11): 

a) Jika dalam bentuk kas, sebesar jumlah yang diterima; 

b) Jika dalam bentuk non kas, sebesar nilai wajar. 

Nilai wajar ditentukan berdasarkan harga pasar. Jika 

tidak ada harga pasar, maka penentuan harga pasar dapat 

ditentukan menggunakan SAK lain yang relevan. 

Apabila muzakki menentukan mustahiq untuk 

menyalurkan zakat melalui amil, maka tidak ada zakat yang 

diterima untuk amil, akan tetapi amil dapat memperoleh ujrah 



14 
 

 
 

dari muzakki, diluar dana zakat atas penyaluran zakat tersebut. 

Ujrah ini diakui sebagai penambah dana amil. 

Penurunan nilai aset zakat berdasarkan penyebab 

kelalainnya diakui sebagai (paragraf 15): 

a) Jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil, sebesar 

pengurang dana zakat; 

b) Jika disebabkan oleh kelalaian amil, sebesar kerugian dan 

pengurang dana amil. 

2) Penyaluran Zakat 

Zakat yang disalurkan diakui sebagai pengurang dana 

zakat sebesar (paragraf 16): 

a) Jika dalam bentuk kas, sebesar jumlah yang diberikan; 

b) Jika dalam bentuk non kas, sebesar jumlah yang tercatat. 

3) Penerimaan Infak/Sedekah 

Dana infak/sedekah diakui sebagai penambah dana 

infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan 

pemberi infak/sedekah (paragraf 24): 

a) Jika dalam bentuk kas, sebesar jumlah yang diterima; 

b) Jika dalam bentuk non kas, sebesar nilai wajar. 

Nilai wajar aset nonkas yang diterima ditentukan 

menggunakan harga pasar. Jika tidak ada harga pasar, maka 

penentuan harga pasar dapat ditentukan menggunakan SAK 

lain yang relevan. 
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Penerimaan infak/sedekah dapat berupa kas atau aset 

nonkas (aset lancar atau tidak lancar). Nilai perolehan diakui 

sebagai aset nonkas lancar, sedangkan nilai wajar diakui 

sebagai aset nonkas tidak lancar sesuai dengan SAK yang 

relevan. Penurunan infak/sedekah aset nonkas tidak lancar 

diakui sebagai (paragraf 30): 

a) Jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil, sebesar 

pengurang dana infak/sedekah; 

b) Jika disebabkan oleh kelalaian amil, sebesar kerugian dan 

pengurang dana amil. 

4) Penyaluran Infak/Sedekah 

Infak/Sedekah yang disalurkan, diakui sebagai 

pengurang dana infak/sedekah sebesar (paragraf 33): 

a) Jika dalam bentuk kas, sebesar jumlah yang diberikan; 

b) Jika dalam bentuk non kas, sebesar nilai tercatat aset yang 

diberikan. 

Infak/Sedekah yang disalurkan untuk amil diakui 

sebagai penambah dana amil. Presentase bagian untuk 

penerima infak/sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan 

prinsip syariah, kewajaran, dan etika. 

c. Penyajian 

Zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil disajikan secara 

terpisah dalam laporan posisi keuangan (paragraf 38). 
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d. Pengungkapan 

1) Zakat 

Pengungkapan amil terkait penyaluran zakat yaitu 

dalam menentukan skala prioritas penyaluran zakat untuk amil 

dan mustahiq nonamil, seperti presentase pembagian, alasan 

dan konsistensi kebijakan. Untuk penerimaan zakat, amil 

menggunakan nilai wajar berupa aset nonkas dan melakukan 

perincian jumlah dana yang disalurkan untuk masing-masing 

mustahiq (paragraf 39). 

Jika ada aset kelolaan yang digunakan dan masih 

dikendalikan oleh amil atau pihak lain yang dikendalikan amil, 

maka diungkapkan jumlah dan presentase penyaluran dana 

zakat beserta alasannya, begitu juga pihak-pihak yang berelasi 

antara amil dan mustahiq. 

2) Infak/Sedekah 

Pengungkapan amil terkait penyaluran infak/sedekah 

yaitu dalam menentukan skala prioritas penyaluran 

infak/sedekah untuk amil dan nonamil, seperti presentase 

pembagian, alasan dan konsistensi kebijakan. Untuk 

penerimaan infak/sedekah, amil menggunakan nilai wajar 

berupa aset nonkas (paragraf 40). 

Jika ada dana infak/sedekah yang dikelola terlebih 

dahulu dan tidak langsung disalurkan, selama periode 
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pelaporan diungkapkan jumlah dan presentase penerimaan 

dana infak/sedekah beserta alasannya, dan hasil dari 

pengelolaan dana tersebut dilaporkan secara terpisah. 

Jika ada aset kelolaan yang digunakan dari dana 

infak/sedekah, maka diungkapkan jumlah dan presentase 

penggunaan dana infak/sedekah beserta alasannya, dan 

melakukan perincian jumlah dana berdasarkan peruntukannya 

baik terikat atau tidak terikat, begitu juga pihak-pihak yang 

berelasi antara amil dan penerima infak/sedekah. 

Amil juga mengungkapkan dana selain zakat dan 

infak/sedekah, sebagai berikut (paragraf 41): 

a) Jika ada dana nonhalal, maka diungkapkan mengenai 

kebijakan atas penerimaan dan jumlah penyaluran dana, 

beserta alasannya. 

b) Dana zakat yang diterima dan disalurkan serta dana 

infak/sedekah berdasarkan kinerja amil. 

e. Laporan Keuangan Amil 

1) Komponen Laporan Keuangan 

Komponen laporan keuangan amil yang lengkap terdiri 

dari: 

a) Laporan posisi keuangan; 

b) Laporan perubahan dana; 

c) Laporan perubahan aset kelolaan; 
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d) Laporan arus kas; dan 

e) Catatan atas laporan keuangan. 

2) Laporan Posisi Keuangan 

Amil menyajikan dalam laporan posisi keuangan 

dengan memperhatikan ketentuan dalam SAK yang relevan 

mencakup, tetapi tidak terbatas pada, pos-pos berikut: 

a) Aset 

(1) Kas dan setara kas; 

(2) Piutang; 

(3) Efek; 

(4) Aset tetap dan akumulasi penyusutan; 

b) Liabilitas 

(5) Biaya yang masih harus dibayar; 

(6) Liabilitas imbalan kerja; 

c) Saldo dana 

(7) Dana zakat; 

(8) Dana infak/sedekah; 

(9) Dana amil. 
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Tabel 2.1 Ilustrasi 1 

Laporan Posisi Keuangan 

BAZ “JKL” 

Per 31 Desember 2xxx 

Keterangan Rp Keterangan Rp 

Aset 

Aset lancar 

Kas dan setara kas 

Piutang 

Efek 

 

Aset tidak lancar 

 

Aset tetap 

Akumulasi penyusutan 

 

 

xxx 

xxx 

xxx 

 

 

 

xxx 

(xxx) 

Liabilitas 

Liabilitas jangka pendek 

Biaya yang masih harus dibayar 

 

Liabilitas jangka panjang 

Liabilitas imbalan kerja 

 

Jumlah liabilitas 

 

Saldo Dana 

Dana zakat 

Dana infak/sedekah 

Dana amil 

Jumlah Dana 

 

 

xxx 

 

 

xxx 

 

xxx 

 

 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

Jumlah Aset xxx Jumlah liabilitas dan saldo dana xxx 

Sumber: IAI, 2010, PSAK 109 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah 

f. Laporan Perubahan Dana 

Amil menyajikan laporan perubahan dana zakat, dana 

infak/sedekah, dan dana amil. Penyajian laporan perubahan dana 

mencakup, tetapi tidak terbatas pada, pos-pos berikut: 

1) Dana Zakat: 

a) Penerimaan dana zakat; 

b) Penyaluran dana zakat 

(1) Amil; 

(2) Mustahiq non amil 

c) Saldo awal dan zakat; 

d) Saldo akhir dana zakat; 
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2) Dana Infak/sedekah 

e) Penerimaan dana infak/sedekah 

(1) Infak/sedekah terikat (muqayyadah) 

(2) Infak/sedekah tidak terikat (mutlaqah) 

f) Penyaluran dana infak/sedekah 

(1) Infak/sedekah terikat (muqayyadah) 

(2) Infak/sedekah tidak terikat (mutlaqah) 

g) Saldo awal dana infak/sedekah 

h) Saldo akhir dana infak/sedekah 

3) Dana amil 

i) Penerimaan dana amil 

(1) Bagian amil dari dana zakat 

(2) Bagian amil dari dana infak/sedekah 

(3) Penerimaan lain 

j) Penggunaan dana amil 

k) Saldo awal dana amil 

l) Saldo akhir dana amil 
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Tabel 2.2 Ilustrasi 2 

Laporan Perubahan Dana 

BAZ “JKL” 

Per 31 Desember 2xxx 

Keterangan Rp 

DANA ZAKAT 

Penerimaan 

Penerimaan dari muzakki 

              muzakki entitas 

              muzakki individual 

Hasil penempatan 

Jumlah Penerimaan 

Penyaluran 

Amil 

Fakir-Miskin 

Riqab 

Gharim 

Muallaf 

Sabilillah 

Ibnu Sabil 

Alokasi pemanfaatan aset kelolaan 

(misalnya beban penyusutan) 

Jumlah penyaluran 

Surplus (defisit) 

Saldo awal 

Saldo akhir 

 

 

 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

 

(xxx) 

(xxx) 

(xxx) 

(xxx) 

(xxx) 

(xxx) 

(xxx) 

(xxx) 

 

(xxx) 

xxx 

xxx 

xxx 

DANA INFAK/SEDEKAH 

Penerimaan 

Infak/sedekah terikat 

Infak/sedekah tidak terikat 

Hasil pengelolaan 

Jumlah penerimaan 

Penyaluran 

Amil 

Infak/sedekah terikat 

Infak/sedekah tidak terikat 

Alokasi pemanfaatan asset kelolaan 

(misalnya beban penyusutan dan penyisihan) 

Jumlah penyaluran 

 

 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

 

(xxx) 

(xxx) 

(xxx) 

(xxx) 

 

(xxx) 
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Surplus (defisit) 

Saldo awal 

Saldo akhir 

xxx 

xxx 

xxx 

DANA AMIL 

Penerimaan 

Bagian amil dari dana zakat 

Bagian amil dari dana infak/sedekah 

Penerimaan lain 

Jumlah penerimaan 

Penggunaan 

Beban pegawai 

Beban penyusutan 

Beban umum dan administrasi lain 

Jumlah penggunaan 

Surplus (defisit) 

Saldo awal 

Saldo akhir 

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

 

 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

 

(xxx) 

(xxx) 

(xxx) 

(xxx) 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

Sumber: IAI, 2010, PSAK 109 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah 

g. Laporan Perubahan Aset Kelolaan 

Amil menyajikan laporan perubahan aset kelolaan yang 

mencakup, tetapi tidak terbatas pada: 

1) Aset kelolaan yang termasuk aset lancar dan akumulasi 

penyisihan 

2) Aset kelolaan yang termasuk aset tidak lancar dan akumulasi 

penyusutan 

3) Penambahan dan pengurangan 

4) Saldo awal 

5) Saldo akhir 
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Tabel 2.3 Ilustrasi 3 

Laporan Peubahan Aset Kelolaan 

BAZ “JKL” 

Per 31 Desember 2xxx 

Keterangan 
Saldo 

Awal 

Penam

bahan 

Pengur

angan 

Akumulasi 

Penyusutan 

Akumulasi 

Penyisihan 

Saldo 

Akhir 

Dana 

infak/sedekah-

aset lancar 

kelolaan 

(missal piutang 

bergulir) 

xxx xxx (xxx) - (xxx) xxx 

Dana 

infak/sedekah-

aset tidak 

lancar kelolaan 

(misal rumah 

sakit atau 

sekolah) 

xxx xxx (xxx) (xxx) - xxx 

Dana zakat - 

aset kelolaan 

(misal rumah 

sakit atau 

sekolah) 

xxx xxx (xxx) (xxx) - xxx 

Sumber: IAI, 2010, PSAK 109 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah 

h. Laporan Arus Kas 

Amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2: 

Laporan Arus Kas dan SAK lain yang relevan. 

i. Catatan atas Laporan Keuangan 

Amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai 

dengan PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan 

SAK lain yang relevan. 
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Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 101, Entitas 

mengungkapkan hal-hal berikut ini jika tidak diungkapkan dibagian 

manapun dari informasi yang dipublikasikan bersama dengan 

laporan keuangan (paragraf 86): 

1) Domisili dan bentuk hukum syariah, negara tempat pendirian 

entitas syariah, alamat kantor pusat entitas syariah serta loksi 

utam bisnis jika berbeda sari kantor lokasi pusat; 

2) Keterangan mengenai hakekat operasi dan kegiatan utama 

entitas syariah; 

3) Nama entitas syariah dalam grup, nama entitas syariah 

asosiasi, nama entitas syariah untuk induk dan entitas syariah 

holding; 

4) Nam anggota direksi dan komisaris, dan 

5) Jumlah karyawan pada akhir periode atau rata-rat jumlah 

karyawan selama periode yang bersangkutan. 

B. Penelitian Terdahulu 

1. Penelitian yang dilakukan Yunita (2015) menemukan 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 sesuai 

dengan ketentuan umum, penulisannya masih menggunakan single 

entry. Kekurangan penelitian yang dilakukan yunita yaitu hanya 
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meneliti satu BAZ saja sehingga tidak bisa dilakukan perbandingan 

dengan lembaga zakat yang lain. 

2. Penelitian yang dilakukan Shahnaz (2016) menemukan bahwa 

BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara belum sepenuhnya menerapkan 

PSAK 109 dalam menyusun laporan keuangannya, penyusunannya 

masih mengacu pada arahan dan kebutuhan dari badan amil tersebut 

yang bentuknya masih berupa laporan penerimaan dan penyaluran 

zakat. Untuk semua dana kas yang masuk, belum dipisahkan 

berdasarkan golongan dana zakat, dana infaq/sedekah, dan amil, dan 

dana non halal. Walaupun tidak mengikuti format laporan keuangan 

yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, namun secara umum 

tujuan penyusunan laporan keuangan pada BAZNAS Provinsi 

Sulawesi Utara telah tercapai, dengan catatan masih ada informasi-

informasi tertentu yang belum jelas. Kekurangan penelitian yang 

dilakukan shahnaz yaitu hanya meneliti satu BAZ saja sehingga tidak 

bisa dilakukan perbandingan dengan lembaga zakat yang lain. 

3. Penelitian yang dilakukan Aprilia (2017) menemukan bahwa LAZ 

YBW UII belum sepenuhnya menerapkan PSAK 109 karena proses 

akuntansi LAZ YBW UII belum sepenuhnya sesuai dengan teori 

akuntansi secara umum, pengungkapan dan penyajian belum 

sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109. Kekurangan penelitian yang 

dilakukan aprilia yaitu tidak bisa mendeskripsikan pengakuan dan 

pengukuran pada buku kas amil dan buku kas bank. 
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4. Penelitian yang dilakukan oleh Saputo, Askandar, dan Afifudin (2018) 

menemukan bahwa penerapan PSAK 109 pada LAZ Sabilillah 

Malang belum sepenuhnya sesuai karena LAZ Sabilillah Malang tidak 

mengakui penurunan nilai aset nonkas zakat sebagai kerugian dana 

amil ataupun pengurang dana zakat dan LAZ Sabilillah Malang belum 

membuat catatatan atas laporan keuangan, sehingga tidak 

mengungkapkan kebijakan-kebijakan pada kegiatan proses 

akuntansinya. Kekurangan penelitian yang dilakukan Saputo dkk yaitu 

tidak bisa mendeskripsikan penerimaan dan pengakuan dana non halal 

pada LAZ Sabilillah. 


