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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Obyek/Subyek Penelitian 

1. LAZ Rumah Zakat Indonesia 

a. Sejarah Singkat LAZ Rumah Zakat 

LAZ Rumah Zakat Indonesia merupakan lembaga yang 

bergerak melakukan pengelolaan zakat secara nasional. 

Terbentuknya LAZNAS Rumah Zakat berawal dari gagasan Abu 

Syauqi sebagai salah satu tokoh da’i muda Bandung bersama 

beberapa rekannya dari kelompok pengajian Majelis Taklim 

Ummul Quro sepakat membentuk lembaga sosial yang fokus pada 

bantuan kemanusiaan. 

b. Visi dan Misi 

Visi 

Lembaga Filantropi Internasional berbasis pemberdayaan 

yang professional 

Misi 

1) Berperan aktif dalam membangun jaringan filantropi 

Internasional 

2) Memfasilitasi kemandirian masyarakat 

3) Mengoptimalkan seluruh aspek sumber daya melalui 

keunggulan insani 
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c. Manajemen LAZ Rumah Zakat Indonesia 

Dewan Pembina 

Ketua :   H. Yayan Somantri 

Dewan Syariah 

Ketua :   K.H Ma’ruf Amin 

Anggota :  Kardita Kintabuwana, Lc., MM 

Referensi Syariah 

Ketua :   Dr. Setiawan Budi Utomo, Lc., MM 

Dewan Direksi 

Badan Pelaksana 

Ketua :   H. Nur Efendi 

Badan Marketing 

Ketua :   Irfan Nugraha 

Badan Program 

Ketua :   Murni Alit Baginda 

Badan Operasional dan Teknologi 

Ketua :   H. Herry Hermawan 

Konsultan Ahli 

Legal Konsultan : Yayan Sutarna, SH., MH 

Marketing Konsultan : AM. Adhy Tristanto 

Auditor Independen : KAP Kanaka Puradiredja Suhartono 
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d. Program Kerja 

1) Senyum Juara 

Rumah Zakat ikut berperan membantu memajukan 

pendidikan di Indonesia dengan memberikan kepada siswa di 

tingkat SD/SMP/SMA diantaranya sebagai berikut: 

a) Beasiswa Anak Juara 

Membantu meringankan biaya bagi anak-anak 

dengan demikian bisa mendapatkan fasilitas pendukung 

untuk menyelesaikan wajib belajar dengan harapan dapat 

melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, 

selain itu juga Rumah Zakat melakukan pembinaan untuk 

anak-anak asuh yang di rancang agar dapat memperoleh 

pendidikan formal di sekolah maupun materi keagamaan. 

b) Beasiswa Sekolah Juara 

Beasiswa untuk siswa berprestasi agar siswa juara 

memperoleh segala fasilitas sekolah secara gratis dari 

mulai sarana pendidikan, pembelajaaran yang berkualitas, 

outing dan segala bentuk kegiatan pendidikan lainnya. 

Rumah Zakat menerapkan pendekatan multiple 

intelligence, dan penerapan core value merupakan 

program untuk membentuk karakter siswa dengan harapan 

penerima manfaat menjadi siswa yang alim dan berakhlak 

baik. 
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c) Pembangunan Sekolah Juara 

Membantu pembangunan sekolah gratis untuk anak 

dari keluarga kurang mampu dengan tujuan aagar sisawa 

dapat memperoleh bangunan sekolah yang aman, nyaman, 

dan bebas biaya. 

d) Guru Juara 

Merupakan bantuan untuk guru pedesaan berupa 

peningkatan kompetensi/pengetahuan berupa sarana 

prasarana guru dalam melakukan kegiatan mengajar. 

Dengan program ini guru akan mendapatkan pelatihan 

untuk peningkatan kompetensi, sarana mengajar daan 

ekonomi. 

2) Senyum Mandiri 

Dengan tujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan 

rumah zakat melakukan pemberdayaan ekonomi kecil dan 

mikro bagi masyarakat kurang mampu, berikut beberapa 

program rumah zakat: 

a) Pemberdayaan UKM 

Program binaan Rumah Zakat memberdayakan 

ekonomi berbasis usaha kecil dan mikro, dalam bentuk 

pengadaan modal usaha dan sarana penunjang aktifitas 

usaha berdasarkan kebutuhan calon penerima manfaat. 
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b) Pertanian Produktif 

Program ini bertujuan mendorong petani muda 

kurang mampu melalui bantuan alat pertanian, bibit 

unggul, sarana produksi dan pendampingan. 

c) Ternak Produktif 

Program ini bertujuan membantu petani memiliki 

penghasilan tambahan dari beternak, melalui bantuan 

sarana produksi dan bibit unggul. 

3) Senyum Sehat 

Program perbaikan kualitas kesehatan masyarakat 

berbasis individual, komunal, swadaya masyarakat, berikut 

programnya: 

a) Khitanan Massal 

Program ini menyediakan khitan gratis bagi anak-

anak kurang mampu. 

b) Bantuan Kesehatan 

Bantuan ini disalurkan secara langsung kepada 

penerima manfaat dalam bentuk tunai untuk memenuhi 

kebutuhan kesehatan. 

c) Ambulans Gratis 

Program ini memberikan layanan pengantaran 

pasien/jenazah secara gratis bagi masyarakat yang 

membutuhkan deangan cara pengadaan fasilitas ambulans. 



37 

 

 
 

d) Klinik Gratis 

Program ini bertujuam memberi bantuan biaya 

operasional klinik rumah bersalin gratis yang memberikan 

pelayaan pengobatan umum serta membantu pembayaran 

iuran BPJS masyarakat kurang mampu dan bantuan 

kemudahan mengakses fasilitas kesehatan. 

e) Kebun Gizi 

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan 

asupan makan buah dan sayur dengan cara pemanfaatan 

lahan pekarangan. 

4) Senyum Lestari 

Program ini berfokus pada permasalahan lingkungan 

dengan cara memperbaiki kualitas lingkungan dan mengurangi 

permasalahan social yang berkaitan dengan kualitas 

lingkungan terutama air, sanitasi dan kebersihan, beberapa 

program rumah zakat sebagai berikut: 

a) Pos Kemandirian Sanitasi 

Dengan keterlibatan masyarakat dalam 

pelaksaanaannya dapat merubah perilaku hidup sehat 

melalui pemberdayaan kesehatan dengan cara 

pendampingan care community sanitasi, edukasi sanitasi, 

penyediaan air bersih dan jamban daro pos kemandirian 
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sanitasi dapat menjadi solusi permasalahan kurangnya 

sanitasi yang baik di wilayah masyarakat kurang mampu. 

b) Water & Sanitation for All 

Melalui prpgram Water Well dan Berbagi Air 

Kehidupan rumah Zakat memberikan akses sarana air 

bersih dan sanitasi di wilayah binaan. 

c) Bank Sampah 

Pemberdayaan masyarakat berbasis pengelolaan 

sampah Rumah Zakat Mengedukasi dan memfasilitasi 

masyarakat dalam pengelolaan abank sampah yang 

diharpak dapat menjadi solusi dalam menanggulangi 

masalah sampah. 

2. LAZ Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhid 

a. Sejarah Singkat DPU Daarut Tauhid 

DPU Daarut Tauhid merupakan lembaga nirlaba yang 

bergerak di bidang penghimpunan dan pemberdatagunaan zakat, 

infak, sedekah dan wakaf (ziswa). Didirikan 16 Juni 1999 oleh K.H 

Abdullah Gymnastiar sebagai bagian dari yayasan Daarut Tauhid 

dengan tekad menjadi LAZ yang amanah, professional dan jujur 

yang berlandaskan ukhuwah Islamiyah. 
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b. Visi dan Misi 

Visi 

Menjadi model LAZNAS yang amanah, professional, 

akuntabel dan terkemuka dengan daerah operasi yang merata. 

Misi 

1) Mengoptimalkan potensi ummat melalui Zakat, Infak dan 

Sedekah 

2) Memberdayakan masyarakat dalam bidang ekonomi, 

pendidikan, dakwah dan social menuju masyarakat mandiri. 

c. Manajemen LAZ DPU Daarut Tauhid 

Dewan Pembina 

1) K.H Abdullah Gymnastiar 

2) H. Abdurrahman Yuri 

Dewan Pengawas 

1) H. Wahyu Prihartono 

2) H. Dudung Abdul Ghani, SE 

3) H. Feri Susanto 

Pengurus Yayasan Daarut Tauhid 

1) Ketua :  H. Gatot Kunta Kumara, MM 

2) Sekretaris:  H. Tomy Satyagraha, ST 

3) Bendahara : H. Yunus Zainuddin 
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Dewan Syariah DPU DT 

1) K.H Prof. D.R Miftah Faridl 

2) K.H Hilman Rosyad Shihab, Lc 

3) Ali Nurdin, Lc, MEI 

Manajemen DPU DT 

1) Direktur Utama :  H. Herman S. Sos I 

2) Direktur Fundraising : Didik Sodikin 

3) Direktur Program : Dadan Junaedi 

4) Direktur Markom : Hendra Irawan 

5) Kepala Kesekretariat : Ratna Puspita Wahyu 

Auditor Independen :  KAP Djoemarma, Wahyudin 

d. Program Kerja 

1) Program Dakwah KU 

Merupakan layanan bagi masyarakat untuk 

memudahkan akses ilmu agama dan kehidupan bersosial 

sehingga tercipta masyarakat madani. Dengan program sebagai 

berikut: 

a) Baitul Qur’an 

Pemberiam biaya Tahfidz Qur’an dan Asrama bagi 

peserta didik yang kurang mampu dan mempunyai 

kapasitas hafalan Al-Qur’an dengan baik 
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b) Mobil Cinta Masjid KU 

Layanan sarana dakwah dan program kebersihan 

masjid yang ada di pelosok desa dan pendistribusian Al-

Qur’an 

c) Media Dakwah KU 

Layanan keilmuan yang disajikan melalui media 

cetak berupa bulletin, majalah, news letter yag berisi 

laporan distribusi dana yang terkumpul, khasanah islam dan 

konsultasi seputar keluarga. 

d) Majlis Ta’lim Manajemen Qolbu 

Layanan kajian keilmuan secara kolosal dengan 

konsep manajemen qolbu. 

2) Program Ikhtiar KU 

Program ini bertujuan membantu masyarakat kurang 

mmapu dalam bidang ekonomi, sebagai berikut: 

a) Misykat 

Misykat (Microfinance Syariah Berbasis 

Masyarakat) program ini merupakan pemberdayaan 

ekonomi produktif melalui bantuan dana usaha, edukasi 

wirausaha dan pendampingan. 
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b) Usaha Ternak Mandiri (UTM) 

Pemberdayaan peternak kecil dalam bentuk 

pengelolaan hewan ternak berkualitas sampai pada proses 

pendistribusian dan pendampingan. 

c) Usaha Tani Mandiri (UTAMA) 

Pemberdayaan petani kecil melalui pengelolaan 

lahan berkualitas sampai dengan pendistribusian dan 

pendampingan. 

3) Beasiswa KU 

Bertujuan agar terbentuknya generasi bangsa yang tak 

hanya ahli zikir tapi juga ahli fikir (pendidikan), berikut 

program DPU DT: 

a) Beasiswa TK/PAUD sampai dengan SMA/SMK 

Pemberian beasiswa ini diberikan kepada anak-anak 

kurang mampu dan memiliki prestasi yang baik serta  

berkeinginan kuat untuk melanjutkan pendidikan. 

b) Beasiswa Mahasiswa KU 

Pemberian beasiswa dan pelatihan pembekalan kerja 

bagi mahasiswa kurang mampu yang memiliki prestasi dan 

berkeinginan kuat untuk mandiri. 

c) Balai Kreatif KU 

Pemberian pelatihan bagi muda-mudi Indonesisa 

yang berkeinginan kuat Mandiri 



43 

 

 
 

4) Program Peduli KU 

Layanan tanggap darurat bagi korban bencana alam, 

sebagai berikut: 

a) Layanan Peduli Sosial 

Pemberian bantuan bagi masyarakat kurang mampu 

berupa uang dan barang sesuai kebutuhan tiap keluarga 

b) Layanan Peduli Kemanusiaan 

Layanan tanggap darurat bagi korban bencana alam 

berupa sembako dan kebutuhan pokok lainnya. 

c) Ramadhan Peduli Negeri 

Pemberian paket lebaran bagi keluarga dhuafa dan 

buka bersama sahabat yatim piatu. 

d) Qurban Peduli Negeri 

Penyembelihan dan pendistribusian daging hewan 

qurban kepelosok desa. 

e) Peduli Lingkungan KU 

Pemberian kebersihan lingkungan masjid dan 

sekitarnya serta manajemen, pelatihan pengurusan janaiz, 

pendistribusian Al-Qur’an dan penghijauan bumi. 
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3. LAZ Dompet Dhuafa 

a. Sejarah singkat LAZ Dompet Dhuafa 

Kelahiran LAZ dompet Dhuafa berawal dari empati 

kolektif komunitas jurnalis terhadap masyarakat miskin dengan 

begitu muncul gagasan manajemen galang kebersamaan dengan 

saiapapun yang peduli dengan kaum dhuafa. 

b. Visi dan Misi 

Visi 

Terwujudnya masyarakat dunia yang berdaya melalui 

pemberdayaan, pembelaan dan pelayanan yang berbasis pada 

sistem berkeadilan 

Misi 

1) Terlibat aktif dalam kegiatan kemanusiaan dunia melalui 

penguatan jaringan global 

2) Menjadi gerakan masyarakat yang mentransformasikan nilai-

nilai kebaikan 

3) Melahirkan kader pemimpin berkarakter dan berkompetensi 

global 

c. Manajemen LAZ Dompet Dhuafa 

Dewan Pembina 

Ketua :  Parni Hadi 

Dewan Syariah 

Ketua :  M. Amin Suma 
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Dewan Pengurus 

Ketua :  Ismail A. Said 

Anggota :  Nasyith Majidi 

Taufik Hidayat 

Auditor Independen : KAP Paul Hadiwinata, Hidajat (PKF) 

d. Program Kerja 

1) Kesehatan 

Dompet dhuafa ikut berperan dalam membantu kesehatan 

masyarakat miskin dengan mendirikan berbagai lembaga 

kesehatan untuk melayani seluruh mustahik dengan sistem 

yang mudah dan terintegrasi dengan sangat baik 

2) Pendidikan 

Dompet Dhuafa mengerti akan pentingnya pendidikan untuk 

anak-anak bangsa, dompet dhuafa mendirikan beberapa 

jejaring dengan beragam program pendidikan gratis dan 

beasiswa untuk siswa unggul tidak mampu 

3) Ekonomi 

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang terjadi pada masa 

lalu sampai sekarang, dompet dhuafa ikut membantu untuk 

meengurangi kemiskinan dengan mendirikan divisi ekonomi 

yang tersebar luas di berbagai daerah dengan tujuan dapat 

menciptkn lahan-lahan pekerjn baru 
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4) Pengembangan Sosial 

Program ini bertujuan untuk membantu msyarakat yang 

terkena musibah bencana alam 

5) Selain membantu dalam pelayanan dan pemberdayaan dompet 

dhuafa juga membantu dalam pembelaan advokasi dalam 

kebijakan publik, pemberin bantuan hukum, dan mobilisasi. 

B. Hasil Penelitian 

1. Sistem Pengumpulan Dana Zakat, Infak/Sedekah pada Lembaga 

Amil Zakat 

a. LAZ Rumah Zakat 

Proses penghimpunan dana zakat yang dilakukan oleh 

Rumah Zakat yaitu dengan dua cara, muzaki/donator dapat 

menyerahkan zakatnya melalui via kas dengan cara donator 

langsung datang ke kantor layanan cabang rumah zakat untuk 

menyerahkan dana zakat, dan via bank dengan cara donator 

melakukan transfer melalui rekening bank yang di ksususkan oleh 

rumah zakat untuk menerima dana zakat dari donatur 

b. LAZ DPU DT 

Ada beberapa cara yang dilakukan DPU DT untuk 

menghimpun dana zakat yaitu melalui cash dan non cash, ada 

beberapa tahap di antaranya: 

1) Melalui Cash 

a) Langsung melalui front office di kantor cabang DPU DT 
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b) Melalui event penggalangan dana seperti pengajian tabligh 

akbar 

c) TIMSIL (Tim Silaturahmi) yaitu tugas lapangan dengan 

cara mendatangi para donator yang ingin berzakat tetapi 

donator tidak memungkinkan untuk datang langsung ke 

kantor cabang DPU DT, maka akan dijemput oleh 

TIMSIL 

2) Melalui non Cash 

a) Donatur dapat melakukan transfer ke rekening bank DPU 

DT 

b) Donasi online pin pay telkomsel dengan cara donator 

mengakses websitenya terlebih dahulu dan pembayaran 

zakat dapat dilakukan di Indomaret atau transfer 

c. LAZ Dompet Dhuafa 

Pengumpulan dana yang dilakukan Dompet Dhuafa 

dilakukan menggunakan 2 metode yaitu melaliu transfer ke 

rekening bank dimiliki dompet dhuafa atau langsung dating ke 

kantor layanan cabang terdekat yang ada di berbagai daerah di 

Indonesia. 
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2. Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat, Infak/Sedekah 

pada Lembaga Amil Zakat 

a. LAZ Rumah Zakat 

LAZ Rumah Zakat mendistribusikan dana zakat di serahkan 

kepada delapan asnaf yaitu fakir, miskin, ibnu sabil. fisabilillah, 

riqob, ghorim, muallaf dan dana amil. 

Untuk pendayagunaan dana zakat yang dilakukan Rumah 

Zakat yaitu melalui program senyum juara, senyum mandiri, 

senyum sehat, dan senyum lestari seperti yang dijelaskan diatas. 

Tujuan pemberian dana tersebut untuk membantu masyarakat 

Indonesia yang kurang mampu dan mengembangkan serta 

meningkatkan kehidupan mereka. 

b. LAZ DPU DT 

Pendistribusian dana zakat DPU DT di serahkan kepada 

delapan asnaf yaitu fakir, miskin, ibnu sabil. fisabilillah, riqob, 

ghorim, muallaf dan dana amil. 

Pendayagunaan dana zakat melalui empat program yaitu 

pilar kemanusiaan, pendidikan, ekonomi dan kesehatan seperti 

yang dijelaskan diatas. Prioritas utama pendayagunaan dana zakat 

untuk daerah plosok-plosok dengan tujuan untuk membantu dan 

mengembangkan serta meningkatkan kehidupan masyarakat. 
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c. LAZ Dompet Dhuafa 

Dompet Dhuafa melakukan pendistibusian dan 

pendayagunaan dana zakat, dan infak/sedekah melalui program 

kesehatan, pendidikan, ekonomi advokasi dan pengembangan 

sosial bagi masyarakat Indonesia. 

3. Penerapan Akuntansi Zakat Sesuai PSAK 109 

Untuk mengetahui sejauhmana kepatuhan Lembaga Amil Zakat dalam 

skala Nasional, data yang didapat direkap dalam bentuk skor pada 

beberapa tabel dibawah ini: 

 

Tabel 4.1 Tabel Perbandingan Laporan Keuangan LAZ dengan PSAK 109 

 PSAK Ketentuan PSAK Praktik LAZ Keterangan 

Format     

Isi     

Waktu     

Distribusi     

 

Tabel 4.2 Kategori Penilaian 

 SB B C K SK 

Format      

Isi      

Waktu      

Distribusi      

 

Keterangan: 90 – 100 = Sangat Baik 

  75 – 89 = Baik 

  56 – 74 = Cukup 
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  40 – 55 = Kurang 

  21 – 39 = Sangat Kurang 

 

a. LAZ Rumah Zakat 

Dengan diterapkannya Akuntansi Zakat pada lembaga amil 

zakat akan memberikan tujuan untuk berusaha lebih baik dalam 

mencatat laporan keuangannya, karena muzaki dapat memperoleh 

informasi dana zakat yang disalurkan pada LAZ Rumah Zakat 

tidak salah digunakan. Standar Akuntansi yang digunakan yaitu 

PSAK 109 dengan tujuan untuk mengatur pengukuran, pengakuan, 

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

2008). 

Penerapan Akuntansi Zakat PSAK 109 seharusnya 

menggunakan lima laporan keuangan yang lengkap yaitu: Laporan 

Perubahan Dana, Laporan Arus Kas, Laporan Posisi Keuangan, 

Catatan Atas Laporan Keuangan, dan Laporan Perubahan Aset 

Kelolaan. 

Laporan Keuangan yang dibuat oleh LAZ Rumah Zakat 

telah sesuai proses akuntansi yang berlaku pada umumnya, LAZ 

Rumah Zakat melakukan pencatatan berupa jurnal dan melakukan 

rekapitulasi penerimaan dana dan penggunaannya ke dalam buku 

besar berdasarkan sumber dananya seperti kas amil, kas 

infak/sedekah, kas zakat, yang nantinya hasil dari jurnal dan 



51 

 

 
 

rekapitulasi penerimaan dan penggunaan dana tersebut dijadikan 

dasar penyusunan laporan keuangan LAZ Rumah Zakat. 

Penyajian laporan LAZ Rumah Zakat telah sesuai dengan 

PSAK 109 dengan melakukan pemisahan dana-dana yang 

diterimanya pada laporan posisi keuangan berupa dana 

infak/sedekah, zakat dan amil. Laporan keuangan LAZ Rumah 

Zakat terdiri dari 4 komponen: 

1) Laporan Posisi Keuangan 

2) Laporan Perubahan Dana 

3) Laporan Aset Kelolaan 

4) Laporan Arus Kas 

Pengungkapan pada LAZ Rumah Zakat masih belum sesuai 

dengan PSAK 109 karena hanya terdiri dari 4 komponen 

pelaporan saja, LAZ Rumah Zakat tidak membuat Catatan Atas 

Laporan Keuangan yang disyaratkan pada PSAK 109 dengan 

demikian LAZ Rumah Zakat tidak mengungkapkan kebijakan-

kebijakan pada kegiatan proses akuntansinya. 

 

Tabel 4.3 Perbandingan LAZ Rumah Zakat dengan PSAK 109 

 PSAK Ketentuan 

PSAK 

Praktik 

LAZ Rumah 

Zakat 

Keterangan 

Format PSAK 109 Komponen 

laporan terdiri 

dari: Laporan 

posisi keuangan, 

Laporan posisi 

keuangan, 

perubahan dana, 

perubahan aset 

80 
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perubahan dana, 

perubahan aset 

kelolaan, laporan 

arus kas, dan 

catatan atas 

laporan keuangan 

kelolaan, laporan 

arus kas 

Isi PSAK 109 Sesuai ketentuan 

PSAK 109 yang 

tertera pada 

tinjauan pustaka 

Keseluruhan sesuai 

dengan PSAK 109 

90 

Waktu PSAK 109 Pernyataan ini 

berlaku untuk 

tahun buku yang 

dimulai atau 

setelah tanggal 1 

Januari 

Rumah Zakat 

memulai tahun 

buku pada tanggal 

1 Januari dan di 

laporkan pada 

kuartal II 

75 

Distribusi PSAK 109 

dan PSAK 

101 

Entitas Syariah 

mengungkapkan 

beberapa point 

apabila tidak 

mempublikasikan 

beberapa 

informasi 

bersama laporan 

keuangan 

Distribusi sudah 

dilakukan di 

website resmi, 

tidak 

mengungkapkan 

catatan atas laporan 

keuangan 

90 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

 

Tabel 4.4 Penilaian LAZ Rumah Zakat 

 SB B C K SK 

Format  v    

Isi v     

Waktu  v    

Distribusi v     

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 
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b. LAZ DPU DT 

Laporan Keuangan yang dibuat oleh LAZ DPU DT telah 

sesuai proses akuntansi yang berlaku pada umumnya, LAZ DPU 

DT melakukan pencatatan berupa jurnal dan melakukan 

rekapitulasi penerimaan dana dan penggunaannya ke dalam buku 

besar berdasarkan sumber dananya seperti kas amil, kas 

infak/sedekah, kas zakat, yang nantinya hasil dari jurnal dan 

rekapitulasi penerimaan dan penggunaan dana tersebut dijadikan 

dasar penyusunan laporan keuangan LAZ DPU DT. 

Penyajian laporan LAZ DPU DT telah sesuai dengan PSAK 

109 dengan melakukan pemisahan dana-dana yang diterimanya 

pada laporan posisi keuangan berupa dana infak/sedekah, zakat dan 

amil. Laporan keuangan LAZ DPU DT terdiri dari 5 komponen: 

1) Laporan Posisi Keuangan 

2) Laporan Perubahan Dana 

3) Laporan Aset Kelolaan 

4) Laporan Arus Kas 

5) Catatan Atas Laporan Keuangan 

Pengungkapan pada LAZ DPU DT telah sesuai dengan 

PSAK 109 dengan mengungkapkan 5 komponen laporan 

keuangan. 
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Tabel 4.5 Perbandingan LAZ DPU DT dengan PSAK 109 

 PSAK Ketentuan 

PSAK 

Praktik 

LAZ DPU DT 

Keterangan 

Format PSAK 109 Komponen 

laporan terdiri 

dari: Laporan 

posisi keuangan, 

perubahan dana, 

perubahan aset 

kelolaan, laporan 

arus kas, dan 

catatan atas 

laporan keuangan 

Laporan posisi 

keuangan, 

perubahan dana, 

perubahan aset 

kelolaan, laporan 

arus kas, dan 

catatan atas laporan 

keuangan 

90 

Isi PSAK 109 Sesuai ketentuan 

PSAK 109 yang 

tertera pada 

tinjauan pustaka 

Keseluruhan sesuai 

dengan PSAK 109 

90 

Waktu PSAK 109 Pernyataan ini 

berlaku untuk 

tahun buku yang 

dimulai atau 

setelah tanggal 1 

Januari 

DPU DT masih 

kurang dalam 

ketepatan waktu 

pelaporan 

keuangannya 

56 

Distribusi PSAK 109 

dan PSAK 

101 

Entitas Syariah 

mengungkapkan 

beberapa point 

apabila tidak 

mempublikasikan 

beberapa 

informasi 

bersama laporan 

keuangan 

Belum 

mendistribusikan 

laporan keuangan 

di website resmi, 

akan tetapi hanya 

lewat majalah DPU 

DT 

40 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 
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Tabel 4.6 Penilaian LAZ DPU DT 

 SB B C K SK 

Format v     

Isi v     

Waktu   v   

Distribusi    v  

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

c. LAZ Dompet Dhuafa 

Laporan Keuangan yang dibuat oleh LAZ Dompet Dhuafa 

telah sesuai proses akuntansi yang berlaku pada umumnya, LAZ 

Dompet Dhuafa melakukan pencatatan berupa jurnal dan 

melakukan rekapitulasi penerimaan dana dan penggunaannya ke 

dalam buku besar berdasarkan sumber dananya seperti kas amil, 

kas infak/sedekah, kas zakat, yang nantinya hasil dari jurnal dan 

rekapitulasi penerimaan dan penggunaan dana tersebut dijadikan 

dasar penyusunan laporan keuangan LAZ Dompet Dhuafa. 

Penyajian laporan LAZ Dompet Dhuafa telah sesuai dengan 

PSAK 109 dengan melakukan pemisahan dana-dana yang 

diterimanya pada laporan posisi keuangan berupa dana 

infak/sedekah, zakat dan amil. Laporan keuangan LAZ Dompet 

dhuafa terdiri dari 4 komponen: 

1) Laporan Posisi Keuangan 

2) Laporan Perubahan Dana 

3) Laporan Aset Kelolaan 

4) Laporan Arus Kas 
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Pengungkapan pada LAZ Dompet Dhuafa masih belum 

sesuai dengan PSAK 109 karena hanya terdiri dari 4 komponen 

pelaporan saja, LAZ Dompet Dhuafa tidak membuat Catatan Atas 

Laporan Keuangan yang disyaratkan pada PSAK 109 dengan 

demikian LAZ Dompet Dhuafa tidak mengungkapkan kebijakan-

kebijakan pada kegiatan proses akuntansinya. 

 

Tabel 4.7 Perbandingan LAZ Dompet Dhuafa dengan PSAK 109 

 PSAK Ketentuan 

PSAK 

Praktik 

LAZ Dompet 

Dhuafa 

Keterangan 

Format PSAK 109 Komponen 

laporan terdiri 

dari: Laporan 

posisi keuangan, 

perubahan dana, 

perubahan aset 

kelolaan, laporan 

arus kas, dan 

catatan atas 

laporan keuangan 

Laporan posisi 

keuangan, 

perubahan dana, 

perubahan aset 

kelolaan, laporan 

arus kas 

80 

Isi PSAK 109 Sesuai ketentuan 

PSAK 109 yang 

tertera pada 

tinjauan pustaka 

Keseluruhan sesuai 

dengan PSAK 109 

90 

Waktu PSAK 109 Pernyataan ini 

berlaku untuk 

tahun buku yang 

dimulai atau 

setelah tanggal 1 

Januari 

Dompet Dhuafa 

memulai tahun 

buku pada tanggal 

1 Januari dan di 

laporkan pada 

kuartal III 

56 

Distribusi PSAK 109 

dan PSAK 

Entitas Syariah 

mengungkapkan 

Sudah 

mendistibusikan 

90 



57 

 

 
 

101 beberapa point 

apabila tidak 

mempublikasikan 

beberapa 

informasi 

bersama laporan 

keuangan 

lewat website 

resmi, tidak 

mengungkapkan 

catatan atas laporan 

keuangan 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

 

Tabel 4.8 Penilaian LAZ Dompet Dhuafa 

 SB B C K SK 

Format  v    

Isi v     

Waktu   v   

Distribusi v     

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

 

4. Ketepatan Waktu Pelaporan serta Pendistribusian Laporan 

Keuangan Lembaga Amil Zakat 

a. LAZ Rumah Zakat 

Ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan merupakan 

salah satu cara untuk mengukur transparansi dan kualitas laporan 

keuangan. Pelaporan dan pendistribusian laporan keuangan LAZ 

Rumah Zakat menyajikan laporan keuangan setiap bulan untuk 

mengevaluasi kinerja pemasukan dan pengeluaran dana setiap 

periode sedangkan laporan tahunan bertujuan untuk 

menginformasikan seluruh jumlah dana penerimaan dan 

pengeluaran selama satu tahun. LAZ Rumah Zakat sudah diaudit 

oleh akuntan publik. LAZ Rumah Zakat sudah mempublikasikan 
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laporan keuangan kepada publik melalui website resminya agar 

dapat dilihat oleh masyarakat luas dengan demikian masyarakat 

dapat melihat perkembangan kinerja LAZ Rumah Zakat setiap 

tahunnya. 

b. LAZ DPU DT 

Pelaporan dan pendistribusian laporan keuangan LAZ DPU 

DT menyajikan laporan keuangan setiap bulan untuk 

mengevaluasi kinerja pemasukan dan pengeluaran dana setiap 

periode sedangkan laporan tahunan bertujuan untuk 

menginformasikan seluruh jumlah dana penerimaan dan 

pengeluaran selama satu tahun. LAZ Rumah Zakat sudah diaudit 

oleh akuntan publik. LAZ DPU DT sudah mempublikasikan 

laporan keuangan melalui majalah yang diterbitkan LAZ DPU 

DT, akan tetapi belum mempublikasikannya lewat website resmi 

DPU DT dengan demikian tidak semua masyarakat Indonesia 

dapat mengetahui perkembangan kinerja LAZ DPU DT. 

c. LAZ Dompet Dhuafa 

Pelaporan dan pendistribusian laporan keuangan LAZ 

Dompet Dhuafa telah di publikasikan melalui website resminya. 

LAZ Dompet Dhuafa menyajikan laporan keuangan setiap bulan 

untuk mengevaluasi kinerja pemasukan dan pengeluaran dana 

setiap periode sedangkan laporan tahunan bertujuan untuk 

menginformasikan seluruh jumlah dana penerimaan dan 
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pengeluaran selama satu tahun. LAZ Dompet Dhuafa sudah diaudit 

oleh akuntan publik. LAZ Dompet Dhufa sudah mempublikasikan 

laporan keuangan kepada publik melalui website resminya agar 

dapat dilihat oleh masyarakat luas dengan demikian masyarakat 

dapat melihat perkembangan kinerja LAZ Dompet Dhuafa setiap 

tahunnya.
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Tabel 4.9 Perbandingan LAZ Rumah Zakat, LAZ DPU DT, dan LAZ Dompet Dhuafa 

 LAZ Rumah Zakat  LAZ DPU DT  LAZ Dompet Dhuafa 

 SB B C K SK  SB B C K SK  SB B C K SK 

Format  v     v       v    

Isi v      v      v     

Waktu  v       v      v   

Distribusi v         v   v     

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

Keterangan: 90 – 100 = Sangat Baik 

  75 – 89 = Baik 

  56 – 74 = Cukup 

  40 – 55 = Kurang 

  21 – 39 = Sangat Kurang 


