
 

 

STUDI KEPATUHAN LEMBAGA AMIL ZAKAT TERHADAP PSAK 109 

 

Ali Husayn Sutrisna 

20130420093 

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Unuversitas Muhammadiyah Yogyakarta 

 

ABSTRACT 

This study aims to determine the extent of compliance 17 National Zakat 

Organization to PSAK 109. The researcher took 3 institutions of the 17 existing 

agencies namely Rumah Zakat, DPU DT, and Dompet Dhuafa. This study is an 

exploratory study using qualitative and descriptive methods. Data were obtained 

by interview and literature study relevant to the discussion of the researcher. 

These results indicate that all three Amil Zakat Institutions is not fully 

compliant with 100% of the seen from the pplication of PSAK 109 are applied to 

each institution around 87% are in accordance with PSAK 109. Research shows 

that Rumah Zakat and Dompet Dhuafa excellent in distribution financial reports 

while DPU DT excellent in terms of the format of financial statements. 

 

Keywords: Compliance, Amil Zakat Institution, PSAK 109 

 

 



 

 

 

 

 

PENDAHULUAN 

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: 

ْيِهْم بِ  ُرهُْم َو تَُزك ِ   ۗ   َعلَْيِهمْ َو َصل ِ  َهاُخذ ِمْن أَْمَواِلِهْم َصدَقَةً تَُطه ِ

(۳۱۰إِنَّ َصٰلوتََك َسَكٌن لَُّهْم ۗ  َو هللاُ َسِمْيٌع َعِلْيٌم )  

“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 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. 



 

 

 

 

 

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 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 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 اْلَكْيَل َو ََل تَُكْونُْوا ِمَن اْلُمْخِسِرْيَن ۚ )

 ( ۱۸۲َو ِزنُْوا بِاْلِقْسَطاِس اْلُمْستَِقْيِم ۚ )

(۱۸۳اْْلَْرِض ُمْفِسِدْيَن ۚ ) َخسُْوا النَّاَس أَْشيَاَءهُْم  َو ََل تَْعثَْوا فِيْ َو ََل تَبْ   

“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”. 



 

 

 

 

 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini yaitu sejauhmana kepatuhan Lembaga Amil Zakat terhadap PSAK 

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

dan distribusi. 

 

Tinjauan Pustaka 

1. 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. 

2. 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 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 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. 

a. 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 laporan keuangan terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan 

perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, 

dan catatan atas laporan keuangan 

c. 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 mempengaruhi kemampuan 

manajemen dalam merespon setiap kejadian dan permasalahan 



 

 

 

 

 

d. Pendistribusian informasi keuangan yaitu bagaimana informasi 

keuangan didistribusikan kepada para pengguna. 

4. Menurut Boeree (2006) kepatuhan merupakan fenomena yang mirip 

dengan penyesuaian diri. Perbedaannya terletak pada segi pengaruh 

legitimasi (kebalikan dengan paksaan atau tekanan sosial lainnya), dan 

selalu terdapat suatu individu yakni si pemegang otoritas. 

5. Pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) 109 

 

METODE PENELITIAN 

Obyek penelitian ini adalah Lembaga Amil Zakat Nasional yang 

berjumlah sebanyak tujuh belas dan sudah mendapat ijin dari Kementrian Agama 

untuk beroperasi dalam skala nasional. Namun karena keterbatasan penulis, 

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

Dhuafa. 

Data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder, data primer 

diperoleh langsung dari responden atau dari tangan pertama yang merupakan 

pendapat pribadi bersifat subyektif, sedangkan data sekunder berupa dokumen-

dokumen yang bersumber dari website resmi lembaga amil zakat. 

Pemilihan sampel dilakukan secara purposive sampling dengan kriteria 

sebagai berikut: 



 

 

 

 

 

1. Lembaga Amil Zakat di tingkat nasional 

2. Telah mendapat surat izin dari Kementrian Agama untuk beroperasi 

Pengumpulan data 

1. Pengambilan data pada penelitian ini yaitu dengan melakukan wawancara 

kepada narasumber yakni bagian keuangan Lembaga Amil Zakat. 

Wawancara merupakan tanya jawab terhadap pihak yang bersangkutan 

guna mendapatkan data. 

2. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan data baik berupa 

buku, surat kabar, majalah, jurnal dan sumber lainnya yang dapat 

mendukung penelitian ini. 

Analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif komparatif yaitu 

peneliti mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan obyek penelitian 

berdasarkan realita dilapangan yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

penerapan akuntansi zakat, kemudian dilakukan analisis dan membandingkannya 

dengan standar yang ada. Penelitian ini mendeskripsikan akuntansi zakat yang 

diterapkan pada lembaga amil zakat. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis 

dengan membandingkan akuntansi zakat dan infak/sedekah yang diterapkan pada 

LAZNAS dengan PSAK 109. 



 

 

 

 

 

Tahapan penelitian mencakup langkah-langkah pelaksanaan penelitian dari 

awal sampai akhir. Masing-masing Langkah penelitian diuraikan secara rinci 

sebagai berikut: 

1. Tahapan Awal 

Pertama peneliti melakukan studi kepustakaan untuk mendapatkan 

informasi mengenai Lembaga Amil Zakat Nasional yang sudah 

mendapatkan izin dari Kementrian Agama untuk beroperasi, peneliti 

menemukan ada tujuh belas lembaga yang sudah mendapatkan izin akan 

tetapi karena keterbatasan penulis, penulis hanya dapat meneliti lembaga 

amil zakat yang berada di daerah kota Bandung. 

2. Wawancara 

Pada tahap ini peneliti mengirimkan surat izin untuk wawancara 

pada tanggal 13 Januari 2018 ke setiap lembaga untuk melakukan 

wawancara dan yang bersedia untuk melakukan wawancara dengan 

penulis hanya LAZ Rumah Zakat dan LAZ DPU DT. Penulis melakukan 

wawancara pada tanggal 14 Februari 2018 dan bertemu dengan Ibu Irma 

selaku Kepala Bagian Keuangan DPU DT dari hasil wawancara yang 

dilakukan penulis, DPU DT belum memublikasikan laporan keuangan 

tahunannya melalui website resmi akan tetapi baru melalui koran dan 

majalah yang setiap bulannya diterbitkan oleh DPU DT, Ibu Irma juga 



 

 

 

 

 

mengatakan bahwa DPU DT akan berganti nama menjadi DT Peduli dan 

berencana akan mulai memublikasikan laporan tahunan yang sudah di 

Audit di website remi DT peduli. Wawancara yang dilakukan penulis 

dengan LAZ Rumah Zakat hanya bertemu dengan staf keuangannya dari 

hasil wawancara yang dilakukan penulis, LAZ Rumah Zakat tidak 

menyertakan catatan atas laporan keuangan karena mereka beranggapan 

bahwa catatan atas laporan keuangan merupakan resume dari laporan 

posisi keuangan, laporan perubahan dana, dan laporan perubahan aset 

kelolaan dengan demikian tidak perlu menyertakan catatan atas laporan 

keuangan dalam laporan tahunan yang di publish oleh LAZ Rumah Zakat 

di website resminya. 

3. Analisis data dan penarikan kesimpulan 

Pengumpulan data berupa laporan keuangan dan hasil wawancara 

yang sudah dilakukan penulis kemudian di analisa dan dibandingkan 

dengan PSAK 109 untuk mendapatkan informasi-informasi yang berkaitan 

dengan kesesuain dengan PSAK 109. Dari informasi tersebut didapat suatu 

kesimpulan sejauhmana kepatuhan lembaga amil zakar terhadap PSAK 

109. Peneliti menambahkan satu lembaga yaitu LAZ Dompet Dhuafa dan 

menganalisisnya hanya dengan laporan keuangannya saja. 

 



 

 

 

 

 

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

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 

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. 

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. 

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: 



 

 

 

 

 

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 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, 

perubahan dana, 

Laporan posisi 

keuangan, 

perubahan dana, 

perubahan aset 

kelolaan, laporan 

80 



 

 

 

 

 

perubahan aset 

kelolaan, laporan 

arus kas, dan 

catatan atas 

laporan keuangan 

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 



 

 

 

 

 

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. 

 

 



 

 

 

 

 

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 



 

 

 

 

 

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 

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 

Dompet Dhuafa 

memulai tahun 

buku pada tanggal 

1 Januari dan di 

56 



 

 

 

 

 

setelah tanggal 1 

Januari 

laporkan pada 

kuartal III 

Distribusi PSAK 109 

dan PSAK 

101 

Entitas Syariah 

mengungkapkan 

beberapa point 

apabila tidak 

mempublikasikan 

beberapa 

informasi 

bersama laporan 

keuangan 

Sudah 

mendistibusikan 

lewat website 

resmi, tidak 

mengungkapkan 

catatan atas laporan 

keuangan 

90 

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 



 

 

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 



 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis, maka dapat 

diambil beberapa point penting yaitu kesimpulan, implikasi, keterbatasan dan 

saran penelitian lanjutan sebagai berikut: 

A. Kesimpulan 

1. Hasil penelitian ini menemukan bahwa LAZ Rumah Zakat, LAZ 

DPU DT dan LAZ Dompet Dhuafa belum sepenuhnya patuh 100% 

terhadap PSAK 109 dilihat dari rekap perbandingan PSAK 109 

dengan PSAK yang diterapkan masing-masing LAZ. 

2. Pendistribusian dan isi laporan keuangan LAZ Rumah Zakat dan 

Dompet Dhuafa sudah sangat baik dan konsisten memublikasikan 

laporan keuangannya di website resmi masing-masing LAZ dengan 

demikian masyarakat Indonesia mengetahui perkembangan kinerja 

Rumah Zakat dan Dompet Dhuaf. 

3. Format dan isi laporan keuangan LAZ DPU DT sudah sangat baik 

dan sesuai dengan PSAK 109 dengan demikian masyarakat dapat 

menerima informasi dan kinerja LAZ DPU DT dengan baik. 

4. Ketepatan waktu laporan keuangan LAZ DPU DT sudah cukup 

bagus sedangkan pendistribusian LAZ DPU DT masih kurang 

bagus karena LAZ DPU DT belum memublikasikan laporan 

keuangannya pada website resmi LAZ DPU DT dengan demikian 

masyarakat diseluruh Indonesia belum sepenuhnya dapat mengkses 

informasi dan perkembangan LAZ DPU DT 



 

 

 

 

 

5. Ketepatan waktu laporan keuangan LAZ Dompet Dhuafa sudah 

cukup bagus dengan demikian masyarakat luas bisa mendapatkan 

informasi mengenai keuangan LAZ Dompet Dhuafa. 

B. Implikasi 

1. Pengungkapan kebijakan-kebijakan pada proses kegiatan akuntansi 

merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari laporan 

keuangan dengan demikian semua pemangku kepentingan dapat 

menerima informasi dengan baik. 

2. Transparansi dalam pelaporan keuangan dapat berimbas pada 

kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan dana zakatnya melalui 

lembaga amil zakat. 

C. Keterbatasan dan Saran Penelitian Lanjutan 

1. Penelitian ini hanya dilakukan di tiga lembaga amil zakat nasional. 

2. Data yang dikumpulkan hanya dari hasil wawancara dan analisis 

laporan keuangan pada format, isi, ketepatan waktu dan 

pendistribusian. 

3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti di LAZNAS yang 

belum menjadi objek dalam penelitian ini. 

4. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variable dalam 

menentukan patuh atau tidaknya suatu lembaga zakat pada PSAK 

109. 
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