
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntansi dalam bentuk sederhana dipahami sebagai bentuk laporan terhadap publik 

yang mempunyai keterkaitan dengan informasi yang disampaikan. Dalam perkembangannya, 

akuntansi secara konvensional dipahami sebagai prosedur rasional yang digunakan untuk 

menyediakan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan dan pengendalian 

(Deksa,2009). Tujuan umum dari akuntansi memberikan gambaran kepada pemakai tentang 

kinerja usaha, posisi keuangan dan arus kas sebuah organisasi dalam periode tertentu. 

Akuntansi dalam pemahaman ini berfungsi sebagai benda mati yang paten seperti teknologi 

yang konkret, tangible, dan value-free. Akuntansi harus memiliki standar paten yang berlaku 

secara umum di organisasi, tidak bisa dipengaruhi kondisi lokal yang bisa menyebabkan 

keberagaman model akuntansi dan harus bebas nilai (value-free). Anggapan tentang akuntansi 

sebagai ilmu pengetahuan dan praktik bebas nilai sejak lama mendominasi sebagian akuntan 

dan para peneliti di bidang akuntansi. Keadaan ini semakin kuat karena adanya 

kecenderungan perilaku masyarakat yang terbawa arus era informasi dan globalisasi. Oleh 

karena itu, pendukung akuntansi model ini memilih untuk melakukan harmonisasi dalam 

praktek akuntansi. Dalam hal ini berarti adanya keinginan untuk memberlakukan  praktik-

praktik tertentu, termasuk praktik akuntansi secara seragam (Triyuwono,1996). Inilah yang 

selanjutnya dijadikan dasar dan ruh oleh akuntansi ala Amerika sehingga tidak mengherankan 

corak kapitalis muncul dalam praktik riilnya karena semuanya mengarah pada batasan 



memberikan informasi semata tanpa adanya spirit tanggung jawab ataupun jika ada, ia hanya 

bersifat horizontal bukan horizontal dan vertical.

Islam sebagai suatu ideologi, masyarakat dan ajaran, tentunya sangat sarat dengan 

nilai. Dengan demikian, akuntansi yang berlaku dalam masyarakat Islam tentunya harus 

menyesuaikan diri dengan karakteristik Islam itu sendiri.

Shehata dalam Harahap (2001) menyatakan bahwa akuntansi Islam telah diterapkan 

sejak abad kesepuluh, jauh sebelum dipublikasikanya buku Summa de Arithmatica 

Geometrica et Propotionalita yang ditulis oleh Luca Pacioli pada tahun 1494. Masyarakat 

Islam sudah mengenal matematika dan sistem angka sejak abad ke-9 Masehi. Artinya bahwa 

ilmu matematika yang ditulis Luca Pacioli pada abad ke -13 bukan hal yang baru, karena 

sudah dikenal Islam 600 tahun sebelumnya. Ditinjau dari segi historis di Arab sendiri sudah 

menerapkan sistem pembukuan dalam baitul maalnya, yakni sebuah lembaga yang berperan 

sebagai pengelola dan pendistribusian harta masyarakat sekaligus pengelola keuangan 

Negara.  

Akuntansi syari’ah yang berbasiskan ruh ilahi adalah merupakan bagian dari 

Islamisasi sains dan pengetahuan yang berangkat dari kegagalan paradigma sains dan 

pengetahuan modern yang berbasiskan value-free sehingga banyak mendatangkan dampak 

negatif terhadap perkembangan peradaban manusia. Dampak ini muncul sebagai konsekuensi 

logis dari dasar filsafat keilmuan yang bersifat metafisika, epistimologis dan aksiologis yang 

masih masif dan kering dengan nilai-nilai etik dan moral sehingga dalam tataran 

aksiologisnya seringkali mengabaikan kepentingan manusia karena dipisahkannya agama 

dengan segala yang berkaitan dengan urusan dunia.

Akuntansi syari’ah memandang bahwa kedua tujuan dasar dari akuntansi yaitu 

memberikan informasi dan akuntabilitas dianggap sebagai suatu kesatuan yang tidak bisa 

dipisahkan satu sama lainnya dan inilah yang menjadikan perbedaan besar dengan tujuan 



dasar akuntansi konvensional. Akuntansi syari’ah melihat bahwa akuntansi bisa benar-benar 

berfungsi sebagai alat penghubung antara para pemegang saham, pemangku jabatan dan 

publik dengan tetap berpegangan pada nilai-nilai akuntansi dan ibadah syari’ah sehingga 

informasi yang disampaikan bisa benar-benar sesuai dengan kondisi riil tanpa ada rekayasa 

dari pihak manapun sehingga ada ‘nilai ibadah’ secara individu bagi stockholders dan para 

akuntan dan "ibadah sosial" bagi terciptanya peradaban manusia yang lebih baik.

Pada 1 Mei 2002 secara resmi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah mengeluarkan 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) no 59. PSAK 59 yang bermaterikan standar 

Akuntansi Perbankan Syariah. Pernyataan ini merupakan salah satu instrumen pendukung 

perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Bank syariah pertama di Indonesia telah hadir 

10 tahun sebelumnya, yakni sejak 1 Mei 1992. Bersama PSAK 59 ini dihasilkan pula 

Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah. Pada tahun 

2008 secara resmi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah mengeluarkan Exposure Draft 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) no 101 dan 109. Exposure Draft 101 

bermaterikan Penyajian Laporan Keuangan Syariah sedangkan Exposure Draft 109 

bermaterikan Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. 

Laporan keuangan yang berbasiskan syari’ah mempunyai ruang dan peluang 

tersendiri untuk bisa dipertanggungjawabkan baik secara horisontal dan vertikal. Karena ia 

diikat oleh aturan aturan baku akuntansi (syari’ah) dan juga diikat oleh aturan-aturan agama 

sebagai basis dan ruh dari sifat akuntansi syari’ah itu sendiri. Jelasnya, akuntansi syari’ah 

mempunyai kelebihan keterpercayaan dan akuntabel dalam penyampaian informasi dan 

akuntabilitas keakuratannya sehingga keputusan maupun kebijakan yang akan diambil bisa 

benar-benar dipertimbangkan karena sesuai dengan kondisi riil sebenarnya dibandingkan 

akuntansi konvensional.



Menurut Triyuwono (1997) realitas organisasi syari’ah di metaforakan dengan zakat. 

Metafora ini membuat konsekuensi pada organisasi bisnis, yaitu tidak berorientasi terhadap 

laba melainkan berorientasi pada zakat. Dengan orientasi pada zakat perusahan berusaha 

untuk mencapai angka pembayaran zakat yang tinggi dan laba bersih yang tidak lagi menjadi 

ukuran kinerja perusahaan tetapi sebaliknya zakat menjadi ukuran kinerja perusahaan.

Akuntansi zakat merupakan subbagian dari akuntansi Islam. Dalam dunia penelitian 

merupakan fenomena baru yang mulai banyak dimintai. Zakat kini mulai dianggap sebgai 

bagian dari rekening perusahaan yang tidak dapat diabaikan peranannya dalam 

mempengaruhi laporan keuangan perusahaan. Zakat dipahami sebagai kewajiban religious 

yang dikenakan kepada umat Islam, berbeda dengan pajak yang merupakan kewajiban 

seorang warga Negara kepada negaranya. Karena sifat zakat sebagai religious tax maka hanya 

orang-orang yang memenuhi persyaratan tertentu yang dikenai kewajiban ini.

Kewajiban membayar zakat telah mendorong:

– Pemerintah Islam membuat laporan keuangan periodik Baitul Maal

– Pedagang Muslim mengklasifikasikan hartanya sesuai ketentuan zakat

dan membayarkan zakatnya jika telah memenuhi nishab dan haul

Laporan keuangan yang berbasiskan syari’ah mempunyai ruang dan peluang 

tersendiri untuk bisa dipertanggungjawabkan baik secara horisontal dan vertikal. Karena ia 

diikat oleh aturan aturan baku akuntansi (syari’ah) dan juga diikat oleh aturan-aturan agama 

sebagai basis dan ruh dari sifat akuntansi syari’ah itu sendiri. Jelasnya, akuntansi syari’ah 

mempunyai kelebihan keterpercayaan dan akuntabel dalam penyampaian informasi dan 

akuntabilitas keakuratannya sehingga keputusan maupun kebijakan yang akan diambil bisa 

benar-benar dipertimbangkan karena sesuai dengan kondisi riil sebenarnya dibandingkan 

akuntansi konvensional.



Islam membagi zakat menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat harta (mal). Dalam 

penelitian akan dibahas lebih lanjut mengenai zakat mal yang memiliki ruang lingkup yang 

lebih luas mengikuti perkembangan perekonomian yang semakin kompleks dan perluasan 

kategori pengenaan kewajiban zakat baik yang baik dimiliki oleh perseorangan maupun 

badan (perusahaan). Undang-undang mengenai zakat di Indonesia tertuang dalam UU No.38 

tahun 1999 yang mengatur pengelolaan zakat oleh lembaga amil zakat. Undang-undang 

tersebut belum maksimal jika dibandingkan dengan potensi zakat yang ada di Indonesia 

karena tidak mengatur ketaatan pembayaran zakat oleh muzakki sehingga tidak terdapat 

sanksi sebagaimana sanksi yang diberikan kepada amil jika melakukan kelalaian.

Zakat perusahaan sampai saat ini telah diterapkan oleh unit-unit usaha berbasis 

syari’ah sebagai salah satu bentuk representasi nilai syariah dalam aktifitasnya. Dalam 

berbagai wacana disebutkan bahwa akuntansi syari’ah tercermin dalam metafora zakat 

artinya unit bisnis syari’ah merupakan unit bisnis yang berorientasikan pada zakat (zakah 

oriented) bukan hanya berorientasi pada profit (profit oriented), sehingga perusahaan akan 

mewujudkan pemayaran zakat. Dengan demikian laba bersih (net profit) tidak lagi menjadi 

suatu ukuran kinerja perusahaan,tetapi sebaliknya zakat akan menjadi ukuran kinerja 

perusahaan (Muhammad, 2005).

Dalam zakat perusahaan terdapat berbagai metode yang digunakan dalam 

perhitungannya karena terdapat perbedaan mendasar pada format dan elemen-elemen laporan 

keuangan terutama pada pengakuan dan perhitungan laba, biaya, dan aktiva yang menjadi 

dasar perhitungan zakat suatu perusahaan terkait kebijakan perusahaan itu sendiri. Di 

Indonesia, dasar perhitungan zakat untuk perusahaan belum memiliki standar perhitungan 

yang baku walaupun AAOIFI (The accounting and Auditing Organization for Islamic  

Financial Institution) sebagai rujukan telah memberikan gambaran umum mengenai 

perhitungan zakat dengan menggunakan metode net assets dan Net Invested Funds.



Berbagai metode dalam perhitungan zakat perusahaan yang dijelaskan oleh Sofyan 

Syafri Harahap (2001). Seperti yang dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi, TE Gambling dan 

RE Karim, Bank Muamalat, ’Atiyah, dan AAOIFI memiliki perhitungan berbeda, dan dasar 

dari perhitungan metode-metode tersebut adalah dari laporan keuangan terutama neraca dan 

laba rugi. Standar baku yang belum ditetapkan dalam penentuan metode yang digunakan oleh 

perusahaan, akan menyebabkan perbedaan metode yang digunakan antara perusahaan satu 

dengan yang lainnya sehingga perhitungan oleh lembaga amil zakat pun akan berbeda. 

Sehingga besaran zakat yang dihasilkan antara perusahaan satu dan yang lainnya berbeda 

secara proporsi.

Perusahaan yang telah menerapkan prinsip-prinsip syari’ah dalam aktivitasnya akan 

berusaha untuk menunaikan kewajibannya karena harta yang dimiliki oleh sebuah perusahaan 

merupakan amanah dari Allah SWT yang didalamnya terdapat hak orang lain (mustahiq). 

Dalam skripsi ini penulis mengambil studi kasus pada CV. Gabovira yang merupakan 

perusahaan dagang tekstil khususnya batik sejak tahun 2000. Dari awal pendiriannya, 

CV.Gabovira belum pernah mengeluarkan zakat perusahaannya. Sedangkan berdasarkan fiqh 

zakat, pengambilan zakat kekayaan adalah sebesar 2,5% dari modal pokok dan 

pertumbuhannya setelah mencapai nisab dan haul zakat. Belum terdapat metode baku sebagai 

dasar perhitungan zakat perusahaan dalam aplikasinya, menyebabkan terjadi perbedaan 

penggunaan metode perhitungan oleh unit bisnis yang mengimplentasikan zakat perusahaan 

dalam aktivitas bisnisnya bahkan dalam BAZ atau LAZ di Indonesia. Metode perhitungan 

zakat dengan metode self assesment oleh pembayar zakat memungkinkan suatu kekeliruan 

dalam penilaian harta kekayaan yang dikenakan wajib zakat dalam perusahaan karena 

kurangnya pemahaman konsep akuntansi dan fiqih zakat.

Berdasarkan pemahaman diatas, penulis tertarik untuk memahami dan mengkaji lebih 

lanjut mengenai metode apakah yang lebih baik untuk diaplikasikan dalam perhitungan zakat 



yang sesuai dengan konsep fiqih zakat untuk kategori perusahaan dagang. Dengan 

mensimulasi metode-metode metode perhitungan zakat perusahaan untuk mengetahui 

pengaruh setiap metode tersebut terhadap besaran zakat yang dihasilkan, dan bagaimana 

penilaian akuntansi terhadap akun-akun yang menjadi dasar perhitungan zakat seperti kas, 

persediaan barang, aktiva, pendapatan dan beban, laba dan modal, hutang dan piutang. 

Sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan metode zakat perusahaan yang tepat untuk 

diaplikasikan dalam menghitung zakat perusahaan tersebut dan diharapkan dapat mendorong 

kinerja perusahaan ke arah yang lebih baik dengan zakah oriented yang dijadikan salah satu 

elemen penilaian kinerja perusahaan selain penilaian terhadap tingkat laba perusahaan (profit  

oriented). 

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik mengadakan penelitian untuk memberikan 

gambaran tentang penggunaan dan penerapan akuntansi dalam menghitung zakat perusahaan 

dengan judul : “Analisis Aplikasi Metode Perhitungan Zakat Usaha (Studi Kasus 

CV.Gabovira Sinar Cemerlang)“

1.2 Perumusan Masalah

Pada dasarnya perhitungan zakat  perusahaan masih menemui kesulitan akibat adanya 

berbagai pendapat dan versi mengenai metode yang menjadi dasar pengukuran zakat. 

Perbedaan pendapat mengenai dasar pengukuran zakat ini menimbulkan kesulitan dalam 

menentukan metode mana yang paling cocok digunakan oleh perusahaan. Berdasarkan hal 

tersebut, masalah yang diteliti adalah :

1. Metode apa yang tepat untuk digunakan dalam pengukuran zakat perusahaan, 

khususnya perusahaan dagang?

2. Bagaimana perlakuan akuntansi sesuai peraturan yang berlaku dalam laporan 

keuangan terhadap zakat yang ada?

1.3  Batasan Masalah



Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini mengkaji teori-teori dari berbagai buku dan literatur mengenai 

perhitungan zakat dan implementasinya.

2. Zakat yang dibahas adalah zakat perusahaan dagang.

3. Perhitungan zakat perusahaan menggunakan beberapa metode dari berbagai literatur 

yang menggunakan laporan keuangan (neraca dan laba rugi) sebagai dasar 

perhitungan.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk : 

a. Untuk mengetahui metode perhitungan dan perlakuan akuntansi zakat usaha 

perdagangan.

b. Untuk mengetahui praktik perhitungan zakat yang sesuai dengan standar akuntansi 

yang berlaku umum.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai pengukuran perhitungan 

zakat usaha pada perusahaan dagang. 

2. Memberikan informasi mengenai metode akuntansi yang digunakan dalam 

pengukuran zakat.

3. Dapat memberikan informasi untuk pengembangan penerapan teori akuntansi syariah 

pada praktik perusahaan perdagangan.

4. Sebagai tambahan pengetahuan bagi penulis untuk mendalami bidang studi akuntansi 

yang berkaitan dengan penelitian ini. 

5. Sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.



1.5  Kerangka Pemikiran

Islam telah memasukkan ke dalam struktur pilarnya suatu persiapan bantu-diri sosial, 

dengan individu memberikan kontribusi  menurut kemampuannya masing-masing untuk 

memenuhi visi persaudaraannya, di mana setiap orang menikmati martabat dan perhatian 

saudaranya sebagai khalifah Allah dan sebagai salah satu anggota umat (Chapra, 2000). 

Sementara Islam mewajibkan setiap muslim untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ia juga 

menetapkan kewajiban kolektif (fardhu kifayah) bagi masyarakat muslim untuk memenuhi 

kebutuhan semua orang yang tidak mampu membantu dirinya sendiri karena kekurangan 

yang berada di luar kontrolnya. 

Akuntansi bagi masyarakat muslim dilaksanakan dengan asumsi bahwa Allah adalah 

pemilik asli semua kekayaan sedangkan manusia hanyalah khalifah dimuka bumi yang diberi 

wewenang untuk mengelola dan melestarikan. Sehingga kebebasan yang dimiliki manusia 

terbatas pada penggunaan dan pengelolaan sumber daya mereka. 

Menurut Triyuwono (2001), realitas organisasi akuntansi syariah adalah realitas organisasi 

yang dimetaforakan dengan zakat. Metafora ini membawa konsekuensi pada organisasi 

bisnis, bahwa perusahaan tidak lagi berorientasi pada laba (profit oriented) atau berorientasi 

pada pemegang saham (stakeholder oriented), melainkan berorientasi pada zakat (zakah 

oriented).

Akuntansi zakat merupakan subbagian dari akuntansi Islam. Dalam dunia penelitian 

merupakan fenomena baru yang mulai banyak diminati. Zakat kini mulai dianggap sebagai 

bagian dari rekening perusahaan yang tidak dapat diabaikan peranannya dalam 

mempengaruhi laporan keuangan perusahaan. Zakat dipahami sebagi kewajiban religius yang 

dikenakan kepada umat Islam, berbeda dengan pajak yang merupakan kewajiban seorang 

warga negara kepada negaranya. Karena sifat zakat sebagai religious tax maka hanya orang-

orang yang memenuhi persyaratan tertentu yang dikenai kewajiban ini.



Menurut AL-Shawkani (Saud, 1976) zakat secara linguistik memiliki makna ganda, 

yaitu: pertumbuhan (growth) dan juga pembersihan atau purification (Siregar, 1999). Makna 

yang pertama mengandung pengertian bahwa zakat akan membawa pertumbuhan kekayaan 

(wealth) dan juga membawa pahala (reward) bagi yang melakukannya. Secara singkat zakat 

tidak akan menurunkan kekayaan. Sedangkan makna kedua, zakat akan membersihkan jiwa 

manusia dari keinginan memiliki kekayaan yang berlebihan. 

Chapra (2000) menyatakan bahwa zakat mempunyai makna literal, yaitu: penyucian 

(thaharah), pertumbuhan (nama’), keberkatan (barokah), dan pujian (madh). Secara teknik, 

zakat pada hakikatnya adalah kewajiban finansial seorang muslim untuk membayar sebagian 

kekayaan bersihnya atau hasil-hasil pertanian, jika kekayaan tersebut melebihi batas nisab, 

suatu kadar tertentu sebagai bagian dari kewajiban keagamaan yang harus ditunaikan.

Zakat menurut bahasa (lughat) berarti : tumbuh; berkembang; kesuburan atau 

bertambah (HR. At-Tirmidzi) atau dapat pula berarti membersihkan atau mensucikan (QS.At-

Taubah:10). Menurut Hukum Islam (istilah syara'), zakat adalah nama bagi suatu 

pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu dan untuk 

diberikan kepada golongan tertentu (Al Mawardi dalam kitab Al Hawiy). Menurut PSAK 

No.59 Tentang Akuntansi Perbankan Syariah, zakat adalah sebagian harta yang wajib 

dikeluarkan muzakki (pembayar zakat) untuk diserahkan kepada mustahiq (penerima zakat). 

Penerima zakat adalah delapan kelompok yang disyariatkan oleh Allah, yaitu orang-orang 

fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para mualaf, untuk memerdekakan budak, orang 

yang berhutang, untuk di jalan Allah dan para musafir (Q.S. At-Taubah : 60). Selain itu ada 

istilah shadaqah dan infaq, sebagian ulama fiqh mengatakan bahwa sadaqah wajib 

dinamakan zakat, sedang sadaqah sunnah dinamakan infaq. Sebagian yang lain mengatakan 

infaq wajib dinamakan zakat, sedangkan infaq sunnah dinamakan shadaqah.



Zakat merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam, karena zakat merupakan 

salah satu implementasi azas keadilan dalam sistem ekonomi Islam. Menurut M.A Mannan 

(1993) zakat mempunyai enam prinsip yaitu : 

1.  Prinsip keyakinan keagamaan; yaitu bahwa orang yang membayar zakat merupakan 

salah satu manifestasi dari keyakinan agamanya. 

2.  Prinsip pemerataan dan keadilan; merupakan tujuan sosial zakat yaitu membagi 

kekayaan yang diberikan Allah lebih merata dan adil kepada manusia. 

3. Prinsip produktifitas; menekankan bahwa zakat memang harus dibayar karena milik 

tertentu telah menghasilkan produk tertentu setelah lewat jangka waktu tertentu. 

4. Prinsip nalar; sangat rasional bahwa zakat harta yang menghasilkan itu harus 

dikeluarkan. 

5. Prinsip kebebasan; zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas. 

6. Prinsip etika dan kewajaran; yaitu zakat tidak dipungut secara semena-mena.

Menurut Yusuf Qardhawi (Yusuf Qardhawi, 123, 2002) kekayaan atau amwal (kata jamak 

dari maal) menurut bahasa Arab adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia 

untuk menyimpan dan memilikinya. Atas dasar tersebut setiap benda berwujud yang 

diinginkan manusia untuk disimpan atau dimilikinya setelah memenuhi syarat-syarat wajib 

zakat, harus dikeluarkan zakatnya. 

Zakat diwajibkan  atas beberapa jenis harta dengan beberapa syarat yang mesti 

dipenuhi. Syarat-syarat ini dibuat untuk membantu pembayar zakat (muzakki) agar dapat 

membayar zakat hartanya dengan rela hati sehingga tujuan sebenarnya zakat yang 

disyariatkan akan tercapai. 

Syarat-syarat tersebut adalah sebagaimana berikut: 

a.  Dimiliki dengan sempurna. 

b.  Perkembangan sebenarnya atau mengikut taksiran. 



c.  Cukup nisab. 

d.  Lebih dari keperluan asas. 

e.  Cukup haul. 

f.  Mencegah pergandaan di dalam zakat. 

Pengelolaan zakat di Indonesia kini memasuki era baru, yaitu dikeluarkannya undang-

undang yang berkaitan dengan zakat sekaligus berkaitan dengan pajak. Undang-undang 

tersebut adalah Undang-Undang No 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan 

Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat dan 

Urusan Haji Nomor D/ tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat serta tentang 

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Secara eksplisit Al-Qur'an dan Hadist menyebutkan beberapa jenis harta benda yang 

harus dikeluarkan zakatnya, seperti hasil pertanian ( QS 6 :141 ), emas dan perak ( QS 9:34-

35 ), binatang ternak ( berbagai hadist nabi ), perdagangan ( Hadist nabi ), Rikaz (Al hadist). 

Tetapi Al-Qur'an juga menggunakan istilah yang bersifat umum untuk harta benda yang wajib 

dikeluarkan zakatnya, apabila telah memenuhi persyaratan tertentu, yaitu Al- Amwaal ( harta 

benda, seperti tergambar dalam QS 2 :267 ) Berdasarkan kepada nash umum tersebut dan 

juga ayat serta hadist lain, para ulama menganalogikan kewajiban zakat pada benda-benda 

dan penghasilan serta perusahaan tertentu, yang contohnya pada zaman nabi belum ada 

seperti zakat profesi dan zakat perusahaan.

Landasan kewajiban zakat pada perusahaan berpijak pada dalil yang bersifat umum, 

seperti yang terdapat dalam firman Allah SWT surat Al Baqarah ayat 267 yang berbunyi :

“ Wahai sekalian orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian 

dari hasil usahamu yang baik-baik”



Hadist riwayat Imam Bukhari dari Anas bin Malik mengatakan bahwasanya Abu Bakar 

Shidiq telah menulis surat kepadanya yang berisikan pesan tentang zakat (sabulussalam 11 :

121) 

" Janganlah digabungkan sesuatu yang terpisah dan jangan pula dipisahkan sesuatu 

yang tergabung ( berserikat ) karena takut mengeluarkan Zakat. Dan apa-apa yang 

telah digabungkan dari dua orang yang telah berserikat (berkongsi), maka keduanya 

harus dikembalikan (diperlakukan) secara sama". 

Yang perlu diperhatikan dalam perhitungan zakat perusahaan adalah pentingnya 

melakukan berbagai koreksi atas nilai aktiva lancar dan kewajiban jangka pendek yang 

kemudian disesuaikan dengan ketentuan syari'ah, seperti koreksi atas pendapatan bunga, dan 

pendapatan haram serta subhat lainnya. Sedangkan aset tetap tidak termasuk yang 

diperhitungkan ke dalam harta yang dikenakan zakat, karena aset tersebut tidak untuk 

diperjual belikan. Sesuai dengan salah satu syarat harta yang wajib dikenakan zakat yaitu 

berkembang. Sebuah perusahaan biasanya memiliki harta yang tidak akan terlepas dari tiga 

bentuk. Yaitu (1) harta dalam bentuk barang, baik yang berupa sarana dan prasarana maupun 

yang merupakan komoditas perdagangan, (2) harta dalam bentuk uang tunai, (3) harta dalam 

bentuk piutang. Harta perusahaan yang harus dizakati adalah ketiga bentuk harta tersebut, 

dikurangi dengan harta dalam bentuk sarana dan prasarana dan kewajiban mendesak lainnya, 

seperti utang yang telah jatuh tempo atau yang harus dibayar saat itu juga. Pola perhitungan 

zakat perusahaan didasarkan pada laporan keuangan (neraca) dengan mengurangkan 

kewajiban atas aktiva lancar. Atau seluruh harta ditambah keuntungan kemudian dikurangkan 

pembayaran utang dan kewajiban lainnya, lalu dikalikan 2,5 persen sebagai zakatnya.

Menurut Qardhawi (1999) kekayaan perusahaan yang dikenakan zakat adalah urud 

al-tijarah, yaitu kekayaan perusahaan yang digunakan untuk memperoleh laba. Harta 

kekayaan perusahaan yang dikenakan zakat berupa kas (setara dengan kas), investasi jangka 



pendek, barang dagang, piutang dagang bersih dikurangi dengan kewajiban lancar. Untuk 

mudahnya, zakat dikenakan pada harta lancar bersih (net current asset) perusahaan.

Secara umum berbagai bentuk dalam pola pembayaran dan penghitungan zakat 

perusahaan mengacu pada pola pembayaran dan perhitungan zakat perdagangan, karena 

dipandang dari aspek legal dan ekonomi, kegiatan sebuah perusahaan intinya berpijak pada 

kegiatan trading atau perdagangan. Perusahaan pada umumnya mencakup tiga hal yang besar. 

Pertama, perusahaan yang menghasilkan produk tertentu. Jika dikaitkan dengan kewajiban 

zakat, maka produk yang dihasilkan harus halal dan dimiliki oleh orang-orang yang beragama 

Islam, atau jika pemiliknya bermacam-macam agama, maka perhitungan berdasarkan saham 

dari yang bergama Islam. Kedua, perusahaan yang bergerak di bidang jasa seperti perusahaan 

di bidang akuntansi. Ketiga, perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, seperti lembaga 

keuangan, baik bank maupun nonbank. Adapun nisab zakat perdagangan sebagaimana 

pendapat kebanyakan ulama adalah senilai nisab emas dan perak yaitu 85 gram emas 

( pendapat paling mu'tabar) sedangkan tarifnya adalah 2,5 % dari aset bukan dari keuntungan 

(Qhardhawi,1999). 

Menurut Qhardhawi landasan perhitungan zakat perusahaan adalah sebagaimana yang 

diriwayatkan oleh Ubaid dalam kitab Al-amwaal: " Apabila telah sampai batas waktu 

membayar zakat, perhatikanlah apa yang engkau miliki baik uang ( kas) ataupun barang yang 

siap diperdagangkan (persediaan), kemudian nilailah dengan nilai uang, kemudian hitunglah 

hutang-hutangmu dan kurangkanlah atas apa yang engkau miliki "

Dari penjelasan di atas, maka pola perhitungan zakat perusahaan didasarkan pada 

laporan keuangan (neraca) dengan mengurangkan kewajiban lancar atas aktiva lancar. 

Metode perhitungan ini biasa disebut dengan metode ” sya'iyyah ”

Yang termasuk kepada aktiva lancar ialah : 1. Kas, 2. Bank (setelah disisihkan unsur 

bunga), 3. Surat berharga (dengan nilai sebesar harga pasar), 4. Piutang (yakni yang mungkin 



bisa ditagih), 5. Persediaan, baik yang ada digudang, di show room, di perjalanan ,barang 

yang ada di distributor dalam bentuk konsinyasi, barang jadi, barang dalam proses atau masih 

bahan baku. Semua dinilai dengan harga pasar. Sabda Nabi “Nilailah dengan harga pada hari 

jatuhnya kewajiban zakat, kemudian keluarkan zakatnya” (Abu ‘Ubaid bin Salam Al-

Amwal). Sedangkan yang termasuk kewajiban lancar ialah: 1. Hutang usaha, 2. Wesel bayar, 

3. Hutang pajak, 4. Biaya yang masih harus dibayar, 5. Pendapatan diterima dimuka, 6. 

Hutang bank (hutang bunga tidak termasuk) dan 7. Hutang jangka panjang yang jatuh tempo.

Berhubungan dengan nilai pertukaran disebut nisab zakat untuk beragam aset 

perusahaan (dalam neraca) yang dikenai zakat. Aliran pragmatis AS secara teoritis juga 

melakukan legitimasi laba dalam menurunkan konsep akuntansinya mulai tujuan sampai 

bentuk laporan keuangannya (Syahatah 2001; Zulkifli dan Sulastiningsih 1998 ; Kusumawati 

2005). Bahkan berdasar penelitian Harahap dan Yusuf (2002) perusahaan Islami Indonesia 

banyak menjalankan metode penghitungan zakat berdasarkan laba bersih.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:



BAB I PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang, permasalahan, batasan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika 

penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang landasan teori mengenai zakat kekayaan dimulai dari 

konsep dasar zakat kekayaan (maal), konsep harta dalam Islam, zakat perusahaan, 

standar akuntansi zakat, bentuk akuntansi zakat, dan metode perhitungan zakat 

perusahaan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini meliputi metode pengumpulan data, teknik pengambilan sampel, alat 

analisa, variabel penelitian dan pengukurannya.

BAB IV  PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Bab ini terdiri dari analisis dan pembahasan masalah dengan menggunakan alat 

analisis.

BAB V    KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi simpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran 

sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak terkait.
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