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ABSTRAK

Titin Suhartina. 20t9. A*alisis Perlakuen Alrantawi Zak*t
Petasahaan p*da PT. Bsnk BNI $;*riah Kantar C*b*ng l{*ksssar. Dibawah
L,imbrngan bapak Indrawan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlakuan akuntansi zakel-
peru*sahaan pada PT. Bank BNtr Sysriah Kantor Cabang Makassar dan pengaruh
zakat terhadap PSAK No. 109.

Metode analisis yang digunakan yaitu metade analisis deskriptif
kualitatif dengan menggunakan teknik pftngumpulan data yaitu observasi d*n
\\a\\-ancara.

Dari hasil penelilian yang diiakukan pada PT. Bank BNI Syariah Kant*r
Cabang Makassar rnengenai perlakuan akuntansi zakat perusahan" Laporan yang
drlampirkan sudah mencerminkan kinerja organisasi terutama kemampuan dalam
rnelarik dana dan menyalurkan sssuai sasarsfl, sekingga tujuan zakat tereapai.
premahaman SDM pada PT. Bank BNI Syariah terkait penerapan PSAK No. i09
sudah tercapai dan sesua dengan prasedur yang dlterapkan dalam PSAK No. l*9
=hingga dalam pembukuannya menggurlakan sistem pencatatan sederhana yaitu
srngle entry yang dianggap lebih rnudah untuk dipahami dan sudah sepenuhnya
memakai standar peiaporan keuangan yeng sesuai dengan PSAK No. 109.

lrirt;r kunci: ALuntansi Zakat". perlaku*n Zakat Ferusahaan. []SAK ll]9
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A8STE4C7

Titin sukrirtina, 2*19. Axalysi,r *f the accounting tr*{}trneftt af {}orp*r*te
Zakat ct PT. Bank BNi Syarirslz Mak$ssat' Branclz Afiice, suprervised by
!rulrcwanAzis.

This study sims to delerrnifie the accotaeting treatm*nt of z*k*t *t PT.

-Bwk BNI Syari*h M*kassar Bruinct ffi*e and the ffict af zak*t of z*kt tawcrd
lnterttasional Financial Report Standar { PSAK Nrl t{}9}.

The analytical metlxod uses d*s*riptive qualitrstive tsnalysiti metkod using
.lttta collection tecltniques nawely observation arcd intervzws.

Frorn the results af the study, the accounting ffeatrnent *f campany zck*t
tou,ard P7'. Bsnk BNI Syarialr irlakuss*r Br*nch Afrtce, lhe attcched rep{}rf
,ellects the arganiz*tctns perfotnilfice, *speciaff7, tlte *hi{iry tu charunel f*od,
ttccording to the twget, so tlzat the rakat goals $re achiev€C. Ufiderstandirug *f
human resaur{:ss *t PT. Ba*k BNI SyrLrialt relate trs tft* *ppli**tion */ PSAK
5o.lA9 ltas been achieved and in atcard*zr:e with llze prcscedures cdopted in
PSAK No. 109, so thctt in the baakkeeping using c simple rec*rdi*g system th*t is
single entry which considered e*sier to ufiderst{rnd and kus fully used fin*wciul
reporting stand*rdg in accardancs witlz PSAK No" ]09.

Eeywaor$s : Accountingfar Zttkat, Carp*r*te Zakat Tre*trn*nt, PSAK |i)p

iv



  MOTTO  “ SELAMA ADA KEYAKINAN SEMUA AKAN MENJADI MUNGKIN KARENA SESUNGGUHNYA SESUDAH KESULITAN AKAN ADA KEMUDAHAN ”                  



   PERSEMBAHAN  Dengan Penuh Kerendahan Hati dan Rasa Syukur Tiada Henti, ku persembahkan Skripsi Ini Untuk : Kedua Orang Tua, Kakak-kakak ku dan keluarga ku Tercinta Serta Teman-teman ku yang Selalu Mendo’akan Kebaikan Untuk ku                KATA PENGANTAR 



   Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu Wata’alla atas segalah limpahan rahmat dan karunia-Nya berupa kesehatan, kekuatan, kesabaran dan kemampuan untuk berfikir yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Salam dan salawat juga semoga senangtiasa terucap kepada Nabi Muhammad Sallallahu A’laihi Wasallam yang menjadi panutan sempurnah bagi kita semua dalam menjalankan kehidupan yang bermartabat. Skripsi dengan judul “ Analisis Perlakuan Zakat Perusahaan pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabank Makssar “ ini menulis susunan dalam rangka penyelesaian studi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nobel Indonesia Makassar. Penulis menyadaribbahwa dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menemui banyak kendala. Oleh karena itu melalui kesempatan ini, penulis ingin menghanturkan banya terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : 1. Bapak Dr. H. Mashur Razak, SE., MM selaku ketua STIE Nobel Indonesia yang telah memberikan persetujuan untuk mengadakan penelitian. 2. Bapak Dr. Ahmad Firman, S.E., M.Si selaku wakil ketua sati bidang akademik yang telah memberikan arahan dan masukan bagi penulis. 3. Bapak Inrawan Azis, S.E., M.Ak selaku ketua jurusan akuntansi dan yang telah membantu mempercepat legitimasi penelitian ini. 4. Ibu Fitriani Latief, S.P., M.M selaku ketua P3M yang telah membantu sehingga penelitian ini dapat terlaksana. 5. Bapak/Ibu Dosen yang telah begitu tulus membekali penulis dengan ilmu dan pelajaran yang sangat berharga. 6. Yang tersayang Ayahanda dan Ibunda tercinta serta saudara-saudara penulis yang telah banya memberikan bantuan moril dan mareial. 7. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam penyelesaiaan skripsi ini. 
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  1.1 Latar Belakang Menurut Kau (2008) wacana penerapan ekonomi Islam sebagai alternatiflain untuk bermuamalah mulai mengemuka dan semakin gencar sampai saat ini, termasuk dalam bidang akuntansi yang merupakan instrumen penting perekonomian. Prinsip akuntabilitas dalam perspektif Islam bukanlah suatu hal baru, kerena dalam bermuamalah, seorang muslim harus mengedepankan akuntabilitas atau pertanggungjawaban. Visi terbesar dalam sosial ekonomi islam adalah menciptakan keseimbangan antara ekonomi dan masyarakat secara adil. Hal ini dapat dilakukan melalui partisipasi pada setiap individu masyarakat dalam mengerjakan kebaikan dan hal-hal berguna yang telah diderivasikan Allah kepada manusia dimuka bumi. Namun pelaksanaannya tidak hanya terbatas pada golongan kayasaja, melainkan melibatkan berbagai aspek kehidupan masyarakat (Athiayah, 2013). Menurut Asnaini (2010) penerapan akuntansi syariah dalam dunia ekonomi islam merupakan suatu upaya penegakkan syariat. Akuntansi syariah dapat diposisikan sebagai bagiandari tatanan sosial ekonomi masyarakat secara luas, bukan untuk kemasalahatan kelompok masyarakat tertentu. Ini berlawanan dengan akuntansi konvensional yang hanya berorientasi pada 
private sector, dan hanya berfokus pada kepentingan pemilik modal atau investor, sehingga akuntansi kehilangan manfaa tsosialnya dan menjadi kerdil. Walaupun dalam perkembangan terkini, system kapitalis telah mengalami pergeseran nilai sehingga kelihatan menjadi lebih “sosialis” dipermukaannya, ini lebih merupakan suatu keharusan karena perkembangan kondisi masyarakat 



  sekarang yang semakin kritis yang menuntut terjadinya pergeseran tersebut. Pergeseran ini berdampak kepada pengembangan akuntansi sebagai suatu teknologi sosial ekonomi. Awang dan Mokhta (2012) mengatakan bahwa akuntansi syariah memandang organisasi bisnis sebagai basis masyarakat secara keseluruhan, dimana perusahaam dalam operasionalnya harus selalu mengedepankan kepentingan masyarakat, sebelum kepentingan lain dalam skalayang lebih kecil (perusahaan dan pemiliknya). Hal lain yang menyebabkan pergeseran atau perubahan paradigma yaitu organisasi bisnis yang berorientasi profit keorganisasi bisnis yang berorientasi pada keberkahan. Berbeda dengan akuntansi konvensional yang melihat organisasi bisnis sebagai unit usaha yang bebas, sehingga menjadikannya bersifat individual. Fajar dan Samboda (2010) berpendapat bahwa akuntansi syariah bertujuan untuk mencari keberkahan karena nilai-nilai Islam yang melekat padanya. Melalui penerapan akuntansi syariah, kondisi sosial akan dikembangkan dan mengarah pada pengimplementasian nilai-nilai tauhid dan tunduk pada kuasa Allah SWT. Realitasyang diharapkan adalah kesadaran diri seseoang, sehingga menjadi tunduk danpatuh terhadap Allah SWT dan selalu merasakan kehadirannya dimanapun diaberada. Pelaksanaan dilakukan dalam suatu cara pandang yang menyadari sepenuhnya hakikat diri manusia dan tanggungjawabannya di hari akhir kelak. Banyak studi dan riset yang menunjukkan bahwa instrumen zakat perusahaan ternyata mampu menjadi solusi bagi kemiskinan. Pemerintah pun 



  sepertinya juga memiliki perhatian yang cukup besar terhadap potensi dana zakat. Pemerintah telah mengeluarkan undang-undang  peraturan zakat yang baru yang mengatur tentang pengelolaan zakat yaitu undang-undang No. 23 Tahun 2011. Dalam pasal 5 ayat (1) dikemukakan bahwa untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan penyalagunaan zakat. Masyarakat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) selanjutnya dapat mempertegas fungsi BAZNAS dan LAZ dikemukakan dalam pasal 7 ayat 1.  Dalam  melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 BAZNAS dan LAS menyelenggarakan fungsi perencanaan, pelaksanaan pengendalian serta pelaporan dan pertanggungjawaban atas pengelolaan zakat. Bagi perbankan dalam masalah zakat yaitu sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Di sisi lain tidak sedikit lembaga pengelola zakat (LPZ) yang perhatian untuk menampung dana zakat, bahkan Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dan unit usaha syariah (UUS)  dapat  menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga  baitul maal, yakni menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, shodaqoh, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat, infaq, shodaqoh. Dimyati (2007) menganalogikan zakat perusahaan sama dengan zakat penghasilan, maka perhitungan nisbah dan syarat-syarat lainnya juga mengacu pada zakat penghasilan.  Dasar perhitungan zakat penghasilan adalah mengacu pada riwayat yang diterangkan oleh Abu Ubaid dalam kitab Al-Amwal dari 



  Maimun bin Mihram sebagai berikut. ”Apabila telah sampai waktu untuk membayar zakat, perhatikanlah apa yang engkau miliki baik uang (kas) atau barang yang siap diperdagangkan (persediaan), kemudian nilailah dengan nilai uang, demikian pula piutang, kemudian hitunglah utang-utangmu dan kurangkanlah atas apa yang engkau miliki”. Septianriware (2013) berwacana zakat perusahaan masih menjadi masalah yang diperdebatkan diantara para ulama fiqh mengenai esensi hukumnya, karena tidak terdapat petunjuk langsung dari Rasulullah SAW mengenai bentuk zakat ini dengan jelas. Sehingga sampai saat ini masih menjadi sebuah pertanyaan wajib atau tidaknya suatu perusahaan dikenakan zakat atau hanya individu pemilik perusahaan saja yang harus membayar zakatnya. Menurut Riyanti (2007) potensi zakat perusahaan yang belum tergali, disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap perkembangan zakat kekayaan ini, karena masih terdoktrin bahwa zakat hanya sebatas zakat fitrah dan zakat harta (kekayaan pribadi). Sebab yang lain adalah pengumpulan dan pendayagunaan zakat sebagaimana di contohkan pada zaman Rasulullah SAW dan zaman kejayaan islam sebagai satu pokok ajaran dan pilar perekonomian islam belum ditangani dengan lebih serius yaitu dalam penanggulangan kemiskinan. Kesadaran setiap pengusaha muslim juga berpengaruh dalam pengembangan zakat perusahaan ini. Sehingga jika bentuk zakat ini diterapkandan dioptimalkan, potensi terhimpunnya dana zakat akan lebih besar (Septiana, 2008). 



  Apri (2009) mengharapkan zakat perusahaan sebagai representasi syariah suatu perusahaan diharapkan dapat memicu pertumbuhan dan distribusi ekonomi yang semakin baikdan harus didukung dengan pelaksanaan sistem yang jelas sebagai upaya pelaksanaan perhitungan dan pencatatan zakat dengan benar. Perusahaan pada umumnya dapat bertindak sebagai amil (pengelola) dengan mengembangkan pengumpulan dana zakat dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan dapat menyalurkannya melalui lembaga zakat yang telah ditunjuk oleh perusahaan. Sehingga perlakuan dan penyajian zakat perusahaan dalam laporan keuangan suatu perusahaan sangat penting sebagai konsep dasar penentuan besaran zakat suatu perusahaan. Wahab (2018) berpendapat khususnya pada perbankan sebagai suatu entitas juga tidak luput dari perhatian untuk dijadikan subjek zakat. Dikatakan zakat perbankan, apakah berupa zakat yang dikordinasi oleh perbankan dan dipungut dari penghasilan direksi sampai seluruh karyawan yang telah mencapai nishab, atau zakat atas harta kekayaan perbankan yang dikelola itu sudah bisa dikatakan mewakili. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dengan adanya gagasan lembaga perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah islam  berkaitan erat dengan gagasan terbentuknya suatu sistem ekonomi islam. Dunia ekonomi dalam islam adalah dunia bisnis atau investasi. Hal ini bisa  dicermati mulai dari tanda-tanda eksplisit untuk melakukan investasi (ajakan bisnis dalam Al-Quran dan Al-Hadist) hingga tanda-tanda implisit untuk menciptakan sistem yang mendukung iklim investasi (adanya sistem zakat 



  sebagai alat disinsetif atas penumpukan harta, larangan riba untuk mendorong optimalisasi investasi, serta larangan judi dan spekulasi untuk mendoronng produktivitas atas setiap investasi). Menurut Meutia (2010) bank syariah seharusnya memiliki dimensi spiritual yang lebih banyak. Dimensi spritual  ini tidak hanya menghendaki bisnis yang non riba, namun juga mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat luas, terutama bagi golongan masyarakat ekonomi lemah. Menurut Yusuf (2010) posisi perbankan syariah sebagai lembaga keuangan yang sudah eksis ditingkat nasional harus menjadi lembaga keuangan percontohan berdasarkan prinsip islam. Atas dasar argumen tersebut, maka perlu dikaji suatu konsepsi mengenai zakat terhadap perusahaan. Bagaimana suatu penghasilan dalam sebuah entitas atau perusahaan menjadi penghasilan wajib zakat dan wajib dikeluarkan zakatnya, karena sebenarnya, jika ingin diamati dari penghasilan perusahaan itu baik penghasilan berupa uang (kas) maupun lain sebagainya yang terkandung potensi zakat manakala nilainya telah mencapai nishab dan cukup haul (Alchudri, 2010). Berdasarkan  permasalahan di atas, maka penulis tertarik memilih judul ”Analisis Perlakuan Akuntansi Zakat Perusahaan Pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Makassar”.  1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang yang telah di kemukakan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: 



  ”Bagaimana Perlakuan Akuntansi Zakat Perusahaan pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Makassar.?  1.3 Tujuan  Penelitian Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian adalah untuk mengetahui Perlakuan Akuntansi Zakat Perusahaan pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Makassar.  1.4 Manfaat Penelitian Manfaat dari penelitian ini adalah : 1. Manfaat Teoritis Secara teoritis, penelitian bermanfaat bagi pengembangan ilmu akuntansi khususnya dalam bidang akuntansi syariah dan juga diharapkan akan menambah pengetahuan pembaca tentang topik yang dibahas. 2. Manfaat Praktis. a. Bagi lembaga perbankan Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bukti empiris mengenai analisis kebijakan akuntansi atas perlakuan zakat penghasilan, serta dapat dijadikan informasi tambahan bagi peneliti di masa yang akan datang. b. Penulis  Hasil dari penelitian ini diharapkan agar peneliti  dapat memperoleh tambahan informasi dan pengetahuan tentang akuntansi, 



  serta sebagai sarana latihan penerapan ilmu yang didapat dibangku kuliah kedalam masalah sebenarnya terjadi disuatu perbankan. c. Mahasiwa Jurusan Akuntansi Dapat dijadikan referensi tambahan bagi mahasiswa jurusan akuntansi sebagai bahan informasi untuk penelitian atau bahan ajaran terkait dengan akuntansi zakat perusahaan. d. Akademis Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan ilmu akuntansi zakat dan bisa memberikan kontribusi ilmiah pada kajian tentang akuntansi zakat perusahaan tersebut.        BAB II TINJAUAN PUSTAKA  2.1 Pengertian dan Tujuan Akuntansi Syariah Menurut Arsanto (2014) perkembangan akuntansi dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya adalah faktor sistem ideologi dan ekonomi suatu 



  negara. Perkembangan ideologi dan ekonomi suatu negara akan berpengaruh terhadap perkembangan akuntansi di sebuah negara. Di indonesia, perkembangan akuntansi dari masa ke masa dipengaruhi oleh adanya perkembangan idiologi agama islam, yang kemudian mendorong perkembangan ekonomi islam sebagai bentuk refleksi idiologi islam tersebut. Fajarwati dan Sambodo (2010) menyatakan bahwa pencatatan tansaksi keuangan yang disesuaikan dengan semangat islam adalah pencatatan transaksi yang dilakukan oleh petugas pencatat transaksi yang terbebas dari efek negatif transaksi keuangan. Mulawarman (2009:122) berpendapat akuntansi syariah harus diarahkan pada pemahaman tauhid, yaitu pemahaman kepada Sang Pencipta Allah SWT, dari titik sentral Allah beranjak pada cinta manusia pada tuhan, alam dan manusia, berlanjut pada akuntabilitas dan proses terakhir adalah pemahaman terhadap informasi yaitu bentuk pencatatan untuk mencapai tujuan. Triyuwono (2001:1) menyatakan bahwa akuntansi syariah merupakan instrumen yang digunakan untuk menghitung zakat perusahaan, selain itu juga dikatakan bahwa akuntansi syariah merupakan suatu disiplin ilmu yang harus terstruktur dan sistematis melalui pendekatan prespektif, metodologi dan teori. Dari berbagai pengertian tentang akuntansi syariah diatas maka dapat kita simpulkan bahwa tujuan dari akuntansi syariah itu sendiri pada intinya adalah menciptakan informasi akuntansi yang sarat nilai (etika) dan dapat mempengaruhi perilaku para pengguna informasi akuntansi kearah 



  terbentuknya peradaban ideal yang tercapai nilai humanis, emansipatoris, transcendental, dan teologikal. Dalam hal ini para ahli merumuskan beberapa tujuan terpenting akuntansi syariah diantaranya: a. Perlindungan Harta (hifzul maal) Peranan akuntansi (pencatatan), selain dapat memelihara harta, namun dituntut pula menghitung secara akurat (mencatat secara benar). Tugas seorang akuntan adalah sebagai pengelola serta bertanggung jawab penuh atas transaksi apa saja yang dicatatnya. Begitu pula akibat baik maupun buruknya. b. Eksistensi pencatatan ketika ada perselisihan Pencatatan transaksi keuangan pada harta yang dimiliki adalah bertujuan untuk memberikan kesaksian yang kuat ketika terjadi perselisihan pada suatu transaksi atau harta. c. Dapat membantu dalam mengambil keputusan Para ahli mengartikan bahwa tanpa bantuan data-data yang tercatat dalam pembukuan maka pelaku bisnis akan sulit dalam mengungkapkan pikiran yang benar ketika mengambil keputusan yang bijak. d. Menetukan hasil-hasil usaha yang akan di zakatkan Saat akan menentukan perhitungan zakat harus mengetahui hasil usaha (pendapatan) baik keuntungan atau kerugiannya. Atas dasar 



  tersebut maka dapat dengan mudah dihitung berapa jumlah yang harus dikeluarkan zakat atas hartanya. e. Menentukan dan menghitung hak-hak yang berserikat Dasar-dasar  akuntansi yang diatur oleh akuntansi syariah di antaranya adalah untuk dapat memastikan hak yang berserikat akan mendapatkan hasil yang telah disepakati. Hal tersebut dapat juga mencegah adanya kezaliman diantara mereka. f. Menentukan Imbalan, Balasan, dan Sanksi Akuntasi syariah berfungsi untuk memberikan fasilitas dalam perhitungan imbalan setelah terjadi transaksi perdagangan. Balasan serta sangsi apabila terdapat temuan penyelewengan. Akuntansi syariah berfungsi untuk memberikan fasilitas dalam perhitungan imbalan setelah transaksi perdagangan.  Tujuan-tujuan akuntansi Islam telah mempresentasikan tujuan akuntansi yang sesuai dengan prinsip syariah. Dari penjelasan diatas maka diketahui pada dasarnya hukum-hukum yang dijelaskan oleh ajaran syariah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.      2.2 Akuntansi Zakat Menurut Winata (1994:55) akuntansi zakat terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan 



  akuntabilitas. Akuntansi zakat merupakan alat informasi antara lembaga pengelola zakat sebagai manajemen dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Bagi manajemen, informasi akuntansi zakat digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan, pembuatan program, alokasi anggaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja. Informasi akuntansi zakat juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja lembaga pengelola zakat. Akuntansi dalam hal ini diperlukan terutama untuk menentukan indikator kinerja (performance indicator) sebagai dasar penilaian kinerja. Apabila tidak ada informasi akuntansi zakat maka manajemen akan kesulitan untuk melakukan pengukuran pengeluaran dari zakat. Kewajiban zakat bagi umat muslim merupakan bukti betapa pentingnya peranan akuntansi bukan saja bagi perusahaan atau lembaga, tetapi juga perseorangan. Dalam konteks ini akuntansi dapat memberikan sumbangan dalam proses perhitungan zakat apakah nilai aktiva atau kelayakan maupun hasil/laba yang kena zakat. Jumlah aset yang dijadikan sebagai dasar pengenaan zakat perlu diketahui. Bagaimana mungkin kita mengetahui utang zakat tanpa bantuan dari akuntansi? Malah dalam Islam dituntut lagi bidang-bidang khusus akuntansi seperti akuntansi pertanian, akuntansi peternakan, akuntansi sosial, akuntansi jaminan sosial, akuntansi SDM, dan lain-lain untuk dapat menyelesaikan kewajiban zakatnya sebagai negara, organisasi atau pribadi muslim (Harahap, 2001:113). Pentingnya penyusunan dan pengesahan standar akuntansi zakat yakni ED PSAK No. 109 diharapkan menjadi kunci sukses bagi BAZ dalam 



  pelaksanaan dan pengelolaan zakat yang sesuai dengan kaedah syariah Islam dan konsep good governance yang meliputi unsur transparan, bertanggungjawab, akuntabilitas, kewajaran, dan independen. Maka dari itu, LAZ harus membuat dan menyajikan laporan keuangan dengan benar dan siap diaudit oleh akuntan publik sehingga meyakinkan masyarakat akan pentingnya sebuah lembaga yang dapat dipercaya dalam menghimpun dan menyalurkan zakat (IAI 2004). Pada tahap akhir dari proses pengendalian manajemen, akuntansi zakat dibutuhkan dalam pembuatan laporan keuangan yang dapat berupa laporan alokasi zakat, laporan sumber dan penggunaan dana, laporan aktivitas, dan neraca. Laporan keuangan zakat merupakan bagian penting dari proses akuntabilitas publik (konsep amanah), maka sistem akuntansi zakat dapat diharapkan memberikan sejumlah keterangan dan informasi yang credible tentang cara berhitung, hasil zakat, dan pembagiannya kepada para muzakki dan mustahik. Laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (pengguna laporan keuangan) dalam pengambilan keputusan ekonomi yang rasional, seperti muzakki, pihak lain yang memberikan sumber daya selain zakat, otoritas pengawasan, pemerintah, masyarakat, dan lembaga mitra (Septiana 2008). 2.3 Zakat Perusahaan Perusahaan yang dimiliki muslim dapat dikenakan zakat karena suatu perusahaan mengalami perkembangan harta dari aktivitas bisnisnya, dan perusahaan dapat bertindak sebagai amil dalam pembayaran zakat para 



  pemiliknya sebelum laba dibagikan kepada para pemilik sesuai proporsinya atau dibayarkan melalui BAZ atau LAZ. Hasil keputusan seminar zakat di kuwait tahun 1984 bahwa zakat dikenakan pada perusahaan jika kondisi-kondisi sebagai berikut terpenuhi: a) Adanya peraturan yang mengharuskan pembayaran zakat perusahaan tersebut. b) Anggaran dasar perusahaan memuat hal tersebut. c) RUPS mengeluarkan keputusan yang berkaitan dengan hal itu. d) Kerelaan para pemegang saham menyerahkan pengeluaran zakat sahamnya kepada dewan direksi perusahaan.  Menurut Rochim (2014) ada beberapa prinsip dalam perhitungan zakat perusahaan yaitu: a) Zakat hanya dibebankan kepada orang muslim dan tidak dibebankan kepada non muslim. b) Aset berupa fasilitas perusahaan tidak terkena zakat, seperti: mobil untuk fasilitas, kantor, komputer dan sejenisnya. c) Zakat perusahaan pada dasarnya menzakati harta orang-orang yang menanamkan modal diperusahaan serta keuntungannya. d) Sistem zakat perusahaan tergantung bidang perusahaan tersebut. Perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan dan keuangan sistem zakatnya adalah zakat perdagangan. Perusahaan yang bergerak dibidang pertanian dan perkebunan maka zakatnya adalah zakat pertanian atau perkebunan. Sedangkan perusahaan jasa dan pertambangan ada 



  perbedaan di antara ulama baik terkait dengan nishab dan besaran zakat yang harus dikeluarkan, sebagian ulama berpendapat mengikuti penghitungan emas serta perak dan ada juga yang berpendapat mengikuti pertanian.  Landasan Hukum Zakat Perusahaan. Dalam zakat perusahaan berpijak pada dalil-dalil yng mengikat hukum zakat perusahaan yang bersifat umum, seperti yang terdapat dalam firman Allah SWT berikut ini. 
“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian 
dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami 
keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-
buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak 
mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. 
dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji” Q.S. Al-Baqarah (2) : 267  Ada pula hadits riwayat Imam Bukhari (1450 dan 1451) dari Anas bin Malik bahwa Abu Bakar telah menulis surat yang berisikan kewajiban zakat yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepadanya yang berisikan pendapat tentang zakat: 
“Janganlah digabungkan sesuatu yang terpisah dan jangan pula 
dipisahkan sesuatu yang tergabung (berserikat) karena takut mengeluarkan 
zakat. Dan apa yang telah digabungkan dari dua orang yang telah 
berserikat (berkongsi), maka keduanya harus dikembalikan (diperlakukan) 
secara sama” (H.R. Bukhari). Hadits tersebut pada awalnya hanya berkaitan dengan perkongsian hewan ternak. Namun tetapi para ulama mengaplikasikannya sebagai qiyas (analogi) untuk perkongsian atau persekutuan lain. Di Indonesia, telah diatur pula dalam UU No.23 Tahun 2011 pasal 11 ayat poin (b) tentang pengelolaan zakat. Dalam pasal tersebut, harta perusahaan 



  digolongkan dalam harta yang dikenai zakat. Berdasarkan ini, keberdaan perusahaan sebagai wadah usaha kemudian menjadi badan hukum. Sebab diantara individu itu kemudian timbul transaksi, meminjam, menjual, berhubungan dengan pihak luar, dan menjalin kerja sama. Segala kewajiban dan ditanggung bersama, termasuk didalamnya kewajiban kepada Allah dalam bentuk zakat. Tetapi diluar zakat perusahaan, tiap individu juga wajib mengeluarkan zakat sesuai dengan penghasilan dan nishabnya.  2.4 Konsep Perlakuan Zakat Perusahaan 2.4.1 PengertianZakat Perusahaan Zakat  adalah salah satu rukun islam yang merupakan kewajiban agama yang dibebankan atas harta kekayaan seseorang menurut aturan tertentu. Perkataan zakat disebut di dalam al-qur’an 82 kali banyaknya (Saefuddin, 1984:68). Zakat sebagai salah satu kewajiban umat Islam dapat berperan dalam penanganan masalah kesejahteraan dan ketimpangan pendapatan (Buhari, 2012). Adapun pelengkap ibadah adalah selalu dirangakaikan  dengan shalat yang merupakan rukun islam kedua. Ini menunjukkan pentingnya lembaga zakat itu, setelah lembaga shalat yang merupakan  sarana komunikasi utama antara manusia dengan tuhan. Zakat yang di sebut Al-qur’an setelah shalat adalah sarana komunikasi utama manusia dengan manusia lain dalam masyarakat. Dasar hukum diwajibkannya zakat disebut dalam Al-Qur’an yang dijadikan landasan untuk kewajiban dalam zakat disebutkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia dalam Al-Qur’an 20 dan terjemahannya antara lain: 



Dُِّ8َFُG  ْ78ِHُھAَBَ  ْ7@َ?ً  أ6ََْ>ا78ِِ9ْ  46ِْ  13ُْ               ِّIJَُGَو L8َِM  ِّNBَ78ِْ  َوHَْOPَ  َّإِن  َTَGUَBَ  ٌ4WَXَ  ْ78َُ9  ُ   ZH[ِXَ  ٌ7HِOPٌَ  َوهللاَّ
Artinya:”Ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu 

kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk 
mereka.sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. 
dan Allah Maha mendengar lagi maha mengetahui. (QS.At-Taubah :103) Menurut Syaikh As-Sayyid Sabiq (paduan zakat) zakat adalah nama yang diberikan untuk harta yang dikeluarkan oleh seseorang manusia sebagai hak Allah SWT yang diserahkan kepada orang-orang fakir. Sedangkan menurut Mahmudi (2009:151) zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh Muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Menurut undang-undang No. 23 tahun 2011 yang terdapat dalam Lembaran Negara Nomor 164 (Pasal 1 Ayat 2) ”zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya”. Dari dasar-dasar hukum di atas dapat disimpulkan bahwa hukum zakat adalah wajib bagi setiap orang islam. Makna dalam buku Triyuwono dan As’udi (2001:31) menjelaskan tentang urgensi yang dikeluarkannya zakat yang mengacu pada salah satu faktor untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Zakat adalah poros keuangan Negara Islam. Zakat meliputi bidang moral, sosial dan ekonomi. Dalam bidang moral zakat mengikis habis ketamakan dan keserakahan si kaya. Dalam bidang sosial, zakat bertindak sebagai alat yang diberikan islam untuk menghapus kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan si kaya akan tanggung jawab sosial mereka yang mereka miliki. 



  Sedangkan zakat dalam bidang ekonomi menengah pemumpukan kekayaan yang mengerikan dalam tangan segelintir orang dan memungkinkan kekayaan untuk disebarkan sebelum sempat menjadi besar dan sangat berbahaya  di tangan para pemiliknya. 
 2.4.2 Peranan dan Prinsip Zakat Perusahaan Zakat berperan sebagai ibadah maaliyahijtima’iyyah (ibadah harta yang berdemensi sosial) yang memiliki posisi penting, strategis dan menentukan, baik dari sisi pelaksanaan ajaran islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Peran zakat dapat dilihat dari beberapa hal berikut ini: a. Zakat akan menumbuhkan akhlak yang mulia berupa kepedulian terhadap nasib kehidupan orang lain, menghilangkan rasa kikir dan egoisme (An-Nisa:37). b. Zakat berfungsi secara sosial untuk mensejahterakan kelompok mustahiq, terutama golongan fakir miskin ke arah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera, dapat menghilangkan atau memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita. c. Zakat akan mendorong umat untuk menjadi muzakki sehingga  akan meningkatkan etos kerja dan etika bisnis yang benar. d. Zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. dengan zakat yang dikelola dengan baik dimungkinkan terciptanya pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan.  



  Secara umum prinsip zakat yaitu salah satu ciri dari sistem ekonomi islam, karena zakat merupakan salah satu implementasi atas keadilan dalam sistem ekonomi islam. Hikmat dan Hidayat (2000) menyebutkan bahwa zakat mempunyai enam prinsip yaitu: a. Prinsip keyakinan keagamaan: yaitu orang yang mebayar zakat merupakan salah satu manifestasi dari keyakinan agamanya. b. Prinsip Pemerataan dan keadilan: merupakan tujuan sosial zakat yaitu membagi kekayaan yang diberikan Allah lebih merata dan adil kepada manusia. c. Prinsip produktivitas: yaitu menekankan bahwa zakat memang harus dibayar kaerna milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu setelah lewat jangka waktu tertentu. d. Prinsip nalar: yaitu rasional bahwa zakat harta yang menghasilkan itu harus  dikeluarkan. e. Prinsip kebebasan: yaitu zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas atau merdeka. f. Prinsip etika dan kewajaran: yaitu zakat tidak dipungut secara semena-mena, tetapi melalui aturan yag disyariatkan. 2.4.3 Azas dan Tujuan Pengelolaan Zakat Perusahaan Dalam tujuan sumber dana dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, 



  pembinaan dan pelayanan kepada muzakki, mustahik dan pengelola zakat. Untuk maksud tersebut maka pengelolaan zakat tersebut harus berdasarkan iman dan taqwa agar dapat mewujudkan keadilan sosial, kemashlahatan keterbukaan dan kepastian hukum sesuai jiwa pancasila dan undang-undang Dasar 1945 (pasal 4). Adapun tujuan pengelolaan zakat paling tidak adalah meliputi hal-hal berikut : a. Meningkatkan pelayanan dalam menunaikan zakat, sesuai dengan tuntutan zaman. b. Meningkatkan fungsi dan peranan keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. c. Meningkatnya hasil guna dan daya  zakat (pasal 5).  2.4.4 Persyaratan Lembaga Pengelola Zakat Perusahaan Mahmudi (2009:12) salah satu syarat pendirian LAZ adalah berbadan hukum yayasan. berdasarkan undang-undang yayasan, struktur organisasi yayasan terdiri atas tiga unsur yaitu pembina pengurus dan pengawas. Yusuf Al-Qardhawi (ibid:551) menyatakan seorang amil zakat atau pengelola zakat harus memiliki beberapa persyaratan sebagai berikut: a. Beragama islam. b. Mukallaf: yaitu orang yang dewasa yang sehat akal pikiran yang siap menerima tanggung jawab mengurus umat. c. Memiliki sifat amanah atau jujur. 



  d. Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat, akan mengundang kepercyaan dari masyarakat e. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. f. Kesungguhan amil zakat dalam melaksanakan tugasnya.  2.4.5 Batasan-batasan (Nisab) Zakat Zakat di keluarkan setelah mencapai batas minimal atas kewajiban yang di keluarkannya zakat. Harta dalam islam dapat menggolongkan pemiliknya ke dalam golongan orang-orang kaya menurut pengertian zakat, zakat wajib dikeluarkan apabila telah memenuhi dua syarat seperti yang dikemukakan oleh muhammad (2005:160), yaitu: 1. Harta itu telah sampai kepada batas minimal yang diistilahkan dengan nisab. Batas minimal ini diperkirakan untuk barang-barang komoditi seharga 20 dinar emas. 2. Pemiliki harta tetap memiliki se-nisab ini dalam masa satu tahun penuh, selebihnya dari kebutuhan-kebutuhannya yang asli seperti  tempat tinggal, makanan, dan pakaian. 3. Purwanto (2009:14-37) batas minimum terhadap barang atau harta yang dimiliki seperti emas dan perak, barang tambang dan harta karun, binatang ternak, produk pertanian, barang komersial dan industri telah tetap pengaturannya. 4. Benda Produktif 



  Zakat dikenakan adalah 5% atau 10 % dari semua barang komersial dari penghasilan. TABEL 2.I Nishab Perhitungan Zakat Dalam Bank Syariah NO JENIS ZAKAT  NISHOB JUMLAH JAKAT KETERANGAN 1. SAHAM 85 gram emas 2,5 % Harga saham + laba 2. HARTA Tampa nishob 20% Dari  penghasilan 3. BENDA PRODUKTIF 653 kg 5% atau 10% Dari penghasilan  
Sumber: (Diambil dari paduan zakat LMI). Dari ketentuan kewajiban pengeluaran zakat tersebut,maka dapat dirumuskan batasan-batasan yang harus diikuti dalam menentukan standar akuntansi zakat Athiaya (2000:161) a. Penilaian nilai tukar sekarang (currentexhangevalue) atau harga pasar. Kebanyakan para ahli fiqh mendukung bahwa harta perusahaan pada saat menghitung zakat perusahaan harus dinilai berdasarkan harga pasar. b. Aturan satu tahun untuk mengukur nilai harta, kalender bulan harus dipakai kecuali untuk zakat pertanian. Harta ini harus berlakukan lebih satu tahun. c. Aturan mengenai indenpendensi. Pengaturan ini berkaitan dengan standar yang diuraikan diatas. Zakat yang dihitung tergantung pada kekayaan akhir tahun. 



  d. Standar realisasi. Kenaikan jumlah diakui pada tahun bersangkutan apakah transaksi selesai atau belum. Dalam hal ini, piutang (transaksi kecil) harus dimasukkan dalam perhitungan zakat. e. Yang dikenakan zakat. Nisab (batas jumlah harus dihitung menurut ketentuan (hadist), sehingga orang yang tidak cukup dari nisab-nya maka tidak berkewajiban ditagih. f. Net total (gross) memerlukan net income. Setelah satu tahun penuh, biaya, utang dan penggunaan keluarga harus dikurangkan dengan pendapatan yang akan dikenakan zakat. g. Kekayaan dari harta. Setiap muslim yang memiliki harta atau kekayaan dalam batas waktu tertentu akan dihitung kekayaannya untuk dikenai zakat.  Ketentuan-ketentuan di atas merupakan ketentuan penting yang berkaitan dengan formulasi perhitungan atau penilaian atas suatu harta atau aktiva yang dimiliki oleh seseorang atau perusahaan, kemudian seseorang atau perusahaan mengeluarkan kewajiban atau membayar zakat  2.5 Cara Perhitungan Zakat Pada Perusahaan Adapun ketentuan yang dilakukan untuk menghitung zakat perusahaan adalah sebagai berikut: a. Berjalan 1 (haul), pendapat Abu Hanifah lebih kuat dan realistis yaitu dengan menggabungkan semua harta pada awal dan akhir dalam satu tahun kemudian baru dikeluarkan zakatnya. 



  b. Nisab zakat perusahaan sama dengan nisab emas yaitu senilai 85 gr emas. c. Kadar zakatnya adalah 2,5%. d. Dapat dibayarkan dengan uang atau barang. e. Dikenakan pada perdagangan maupun perorangan.  Berdasarkan ketentuan umum di atas, langkah selanjutnya adalah menghitung dengan berdasarkan formula perhitungan zakat perusahaan sebagai berikut:  (modal diputar + keuntungan + piutang yang dapat dicairkan) – (utang + kerugian) x 2,5%. Dibawah ini merupakan salah satu contoh zakat aktiva perusahaan: Harta perniagaan, baik yang bergerak di bidang perdagangan, industry, agroindustry, atapun jasa, dikelola secara individu maupun badan usaha  dengan rincian sebagai berikut: Keuntungan bersih            = Rp. 111.580.000,- (pertahun) Nisob zakat 85 gm emas   = Rp.   25.500.000,- (harga emas Rp. 300.000/gm) Zakat yang harus dikeluarkan = Rp. 2,5 % x 111.580.000 = 2.789.500.000,-  Pada perusahaan yang berbetuk syirkah (kerjasama), jika semua anggota yang bersyirkah beragama Islam, maka sebelum dibagikan kepada yang bersyirkah maka harus dikeluarkan terlebih dahulu zakatnya, akan  tetapi 



  jika yang bersyirkah gabungan dari orang Islam dan non Islam maka anggota yag bersyirkah muslim saja yang dikeluarkan zakatnya. Untuk usaha yang bergerak di bidang jasa. Cara pengeluaran zakatnya adalah dengan cara-cara sebagai berikut: a. Pada perhitungan akhir tahun (tutup buku), seluruh harta kekayaan perusahaan dihitung, termasuk barang (harta) penghasilan jasa dan  kemudian dikeluarkan zakatnya 2,5%. b. Pada perhitungan kahir tahun (tutup buku), hanya dihitung dari hasil bersih yang diperoleh usaha tersebut selama satu tahun, kemudian zakatnya dikeluarkan 10%. c. Hal ini diqiyaskan dengan perhitungan zakat dimana perhitungan zakatnya hanya di dasarkan pada penghasilannya saja tampa dihutung dengan hartanya.  2.6 Bank Syariah 2.6.1 Pengertian Bank Syariah Menurut  ketentuan yang tercantum  di dalam peraturan bank indonesia Nomor 2/8PBI/2000, Pasal I, bank syariah adalah “bank umum sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang No. 7 Tahun 2000 tentang perbankan dan telah diubah dengan undang-undang No. 10 tahun 2001 yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk unit usaha  syariah dan kantor cabang bank asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah”. Perbankan syariah atau perbankan islam adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariat (hukum) islam. Pada 



  undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah disebutkan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Menurtu jenisnya bank syariah terdiri atas dua yaitu: a. Bank umum syariah (BUS), Merupakan bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. b. Bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS), merupakan bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.  2.6.2 Tujuan dan Fungsi Bank Syariah Al-Qur’an dan Hadis menempatkan keadilan sebagai tujuan utama dalam syari’at Islam. Menurut Al-Qur’an, Surat Al-Hadid (25): ۖ  Qِ Sْ ِ T ْ U V ِ W ُسV َّ [ U ُ_َم ا T َ ` ِ U اَن  bَ` cِ ْ U ا Vَب َو َ f ِg ْ U hُ ا ُ i jَ kَ V َ [ ْ U bَ ْl َ أ Vتِ َو َ [ ِّ ` َ p ْ U V ِ W V َ [ َ q ُr V ُر َ [ ْ q َr ْر َ tْ أ َ T َ U  َّ [q ِ U  ُu ِ vV َ [ kَ َو  ٌtx ِt َy ٌس ْ z َ W  ِ{` ِ v َtx ِt |َ ْ U V ا َ [ ْ U bَ ْl َ أ {ِ َو ْ` ~َ ْ U V ِ W  ُ{ َ q ُr ُر َو هُ  �ُ �ُ ْ[ َ x  �ْ kَ  ُ hَ هللاَّ َ q jْ َ ` ِ U َو Vۚسِ    ٌbx ِb �يٌّ َ ِ_ َ � َ نَّ هللاَّ ِ   ۚ◌ إ
 

Artinya: Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan 
membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka al-
kitab dan neraca (keadilan) supaya mannusia dapat melaksanakan keadilan. 
Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan 
berbagai manfaat bagi manusia,(supaya mereka mempergunakan besi itu) dan 
supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-
nya padahal Allah tidak dilihatnya.Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha 
Perkasa. Lembaga perbankan merupakan salah satu aspek yang diatur dalam syariah Islam yaitu tentang muamalah, yang berarti mengatur hubungan antar manusia.bank syariah sebagai salah satu lembaga keuangan yang berbasis 



  syariah menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariatif sehingga perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang dapat dipercaya dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat indonesia tampa terkecuali. Selain sebagai penghimpun dana bank syariah juga memiliki fungsi sebagai perantara (intermediasi keuangan) atau sebagai pembiayaan seperti yang diatur dalam pasal I Undang-Undang No. 7 Tahun 2011. Perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Bank syariah juga memiliki tujuan atau berorientasi tidak hanya pada profit saja tetapi juga didasarkan pada falah (falahoriented). Pada bank konversional orientasi perbankan hanya pada profit saja. Fungsi bank syariah  secara garis besar tidak berbeda dengan bank konversional, yakni sebagai lembaga intermediasi (intermediaryinsitution) yang mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan.  2.6.3 Kedudukan Bank Syariah dalam Sistem Perbankan Nasional a. Sistem  perbankan Indonesia Sistem perbankan itu merupakan suatu tatanan yang di dalamnya terdapat berbagai unsur mengenai bank, baik menyangkut kelembagaannya, kegiatan usahanya dengan mengikuti suatu  aturan  tertentu. Pada undang-undang tentang perbankan yang telah  ditetapkan 



  oleh pemerintah. dapat  disimpulkan bahwa Perbankan Indonesia tidak hanya beroperasi dengan prinsip konversional saja, melainkan juga dapat beroperasi dengan prinsip syariah secara bersamaan, yang biasa disebut dengan dual bangking system. b. Bank syariah sebagai bagian integral perbankan nasional Sebagaimana telah disebutkan di atas tentang keleluasaan perbankan dalam melaksanakan kegiatan usahanya, bank umum dan bank pembiayaan rakyat bebas memilih prinsip yang akan   digunakannya, baik  konversional  maupun syariah. Akan tetapi ada perbedaan hak antara bank umum dan bank pembiayaan. Bank umum dapat beroperasi dengan dua prinsip secara bersamaan secara terpisah, tapi bank pembiayaan rakyat hanya boleh memilih satu diantara dua pilihan yaitu konvensional atau syariah. c. Pengaturan bank syariah dalam undang-undang perbankan Pengaturan mengenai bank syariah dalam undang-undang yang telah disebutkan, tidak hanya menyangkut eksistensi dan legitimasi bank syariah dalam sistem perbankan nasional, tapi juga meliputi aspek kelembagaan dan sistem operasional perbankan syariah itu sendiri.  Dalam peraturan tersebut telah diatur sedemikian rupa mengenai bank syariah, sejak dari ketentuan mengenai syarat-syarat pendirian bank syariah, kepengurusan, bentuk hukum bank syariah, aturan mengenai konversi bank konvensional menjadi bank syariah, mengenai pembukaan kantor cabang, kegiatan usaha dan produk-produk yang dapat dilakukan, mengenai 



  keberadaan dan fungsi dewan pengawas syariah (DPS) dan hubungannya dengan dewan syariah nasional (DSN), mengenai pengawasan oleh bank indonesia selaku bank sentral.   2.6.4 Pedoman standar akuntansi keuangan (PSAK) No. 59 Pedoman ini bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi (pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan) transaksi khusus yang berkaitan dengan aktifitas bank syariah. Beberapa hal penting dalam pernyataan ini meliputi: a. Pernyataan ini diterapkan untuk bank umum syariah, bank perkreditan rakyat syariah, dan kantor cabang syariah, bank konvensional yang beroperasi di Indonesia. b. Hal –hal umum yang tidak diatur dalam pernyataan ini mengacu pada pernyataan standar akuntansi keuangan yang lain dan prinsip akuntansi yang berlaku umum sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. c. Pernyataan ini bukan merupakan pengaturan penyajiaan laporan keuangan sesuai permintaan khusus pemerintah, lembaga pengawas independen, dan bank setral (bank indonesia) d. Usaha bank banyak dipengaruhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat berbeda dengan prinsip akuntansi yang  berlaku umum. Laporaan keuangan yang disajikan berdasarkan pernyataan ini tidak dimaksudkan untuk memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. 



   2.6.5 Perlakuan Akuntansi Zakat Menurut PSAK No. 109 a. Pengakuan Awal Zakat Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan. Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian nonamil. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing mustahiq ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil. Jika muzakki menentukan mustahiq yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujrah/fee maka diakui sebagai penambah dana amil.  b. Pengukuran setelah pengakuan awal Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai pengurang dana zakat, jika terjadi 



  tidak disebabkan oleh kelalaian amil kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil. c. Penyaluran zakat   Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat sebesa jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas. d. Dana Nonhalal Penerimaan nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan nonhalal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang. Penerimaan nonhalal diakui sebagai dana nonhalal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/ sedekah dan dana amil. Aset nonhalal disalurkan sesuai dengan syariah. e. Penyajian   Amil menyajikan dana zakat, dana infak/ sedekah, dana amil, dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).    2.7 Penelitian Terdahulu Mengenai Perlakuan Zakat Penelitian yang ditelitih oleh Suhartono pada tahun 2008 berjudul Analisis penerapan akuntansi syariah dalam menentukan zakat perusahaan pada PT asuransi takaful keluarga. Penelitian ini mengangkat permasalahan 



  apakah penerapan akuntansi syariah untuk menentukan zakat perusahaan pada PT. Asuransi Takaful Keluarga telah sesuai dengan prinsip-prinsip syriah? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa perhitungan zakat perusahaan yang diterapkan oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga menggunakan pendekatan rugi laba menghasilkan selisih yang signifikan dibandingkan dengan perhitungan zakat dengan menggunakan standar AAOIFI. Penerapan akuntansi syariah dalam menentukan zakat perusahaan telah sesuai dengan prinsip syariah sehingga orientasi sosial perusahaan sebagai entitas bisnis syariah dapat dijalankan dengan baik. Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang digagas oleh Bahrul pada tahun 2011 berjudul pengaruh zakat sebagai tanggungjawab sosial perusahaan terhadap kinerja perusahaan pada banksyariah di Indonesia. Penelitian ini mengangkat permasalahan bagaimana pengaruh Corporate Social 

Responsibility (CSR) dan zakat perusahaan terhadap Return of Equity (ROE) pada bank-bank syariah diIndonesia? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Variabel dependen penelitian ini adalah ROE serta variabel independen adalah CSR dan zakat perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan CSR dalam laporan tahunan perusahaan yang diukur dari Corporate Social DisclosureIndex (CSDI) dan zakat perusahaan secara simultan berpengaruh positifdan signifikan terhadap ROE sebagai proksi untuk kinerja keuangan perusahaan. Hasil analisis regersi menunjukkan bahwa CSDI berpengaruh positif dan 



  signifikan terhadap ROE bank-bank syariah di Indonesia, namun zakat perusahaan tidak berpengaruh signifikan. Penelitian ini diteliti oleh Nasir pada tahu 2015 dengan judul analisis perhitungan zakat perusahaan (satadi kasus pada masing-masing perusahaan yang tercatat di bursa efek Indonesa). Fenomena yang dibahas dsalam penelitian ini adalah wacana zakat perusahaan masih menjadi masalah yang diperdebatkan diantara para ulama fiqh mengenai esensi hukumnya, karena tidak terdapat petunjuk langsung dari Rasulullah SAW mengenai bentuk zakat ini dengan jelas. Sehingga sampai saat ini masih menjadi sebuah pertanyaan wajib atau tidaknya suatu perusahaan dikenakan zakat atau hanya individu pemilik perusahaan sajayang harus membayar zakatnya. Hasil dari penelitian ini yaitu dari setia jenis-jenis perusahaan memiliki metode-metode tersendiri seperti perusahaan yang bergerak disektor jasa lebih tepat menggunakan metode perhitungan zakat perusahaan yang di kemukakan oleh bank muamalah indonesia. Penenelitian ini diteliti oleh Siciala pada tahun 2012 dengan judul penelitian studi penerapan akuntansi zakat pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Pekanbaru. Fenomena yang dibahas dalam penelitian ini adalah tentang perlakuan akuntansi zakat pada badan amil zakat di kota pekanbaru. Hasil dari penelitian ini yaitu BAZ Kota Pekanbaru menggunakan teknik akuntansi kas dan akuntansi dana dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Dalam hal ini, BAZ memisahkan dana menurut sumber dan peruntukannya. Dana di bagi ke dalam 5 pos, meliputi danazakat, dana Infaq/sedekah, dana amil, dana 



  non halal dan donasi. Proses penyusunan laporan keuangan yang dilakukan BAZ dimulai dengan pengumpulan bukti-bukti seperti Buku Bank/laporan giro, Bukti Kas Masuk (BKM), Bukti Kas Keluar (BKK),dan lainnya kemudian bukti-bukti tersebut dicatat didalam jurnal dan barulah kemudian dibuat laporan keuangannya.  2.8 Karangka Pikir Kerangka pikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah di indentifikasi sebagai masalah yang penting. Perusahaan wajib mengeluarkan zakat karena keberadaan perusahaan adalah sebagai badan hukum. Jadi diantara individu atau kelompok dalam perbankan tersebut timbul transaksi dengan pihak lain, sehingga adanya penghasilan. Penghasilan tersebutlah yang menjadikan landasan untuk mengeluarkan zakat dalam perusahaan atau lembaga yang bersangkutan, sebagai bentuk kewajiban kita kepada Allah SWT (Hasyim, 2015). Oleh karena itu zakat perusahaan adalah zakat dilandasi atas  prinsip keadilan serta hasil ijtihad para fuqaha. Lembaga perbankan syariah merupakan salah satu perusahaan yang mengeluarkan zakat perusahaannya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah atau perbankan yang melaksanakan kegiatannya berdasarkan hukum islam.  Menurut Reza (2012) peran akuntasi zakat dalam mengelolah zakat perusahaan harus berdasarkan ketentuan akuntansi zakat seperti yang di terapkan PSAK No. 109. Sebab perlakuan akuntansi zakat perusahaan, 



  mengacu pada standar akuntansi dan pedoman pada PSAK No. 109. Adapun tujuan dari PSAK No. 109 yaitu untuk memberikan penilaian dan layak zakat pada kekayaan perusahaan (Adnan dan Bakar, 2009). Oleh karena itu, peneliti merasa perlu mengungkapkan zakat perusahaan untuk mengetahui apakah PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Makassar menjalankan kaidah praktik akuntansi yang diterapkan dalam menghitung, mencatat dan mengakui zakat perusahaannya sesuai dengan PSAK No. 109 tersebut.              PT. BANK BNI SYARIAH KANTOR CABANG MAKASSAR      ZAKAT PERUSAHAAN 



         Peraturan Perbankan Syariah   PSAK No. 109 Mangenai Zakat Perusahaan          Tentang Akuntansi Zakat, Infaq dan Shedeqah       Perlakuan Akuntansi Zakat  Perusahaan   GAMBAR 2.1  SKEMA KERANGKA PIKIR      BAB III METODE PENELITIAN   3.1 Tempat Penelitian 



  Penelitian ini akandilakukan pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Makassar, Alamat Jln. Dr. Sam Ratulangi No. 140 Kel. Marlo, Kec. Mariso Makassar Sulawesi Selatan.  3.2 Sumber Data dan Jenis Data Penelitian Sember Data dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder. a. Data primer, yaitu data yang di dapat langsung dari bank yang melalui 
observasi dan interview. b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari data yang berupa tulisan atau dokumen.  Jenis data dalam penelitian ini ada dua yaitu jenis data kuantitatif dan jenis data kualitatif a. Data Kuantitatif Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka-angka. Namundemikian tidak semua data angka mencerminkan kuantitas yangsebenarnya. Data kuantitaif yang sebenarnya adalah data-data yangsecara substantif memang bersifat kuantitatif.   b. Data Kualitatif Data kualitatif umumnya adalah data yang berupa non angka, sepertikalimat-kalimat / catatan foto, rekaman suara dan gambar. Data 



  kualitatifdapat saja dikuantifikasikan sebaliknya data kuatitatif dapat pula di interpretasikan secara kualitatif, tergantung dari sudut mana kita akan menggunakannya.  3.3 Metode Pengumpulan Data Untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah yang dibahas, penelitian menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut: a. Studi Pustaka, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, dan mempelajari literatur referensi dari jurnal, makalah, dan buku-bukuyang relevan dengan permasalahan yang dikaji untuk mendapatkan kejelasan konsep dalam upaya penyusunan landasan teori yang berguna dalam pembahasan. b.   Studi Dokumentasi, yaitu prosedur pengumpulan data berupa data-data sekunder. Dokumentasi dapat dianggap sebagai materi yang tertulis atausesuatu yang menyediakan informasi tentang subjek. Studi dokumentasi dalam penelitian ini berupa laporan keuangan yang berkaitan dengan penilaian aset dalam menentukan besarnya zakat yang harus dikeluarkan perusahaan. c.     Studi Wawancara, yaitu melakukan survei (wawancara) terhadap suatu obyek secara langsung sebagai instrumen penelitian. Wawancara yang dilakukan adalah komunikasi secara langsung (tatap muka) antara pewawancara yang mengajukan pertanyaan secara lisan dengan responden yang menjawab pertanyaan. Dalam penelitian ini, studi 



  lapangan yang digunakan berupa wawancara terhadap karyawan dan pimpinan dari bank syariah mandiri kantor cabang makassar. d.  Observasi, yaitu penelitian yang dilakukan dengan jalan mengadakan kunjungan langsung ke obyek penelitian yang telah ditetapkan atau mengadakan pengamatan secara langsung terhadap obyek penelitian. e.  Internet Searching, yaitu dengan mengumpulkan berbagai tambahan referensi yang bersumber dari internet guna melengkapi referensi penulis berkaitan masalah yang diteliti.  3.4 Instrumen Penelitian Dalam proses pengumpulan data yang akan dilakukan oleh peneliti, kelengkapan alat bantu juga berperan penting terrhadap kelancaran proses pengumpulan data yang dibutuhkan. Dalam mengumpulkan data-data penulis membutuhkan alat bantu, yaitu: a. Kerangka proses wawancara, digunakan agar wawancara yang dilakukan berjalan dengan terstruktur dan tidak menyimpang dari tujuan penelitian. Pedoman ini disusun tidak hanya berdasarkan tujuan penelitian, tetapi juga berdasarkan teori yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. b. Alat perekam wawancara, berguna sebagai alat bantu pada saat wawancara, agar peneliti dapat berkonsentrasi pada proses pengambilan data tanpa harus berhenti untuk mencatat jawaban-jawaban dari subjek. Dalam pengumpulan data, alat perekam baru dapat dipergunakan setelah mendapat ijin dari subjek untuk mempergunakan 



  alat tersebut pada saat wawancara berlangsung. Alat yang bisa digunakan seperti handphone. c. Peneliti Terakhir dalam instrumen penelitian ialah peneliti itu sendiri. Sebagai ahli rised setiap individu secara langsung ataupun tidak menjadi bagian dari padainstrumen dalam penelitian. Kehadiran peneliti itu sendiri sangat berperan signifikan, lantaran dengan adanya penelitian ilmu pengetahuan bisa berkembang.  3.5 Metode Analisis Data Penelitian ini adalah menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Pada penelitian kualitatif, proses analisis data dapat dilakukan oleh peneliti pada saat maupun setelah pengumpulan data. Menurut Moeloeng (2004,28-30) dalam penelitian Hermin (2011) bahwa penelitian kualitatif adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan seperti yang disarankan oleh data. Analisis data dilakukan juga dimaksudkan untuk menemukan unsur-unsur atau bagian-bagian yang berisikan kategori yang lebih kecil dari data penelitian. Analisis data dalam penelitian kualitatif bergerak secara deduktif yaitu fakta atau data yang dikategorikan menuju tingkat abstraksi yang lebih tinggi, melakukan sintesis dan mengembangkan teori bila diperlukan. Setelah data terkumpul kemudian dilakukan analisis penguraian dan penarikan kesimpulan tentang kebijakan akuntansi syariah atas perlakuan zakat perusahaan. 



                       BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 



  4.1   Gambaran Umum Objek Penelitian 4.1.1 Sejarah singkat Tempat krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan system perbankan syariah. Prinsip syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu:adil, transparan, dan mashalat mampu menjawab kebutuhan masyarakat tentang system perbankan yang  lebih adil. Dengan berlandaskan pada undang-undang No.10 Tahun 1998, pada tanggal  29 april 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara, Dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu. Disamping itu nasabah juga dapat menikmati layanan Syariah di Kantor Cabang BNI Konvensional (office chaneling ) dengan lebih kurang 750 outlet yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia. Di dalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. dengan Dewan pengawasan Syariah (DPS ) yang saat ini diketahui oleh KH.Ma’ruf Amin, semua produk BNI syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah. Di dalam corporate Plan UUS BNI tahun 2000 ditetapkan bahwa status USS bersifat temporer dan akan dilakukan Spin off tahun 2009. Rencana tersebut terlaksanakan pada tanggal 19 juni 2010 dengan beroperasinya BNI syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu Spin Off bulan juni 2010 tidak terlepas dari faktor 42 



  eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan ditertitkan UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah. Disamping itu, komitmen pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat. Pada tahun 2003 dilakukan penyusunan corporate plan USS BNI yang didalamnya termasuk rencana independensi pada tahun 2009-2010. Proses independensi BNI Syariah diperkuat dengan kebijakan otonomi khusus yang diberikan oleh BNI kepada UUS BNI pada tahun 2005. Pada tahun 2009, BNI membentuk Tim Implementasi Pembentukan Bank Umum Syariah, sehingga terbentuk PT Bank BNI Syariah yang efektif beroperasi sejak tanggal 19 juni 2010.  4.1.2 Berdirinya Unit Usaha Syariah BNI Tempat krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan system perbankan Syariah. Prinsip syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan, dan mashalat mampu menjawab kebutuhan masyarakat tentang system perbankan yang lebih adil. Pada tahun 1999 dibentuk Tim proyek cabang syariah dengan tujuan untuk mempersiapkan pengelolaan bisnis perbankan syariah BNI yang beroperasi pada tanggal 29 april 2000 sebagai Unit Usaha Syariah (UUS) BNI. Pada awal berdirinya, UUS BNI terdiri atas 5 kantor cabang yakni di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara, dan Banjarmasin. Pada tahun 2002, UUS 



  BNI mulai menghasilkan laba dan ada tahun 2003 dilakukan penyusunan corporate plan yang didalamnya termasuk rencana Independensi BNI Syariah pada tahun 2009-2010. Pada tahun 2005 proses Independensi BNI Syariah  diperkuat dengan kebijakan otonomi khusus yang diberikan oleh BNI kepada UUS BNI. Pada tahun 2009, BNI membentuk Tim Implementasi Pembentukan Bank Umum Syariah. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang hingga pada pertengahan tahun 2010 telah memiliki 27 kantor cabang dan 31 kantor cabang pembantu. Disamping itu, UUS BNI senantiasa mendapatkan dukungan teknologi informasi dan penggunakan jaringan saluran distribusi yang meliputi kantor cabang BNI, jaringan ATM BNI, ATM Link serta ATM Bersama, 25 jam layanan BNI Call, dan juga internet banking. Proses 
spin off dilakukan dengan beberapa tahapan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan Bank Indonesia. Bank Indonesia memberikan persetujuan prinsip untuk pendirian BNI Syariah dengan surat Nomor 12/2/DPG/DPBS tanggal 8 februari 2010 perihal izin prinsip pendirian PT Bank BNI Syariah. Pada tanggal 22 Maret 2010 telah di tandatangani Akta Nomor 159, Akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT Bank Negara Indonesia (Persero) tbk dalam PT BNI Syariah dan Akta Nomor 160, Akta Pendirian PT Bank BNI Syariah yang keduanya dibuat di hadapan Aulia Taufani, sebagai pengganti dari Sutjipto, Notaris di Jakarta. Selanjutnya Akta pendiri tersebut telah memperoleh pengesahan melalui Keputusan 



  Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-15574.AH.01.01, tanggal 25 Maret 2010. Izin usaha diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 21 Mei 2010, melalui keputusan Gebernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tentang Pemberian Izin Usaha PT Bank BNI Syariah. Selanjutnya BNI Syariah efektif beroperasi pada tanggal 19 Juni 2010.Terdapat 2 (dua) hal pendorong Bagi BNI untuk melakukan spin off UUS BNI pada tahun 2010 tersebut, yakni sebagai berikut: a. Aspek Eksternal Pertimbangan utama dari aspek eksternal adalah Regulasi, pertumbuhan  bisnis, dan kesadaran komsumen yang kian meningkatkan. Regulasi untuk industry perbankan syariah kian kondusif dengan dikeluarkannya, undang-undang No. 21 tahun 2008 tanggal 16 Juli 2008 tentang Perbankan  Syariah. Undang- undang No 19 tahun 2008  tanggal 07 Mei 2008 mengenai Surat Berharga Syariah Negara, Peraturan Bank Indonesia  Nomor  11/10/2009 tentang Unit Usaha Syariah, peraturan Bank Indonesia Nomor 11/03/2009 tentang Bank Umum Syariah dan penyempurnaan ketentuan pajak termasuk pengenaan pajak pertumbuhan Nilai (PPN) terhadap produk yang berdasarkan prinsip jual beli. Hal tersebut merupakan langkah strategis bagi perkembangan industry perbankan syariah di masa depan. 



  Di sisi pertumbuhan industry, dalam 5 tahun terakhir perbankan syariah menunjukkan angka pertumbuhan sebesar 34% pertahun (CAGR 2004-2008). Hal ini jauh melampaui pertumbuhan angka perbankan konversional sebesar 19% dan 25% masing-masing untuk dana dan kredit pada periode yang sama. Namun demikian jika dibandingkan dengan potensi pasar yang ada, maka peluang pengembangan syariah masih sangat terbuka luas. Aspek eksternal berikut adalah dari sisi kesadaran konsumen yang kian meningkat. Dari hasil survey yang dilakukan di tahun 2000-2001 di beberapa provinsi di jawa dan sumatera bahwa nasabah masih meragukan kemurnian prinsip syariah terhadap Bank syariah yang dioperasikan secara Dual Banking System (UUS). Untuk menghindari keragu-raguan dan persepsi masyarakat tersebut, maka ke depannya pengelolaan usaha syariah oleh UUS  sayangnya dikonversi menjadi Bank Umum Syariah. b. Aspek Internal Dari aspek internal UUS BNI, sebagaimana telah  ditetapkan dalam corporate plan tahun 2003 bahwa status UUS bersifat sementara, maka secara bertahap telah dilakukan persiapan untuk proses pemisahan. Dalam pengembangan bisnisnya UUS BNI telah memiliki infrastuktur dalam bentuk system, produser dan mekanisme pengambilan keputusan yang independen. Di sisi lain, UUS BNI juga telah memiliki sumber daya dalam bentuk jaringan, 



  dukungan teknologi informasi, serta sumber daya manusia yang memadai dan kompoten sehingga mampu menjadi sebuah entitas bisnis yang independen.  Selain itu terdapat alasan yang lebih spesifik untuk dilakukannya 
spin off  yaitu: 1. Memanfaatkan keunggulan sebagai salah satu yang pertama dalam industry perbankan syariah. 2. Menciptakan profil di pasar untuk menjaring investor potensial baik domestik maupun global. 3. Mengelola usaha yang lebih bersifat independen dan strategis. 4. Semakin mudag berkompetisi, kian ulet dan fleksibel dalam mengambil keputusan-keputusan bisnis ke depannya. 5. Pemisahan (spin off) akan mendorong berjalannya praktik-praktik terbaik (market best practice) dan tata kelola perusahaan yang baik dalam  pengelolaan bisnis BNI syariah sehingga pada  gilirannya akan menciptakan efesiensi dan produktivitas bisnis yang lebih baik.  Dari aspek strategis dengan melakukannya spin off diharapkan akan dapat memberikan sejumlah manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan, antara lain sebagai berikut: 1) Akselerasi pengembangan usaha syariah yang lebih mudah 2) Meningkatkan kwalitas kepercayaan dan citra 



  3) Meningkatkan produktivitas efisiensi 4) Meningkatkan struktur permodalan 5) Memberikan manfaat bagi pemegang saham 6) Mendukung rencana percepatan pertumbuhan perbankan syariah 7) Mempertajam kompetensi insan perbankan syariah  4.1.3 Visi dan Misi a. Visi Menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam pelayanan dan kinerja b. Misi 1. Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan. 2. Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah. 3. Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor. 4. Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah. 5. Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah. 4.1.4 Budaya Kerja BNI Syariah 1. Budaya kerja Nilai- nilai (values) dan keyakinan (beliefs) yang menjadi pedoman dalam berperilaku, yang menjadi pedoman dalam berperilaku, yang dinilai 



  penting bagi kelangsungan suatu organisasi. Values adalah Prinsip-prinsip yang diyakini baik dan benar dalam menjalankan organisasi perusahaan; Beliefshipotesa yang melandasi suatu paradigma, yang diyakini sebagai sesuatu yang terbaik dalam menjalankan organisasi.  2. Pentingnya Budaya Kerja Organisasi yang unggul dan bertahan dalam jangka waktu terbukti merupakan organisasi yang memiliki Budaya Kerja yang kokoh yang menunjang visi organisasi. Budaya Kerja dapat terlihat dalam berbagai aspek seperti: a. Suasana kerja b. System dan prosedur c. Peraturan dan kebijakan d. Perilaku karyawan sehari-hari e. Perilaku pimpinan dalam menjalankan perusahaan Nilai-nilai budaya kerja adalah pondasi organisasi untuk kesamaan komitmen, berfikir dan bertindak, menjalankan misi dan mencapai visi organisasi tersebut. 1) Deployment Budaya Kerja Agar budaya kerja betul-betul terbentuk dan menjadi acuan bagi segenap pegawai, maka perlu ada metode deployment budaya kerja yang tersistem. Metode Deployment budaya kerja antara lain meliputi: a. Penguraian budaya kerja menjadi panduan perilaku. b. Proses awareness misalnya melalui pelatihan dan sosialisasi. 



  c. Mentoring, coaching dan konseling budaya kerja. d. Peraturan dan kebijakan yang sejalan dengan budaya kerja. e. Sistem remmerasi, reward dan punishment. f. Metode pengukuran keberhasilan budaya kerja dan tata tertib  2) Amanah a. Menjalankan tugas dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab untuk memperoleh hasil yang optimal. b. Professional dalam menjalankan tugas. c. Memegang teguh komitmen dan tanggung jawab. d. Jujur, adil, dan dapat dipercaya. e. Menjadi teladan yang baik bagi lingkungan.  3) Jamaah a. Bersenergi dalam menjalankan tugas dan kewajiban. b. Bekerja sama secara rasional dan sistematis. c. Saling mengingatkan dengan santun d. Bekerjasama dalam kepemimpinan yang efektif.  4) Susunan Organisasi PT Bank BNI Syariah Dewan Komisaris 
• Komisaris Utama  :Fero Poerbonegoro 
• Komisaris Independen  :Rizqullah Thohuri 
• Komisaris Independen  :Max R. Niode 
• Komisaris Independen  :Muhammad Syakir Sula 



  Dewan Direksi 
• Direktur Utama   :Iman Teguh Saptono 
• Direksi Operasional  :Junaidi Hisom 
• Direktur Bisnis Konsumer :Kukuh Rahardjo 
• Direktur Resiko dan Kepatuhan :Tribuana Tunggadewi Dewan Pengawas syariah 
• Ketua   :K.H.Ma’ruf amin 
• Anggota  :Hasanuddin               4.1.5 Struktur Organisasi        DIV. 
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               GAMBAR 4.1  PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO),TBK KANTOR CABANG SYARIAH MAKASSAR   1. Job Deskription Unit terhadap masing-masinh jabatan dituangkan dalam buku pedoman perusahaan (BPP). Dalam BPP tersebut telah dijelaskan secara rinci mengenai ikhtisar jabatan dan tanggungjawab dari masing-masing jabatan tersebut. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan ikhtisar dari masing-masing jabatan tersebut sebagai berikut: a. Pemimpin cabang UNIT 
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  1) Memimpin dan bertanggung jawab penuh atas seluruh aktivitas cabang dalam usaha memberikan pelayanan unggul kepada nasabah, mengendalikan dan meningkatkan kualitas bisnis di daerah kerjanya dan menyelenggarakan administrasi perusahaan. 2) Bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan fungsi manajemen secara utuh, konsisten dan kontiyu. 3) Menetepkan rencana kerja dan anggaran, sesaran dan tujuan yang akan dicapai.  b. Pemimpin Bidang Operasional 1) Menyelia kegiatan pelayanan administrasi di front office dan back 

office dengan mengupayakan pelayanan yang optimal. 2) Menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap unit-unit yang di bawahnya dalam memantau dan memastikan bahwa perbaikan/penyempurnaan atas temuan hasil pemeriksaan oleh audit intern/ekstern telah dilakukan  sesuai dengan rencana perbaikan/penyempurnaan yang diberikan oleh auditor. 3) Memberikan advisi/konsultasi dan pembahasan masalah yang berkaitan dengan administrasi pembiayaan, pembiayaan bermasalah, keuangan, logistik, umum dan kepegawaian serta administrasi dalam negeri dan kliring.  c. Unit Pelayanan Nasabah 1) Melayani semua jenis transaksi kas/tunai, pemindahan dan kliring 



  2) Menyediakan informasi dan melayani transaksi produk/jasa dalam negeri dan luar negeri. 3) Melayani kegiatan eksternal (payment point, Kas mobil, kas kantor, dan capem). 4) Mengelola rekening/transaksi giro, tabungan, deposito, ONH, dan kiriman uang. 5) Mengelola kegiatan Bank Operasional/persepsi dan KPKN. 6) Membuat laporan ke Bank Indonesia dan KPKN.  d. Unit Administrasi Keuangan dan Umum 1) Mengelola system otonomi di Cabang/Cabang pembantu 2) Memeriksa kebenaran/akurasi transaksi keuangan 3) Mengelola data dan informasi tentang kondisi keuangan Cabang dan rekening nasabah. 4) Mengelola laporan Cabang: output harian, MIS an laporan BI/pihak ketiga lainnya. 5) Mengelola administrasi kepegawaian,kebutuhan logistic dan administrasi umum  e. Unit Operasional 1) Mengelola administrasi pembiayaan, portepel pembiayaan dan pemantauan pemberian pembiayaan. 2) Mengelola transaksi dan administrasi kliring. 3) Membuat laporan pembiayaan ke BI dan manajemen Bank BI. 



   f. Unit pemasaran Bisnis 1) Melakukan pemasaran dana dan pembiayaan. 2) Menggali calon nasabah dan membina hubungan yang baik dalam rangka peningkatan bisnis dan mengupayakan pencapaian target yang telah ditetapkan.  g. Unit Branch quality assurance Unit tersebut merupakan unit yanf berdiri sendiri/independent dan tidak dibawahi oleh pimpinan cabang melainkan dibawahi Divisi Kepatuhan unit tersebut sebelumnya disebut Kontrol Intern. Tugas-tugas pokoknya adalah:  1) Melakukan pengawasan dengan cara melaksanakan pemeriksaan aktivitas unit sehari-hari. 2) Melakukan pemeriksaan atas aktivitas unit secara harian,berkala atau mendadak. 3) Menindak lanjuti temuan SPI/Audit, baik internal maupun eksternal  2. Kegiatan Usaha Sebagai yang telah kita ketahui bersama peranan bank adalah sebagai lembaga keuangan yang berfunsi sebagai intermediasi keuangan. Demikian pula dengan peranan Bank BNI syariah. Akan tetapi, yang membedakan dengan yang lain adalah operasional bank yang dilakukan 



  berdasarkan prinsip-prinsip syariat islam. Bentuk operasional bank yaitu; kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana ke masyarakat denga menggunakan prinsip bagi hasil (musyarakah dan mudharabah),prinsip jual beli (al-ba’i), prinsip sewa (ijarah), prinsip jasa-jasa (ju’alah).  4.2 Hasil Penelitian Dan Pembahasan 4.2.1 Perlakuan Akuntansi Zakat Perusahaan pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Makassar Penulis menganalisis pelaporan keuangan Bank BNI Syariah Kantor Cabang Makassar berdasarkan PSAK No. 109 dan Teori tentang Akuntansi Zakat perusahaan agar mengetahui Implementasi Akuntansi Zakat Perusahaan yang dikeluarkan dengan menggunakan alat ukur Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, Pengungkapan. a. Pengakuan dan Pengukuran Penerimaan dana zakat pada Bank BNI Syariah Kantor Cabank Makassar yang diterima dari nasabah bank, karyawan perusahaan dan aset perusahaan yang wajib dikeluarkan zakatnya diakui sebagai penambah dana zakat serta dana zakat yang disalurkan diakui sebagai pengurang dana zakat. Pengakuan dana zakat oleh Bank BNI Syariah Kantor Cabang Makassar telah sesuai dengan PSAK No. 109, dimana dana zakat diakui ketika perusahaan menyatakan kesediaanya untuk membayar zakatnya dengan mengisi form pembayaran zakat dan menyerahkan sejumlah uang yang akan dijadikan wajib zakat ke petugas yang menangani zakat pada perusahaan dan pengumpulan dengan periode waktu yang tidak di tentukan sedangkan 



  untuk zakat yang wajib zakat untuk asset dikeluarkan ketika asset tersebut masuk wajib zakat dan nisbah udah mencukupi wazib dikeuarkan zakatnnya. Pengukuran zakat yang dilakukan Bank BNI Syariah Kantor Cabang Makassar sudah baik pelaksanaan karena Bank BNI Syariah Kantor Cabang Makassar menerima asset kas dan nonkas jadi pengukuran yang dilakukan menggunakan satuan uang dengan mengikuti harga pasar atau dengan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan. b. Pencatatan  Pencatatan yang dilakukan Bank BNI Syariah Kantor Cabang Makassar pada saat transaksi zakat diterima, maka Bank BNI Syariah Kantor Cabank Makassar melakukan pencatatan langsung ketika dana zakat masuk dan diakui setelah dana tersebut di catat pada buku harian kas zakat. Disertai dengan bukti setoran. PSAK No. 109 menyatakan bahwa penerimaan zakat diakui pada saat kas atau asset lainnya diterima. Pencatatan untuk buku besar dan seterusnya dilakukan dengan sistem program yang beri nama program General Ledger (GL). c. Penyajian Penyajian yang dilakukan Bank BNI Syariah Kantor Cabang Makassar yaitu telah menyajikan 5 komponen laporan keuangan secara lengkap sesuai dengan PSAK No. 109 terdiri dari Neraca (laporan posisi keuangan), laporan sumber dan perubahan dana, laporan perubahan asset 



  kelolaan, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan.. Adapun lima komponen laporan keuangan yang disajikan Bank BNI Syariah Kantor cabang  Makassar hanya di lampirkan atau dibahas 3 komponen saja oleh penulis yaitu Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Catatan atas Laporan Keuangan  dan Laporan Perubahan Dana (sudah dilampirkan). d. Pengungkapan Pengungkapan yang dilakukan oleh PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Makassar belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 109 karena tidak merincikan setiap penerimaan dana zakat yang terjadi pada periode tertentu, dimana hal ini akan berdampak bagi PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Makassar yang dipercaya oleh nasabah bank, karyawan bank dan perusahaan sebagai sarana untuk menyalurkan zakatnnya dan laporan keuangan menjadi tidak transparan dan belum informatif.  Tabel 4.1 Perbedaan Perlakuan Akuntansi Zakat Perusahaan Bank BNI Syariah Kantor Cabang Makassar dengan PSAK No. 109 No  Unsur  Bank BNI Syariah PSAK No. 109 1.  Pengakuan  1. Bank BNI Syariah mengakui dana zakat, ketika menerima uang dari muzakki atau bemberi zakat. 2. Dana zakat yang diterima diakui sebagai penambah dana. 1. Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset nonkas diterima. 2. Penyaluran zakat kepada Mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar: a) 



  3. Dana zakat yang disalurkan diakui sebagai pengurang dana. Jumlah yang diserahkan jika berbentuk kas; b) Jumlah tercatat jika dalam bentuk asset. 2.  Dana Nonhalal 1. Bank BNI Syariah mengakui dana nonhalal sebagai dana nonhalal yang terpisah dari dana zakat. 1. Penerimaan dana non halal diakui sebagai dana non halal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/ sedekah dan dana amil. Aset nonhalal disalurkan sesuai dengan syariah. 3.  Penyajian  1. Bank BNI Syariah menyediakan 5 laporan keuangan. 2. Bank BNI Syariah Belum mengelompokkan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. 3. Tidak terdapat bagian atas dana amil atau nihil. 1. Amil menyajikan dana ZIS dan dana amil disajikan secara terpisah dalam laporan posisi keuangan. 2. Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian nonamil. 4.  Pengungkapan  1. Bank BNI Syariah tidak merincikan sumber penerimaan dana zakat. 2. Terdapat tambahan penerimaan deviden yang tidak dijelaskan. 1. Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat. 2.Amil mengungkapan kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima. 
Sumber Akuntansi Zakat meurut PSAK No. 109  



  4.2.2 Analisis Akuntansi Zakat Pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Makassar berdasarkan PSAK 109 Laporan keuangan yang dibuat harus sesuai dengan prinsip akuntansi islam yaitu keadilan, kebenaran dan pertanggungjawaban, adapun prinsip khusus akuntansi syari’ah adalah sebagai berikut ”cepat pelaporannya, di buat oleh ahlinya, terang, jelas, tegas, dan normatif, memuat informasi yang menyeluruh, informasi ditujukan untuk semua pihak, terperinci dan teliti, tidak terjadi manipulasi, dan melakukan secara kontinyu”. Dari semua itu akan digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban, yang tujuannya adalah menjaga keadilan dan kebeneran, artinya prinsip tersebut menekankan pada pertanggungjawaban agar pihak yang terlibat tidak ada yang dirugikan. Seperti dalam tujuan akuntansi zakat yang sesuai dengan PSAK No.109 yaitu bertujuan untuk  mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, infaq, shadaqah. Karena pengakuan merujuk pada prinsip yang mengatur kapan dicatatnya transaksi pendapatan (revenue), beban (expenses), laba (gain), dan rugi (loss). Pengukuran juga berperan penting dalam laporan keuangan yaitu atribut yang dipakai dalam pengukuran, aspek pengukuran ini hampir tidak berbeda dengan akuntansi konversional, karena semua atribut yang akan dijadikan acuan harus mempertimbangkan unsur relavan, realiability, understandability, dan comparability. 1. Pengakuan dan pengukuran zakat 



  Pengakuan awal, penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. Sedangkan zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat. Jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima dan jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar.Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan  nilai wajar lainnya sesuai yang di atur dalam PSAK yang relavan. Pengukuran setelah pengakuan awal jika terjadi penurunan nilai asset zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana bank tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut. Penurunan nilai asset zakat diakui sebagai: a. Pengurang dana zakat,  jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil. b. Kerugian dan pengurangan dana amil, jika disebabkan kelalaian amil.  Penyaluran zakat, zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar: a. Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas. b. Jumlah tercatat, jika dalam bentuk asset nonkas  2. Pengakuan dan Pengukuran Infaq/Sedekah 



  a. Pengakuan Awal Zakat/infaq yang diterima diakui sebagai dana Zakat/Infaq terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi Zakat/Infaq sebesar: 1) Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas 2) Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas Zakat/Infaq yang diterima diakui sebagai dana Bank untuk bagian zakat dan dana Infaq untuk penerima zakat/Infaq. Penentuan jumlah atau presentase bagian untuk para penerima zakat/Infaq ditentukan bank sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan bank. b. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal Zakat yang diterima dapat berupa kas atau aset nonkas. Aset nonkas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar. Aset tidak lancar yang diterima oleh Bank BNI Syariah dan diamanahkan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai asset tidak lancar zakat. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana zakat terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah di tentukan oleh pemberi. Aset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehan, sedangkan asset nonkas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai PSAK yang relavan.  3. Penyaluran Zakat dan Infaq/sedekah Penyaluran zakat dan infaq kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana zakat sepanjang Bank tidak akan 



  menerima kembali asset zakat yang di salurkan tersebut. Penyaluran zakat kepada penerimaan akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang zakat dan tidak mengurangi dana zakat. 4. Penyajian dan Pengungkapan Zakat dan Infaq/Sedekah Bank BNI Syariah menyajikan dana zakat, dana infaq/sedekah, dana amil dan non halal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan). a. Zakat  Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat tetapi tidak terbatas pada: (a) Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran,dana penerimaan (b) Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana non amil atas penerimaan zakat, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan (c) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa asset nonkas (d) Rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung mustahiq dan (e) Hubungan yang istimewa antara amil dan mustahiq   b. Infaq/Sedekah 



  Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infaq/sedekah, tetapi tidak terbatas pada: (a) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan Infaq/sedekah berupa asset nonkas (b) Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana non amil atas penerimaan infaq/sedekah, seperti persentase pembagian, alasan , dan konsistensi kebijakan. (c) Kebijakan penyaluran infaq/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerimaan. (d) Keberadaan dana infaq/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, maka harus diungkapkan jumlah dans persentase dari seluruh penerimaan infaq/sedekah. Laporan keuangan adalah informasi yang disajikan kepada pembaca dengan harapan bahwa setelah disajikan informasi dianggap berguna bagi pembaca. Dalam komponen laporan keuangan yang lengkap dari PT. Bank BNI Syariah terdiri dari Neraca (laporan posisi keuangan), laporan sumber dan perubahan dana, laporan perubahan asset kelolaan, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan. Hasil wawancara peneliti mengenai karakteristik pengeluran zakat pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Makassar yaitu organisasi yang memiliki sifat amanah. Seperti yang diungkapkan oleh narasumber Ibu Linda : 



  “kami mengeluarkan zakat dengan menggunakan prosedur yang berlaku di seluruh Bank Syariah lainnya seperti yang ditetapkan dipeerlakukan oleh Bank Indonesia dan yang berlaku di Negara kita”   Karena yang diamanahkan merupakan bagian yang dianjurkan oleh agama   islam maka pengelolaannya sesuai juga menurut agama islam. Pengidentifikasian seperti ini penting untuk menetapkan tujuan akuntansi zakat sehingga tujuannya sejalan dengan tujuan organisasi. Secara periodik Bank BNI Syariah Cabang Makassar menerbitkan laporan keuangan guna mempertanggungjawabkan kinerja  organisasi selama periode yang bersangkutan. Seperti organisasi umumnya, laporan akan diperiksa oleh pemeriksa independen guna menguji keabsahan laporan sekaligus membangun dan meningkatkan kepercayaan publik. PT. Bank BNI Syariah Cabang Makassar merupakan organisasi yang syariah sehingga sesuai dengan syariat islam yang harus dipertanggungjawabkan tidak sebatas duniawi saja. Opini syariah ini penting karena akan menunjukkan bahwa PT. Bank BNI Syariah telah melaksanakan mu’amalah sesuai dengan syariah islam yang merupakan salah satu wujud dari pertanggungjawaban Bank kepada Allah. Adapun dalam PSAK 109 penyajian Bank BNI Syariah harus menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan non halal secara terpisah dalam neraca (laporan  posisi keuangan). Penyajian laporan keuangan yang dibuat oleh Bank BNI Syariah Cabang Makassar adalah laporan perubahan dana yang menyajikan total penerimaan dan penyaluran dana zakat dan infak/sedekah. 



  Dalam hal ini akan dijelaskan beberapa komponen saja, disebabkan oleh PT. Bank BNI Syariah Cabang Makassar hanya menerapkan neraca/laporan posisi keuangan, laporan sumber dan perubahan dana, dan catatan atas laporan keuangan. a. Neraca  Defenisi neraca dapat diartikan suatu aktiva, kewajiban dan modal pemilik perusahaan pada tanggal tertentu, yang biasanya pada tanggal terakhir satu bulan atau tahun. Sedangkan neraca Bank BNI Syariah ialah laporan posisi keuangan amil, laporan ini menyajikan suatu daftar yang disusun pada akhir tahun buku (neraca tahunan), dinyatakan dalam bentuk angka-angka dan bentuk penyusunan neraca merupakan bentuk rekening (Account Form) yaitu asset ditempatkan disebelah kiri dan kewajiban beserta modal (dalam hal ini disebut dana) ditempatkan disebelah kanan. Laporan ini menyajikan harta atau asset, kewajiban dan dana pada saat tertentu/periode tertentu yang dinyatakan dalam bentuk uang/nilai uang. 1. Aktiva / Asset Defenisi asset adalah kemungkinan keuntungan ekonomi yang diperoleh dimasa yang akan datang oleh lembaga tertentu sebagai akibat transaksi. Dalam hal pengorbanan yang diberikan adalah aktiva bukan uang, maka nilai yang di pakai adalah harga pasar barang yang diserahkan. 2. Utang /Kewajiban (Passiva) 



  Merupakan kewajiban perusahaan untuk membayar dengan uang  atau asset lain kepada pihak lain pada waktu tertentu yang akan datang. Pemenuhan kewajiban ini dapat berupa pembayaran uang, penyerahan barang atau jasa kepada pihak yang telah memberikan pinjaman. 3. Dana  Pada lembaga atau institusi yang didirikan khusus hanya untuk mengelola dana ZIS, maka penyusunan laporan posisi keuangan/ neraca tidak menggunakan sebutan modal melainkan dana. b. Catatan atas laporan keuangan  Catatan penjelasan laporan keuangan ini memberikan penjelasan tambahan mengenai gambaran umum perusahaan,ikhtisar kebijakan akuntansi, penjelasan pos-pos laporan keuangan dan informasi penting lainnya. Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas harus berkaitan dengan informasi yang ada dalam catatan atas laporan keuangan. c. Laporan Sumber dan Perubahan Dana Laporan sumber dan perubahan dana adalah perubahan posisi keuangan dari satu periode ke periode lainnya, misalnya perubahan kas. Laporan ini merupakan pelengkap laporan yang sudah ada yaitu neraca/laporan posisi keuangan. Tujuan disusunnya laporan sumber dan 



  perubahan dana ini adalah untuk melengkapi pengungkapan informasi perubahan posisi keuangan dan melaporkan arus dana dari operasi. Pada Bank BNI Syariah, laporan ini menyajikan berbagai penerimaan dan penggunaan dan penyaluran untuk dana zakat dan dana Infaq/sedekah, serta berbagai penerimaan dan penggunaan dana amil dan nonhalal. Khususnya untuk penyaluran dana zakat, disajikan secara terpisah untuk masing-masing mustahiq sesuai ketentuan syariah. Laporan ini mencerminkan kinerja organisasi terutama kemampuan dalam menarik dana dan menyalurkan sesuai sasaran, sehingga tujuan zakat tercapai sejauh ini, pemahaman SDM pada PT. Bank BNI Syariah terkait penerapan PSAK No. 109 sudah tercapai dan sesua dengan prosedur yang diterapkan dalam PSAK No. 109  sehingga dalam pembukuannya menggunakan sistem pencatatan sederhana yaitu single entry yang dianggap lebih mudah untuk dipahami dan sudah sepenuhnya memakai standar pelaporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 109.        



              BAB V  PENUTUP   A. Kesimpulan PT. Bank BNI Syariah Cabang Makassar memeperhatikan kualitas informasi yang diberikan kepada publik. Badan pengelola zakat harus mampu meyakinkan pembaca laporang keuangan bahwa PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Makassar memiliki kemampuan dan kapasitas di dalam mencapai tujuan-tujuan program yang sesuai dengan kententuan zakat yang diterapkan PSAK No. 109. Perlakuan akuntansi zakat dalam penyajian laporan keuangan pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Makassar sudah menerapkan akuntansi zakat 



  menggunakan PSAK No. 109 dan sudah sepenuhnya mengadopsi atau mengunnakan sesuai dengan prosedur yang di terapkan pada PSAK No. 109.  Beberapa implikasi yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pencapaian dalam peningkatan kinerja PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Makassar agar bisa menjadi panduan bagi pembaca.  B. Saran Saran untuk pengambilan kebijakan terutama untuk kinerja zakat bahwa zakat perusahaan dapat ditingkatkan dengan cara meningkatkan laba usaha. Laba tersebut akan meningkat jika perusahaan mampu mengoperasikan kegiatan utamanya sebaik mungkin. Perusahaan harus mampu menaikkan pendapatan usaha dan meminimalisasi beban usaha. Diharapkan bagi PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Makassar menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No.109, serta memiliki auditor yang bertanggung jawab atas apa yang disugguhkan kepembaca, agar tidak terjadi kesalahan dan kebingungan bagi pihak yang membaca. Dalam penyajian Bank BNI Syariah Kantor Cabang Makassar diharapkan lebih jelas, transparan dan accountable, hal ini akan menambah kepercayaan masyarakat menjadikan Bank BNI Syariah sebagai pilihan lembaga pengumpulan dan pengelolaan zakat untuk membayar zakat. Hal ini diupayakan agar laporan keuangan tersebut menjadi lebih baik lagi.   
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     LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) Tahun berakhir 31 Desember 2017 dan 2018 (Dalam jutaan rupiah)  No URAIAN 2017 2018  1. 2. 3. 4. 5. 6.  7. 8.    ASET Kas Penempatan pada Bank Indonesia Penempatan pada Bank Lain Tagihan Spot Dan Forward Surat berharga yang dimiliki Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) Tagihan  Akseptasi Piutang  a. Piutang murabahah b. Pendapatan Margin Murabahah yang ditangguhkan  159.912 3.059796 221.606 - 3.978.455  339.490 4.855  24.980.801  9.750.434  233.726 5.113.797 397.372 - 5.225.433  130.664 15.912  27.265.631  10.708.453 



       9.    10.    11. 12.    13.  14. 15.  16.  17. 18. 19 20.    21.  22. 23. 24. c. Piutang Istishna’ d. Pendapatan Margin Istishna’ yang di tangguhkan e. Piutang Qardh f. Piutang Sewa Pembiayaan Bagi Hasil a. Mudharabah b. Musyarakah  c. Lainnya Pembiayaan Sewa a. Aset  Ijarah b. Akumluasi Penyusutan/Amortisasi c. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Penyertaan  Cadangan kerugian Penurunan Nilai Aset Produktif a. Individual  b. Kolektif  Aset Tidak Berwujud Akumulasi Amortisasi Salam  Aset Istishna’ dalam penyelesaian Termin Istishna’ Aset Tetap dan Inventaris Akumulasi  Penyusutan Properti Terbengkalai Aset yang diambil  Alih Rekening tunda Aset Antar Kantor a. Kegiatan Operasional di Indonesia b. Kegiatan Operasional di Luar Indonesia Cadangan Kerugian Penurunan nilai Aset lainnya Persediaan  Aset Pajak Tangguhan Aset Lainnya -  - 930.007 6.334  1.198.408 3.012.748 -  561.345 445.600 - -  210.179 535.487 26.520 17.937 - - - 357.962 151.960 - - 854  -  -  - - 51.857 352.822 -  - 1.502.849 9.540  888.794 4.586.209 -  192.132 139.983 - -   155.980 438.015 19.768 11.492 - - - 410.421 187.938 - - 98  -  -  - 6.891 75.636 389.430   TOTAL ASET 28.314.175 34.822.175  LIABILITAS DAN EKUITAS  1.   2. LIABILITAS Dana simpan Wadiah a. Giro b. Tabungan Dana Investasi Non Profit Sharing                     1.533.147 2.545.937    1.838.113 4.132.674  



    3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.    11. 12. 13. a. Giro b. Tabungan c. Deposito Liabilitas Kepada Bank Indonesia Liabilitas Kepada Bank Lain Liabilitas Spot dan Forward Surat berharga yang Diterbitkan Liabilitas Akseptasi Pembiayaan Diterima Setoran Jaminan Liabilitas Antar Kantor a. Kegiatan Operasional Di Indonesia b. Kegiatan Operasional Di Luar Indonesia Liabilitas Pajak Tangguhan Liabilitas Lainnya Dana Investasi  Profit Sharing 585.297 6.877.442 12.691.186 - 561.607 - 500.000 4.855 - 33.285  -  - - 494.853 - 933164 8.254.396 14.220.944 - 598.136 - 500.000 15.912 - 53.950  -  - - 467.855 -  TOTAL LIABILITAS 25.827.609 31.015.144  14     15.     16                17. EKUITAS Modal disetor a. Modal dasar b. Modal yang belum disetor -/- c. saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/- Tambahan modal disetor a. Agio b. Disagio -/- c. Modal Sumbangan d. Lainnya Pendapatan (Kerugian ) komprehensif lainnya a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan b. Keuntungan (Kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Selisih penilaian kembali aset tetap e. Bagian pendapatan komperensif lain dari entitas asosiasi f. Keuntungan (Kerugian ) aktuarial program manfaat pasti g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komperensif lain h. Lainnya Selisih kuasi reorganisiasi   4.004.000 2.502.500  -  - - - -    -   (11.158) - 43.838  -  (2.014)  - - -   4.004.000 1.502.500  -  - - - -    -   7.308 - 43.838  -  (6.434)  - - - 



  18. 19. 20.   21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali Ekuitas Cadangan a. Cadangan Umum b. Cadangan Tujuan Laba/Rugi a. Tahun-Tahun lalu b. Tahun Berjalan - -  92.853 -  584.172 277.375 - -  150.150 -  804.250 306.686   TOTAL EKUITAS DAPAT DISTRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK  2.486.566  3.807.298 22. Kepentingan non pengendali - -  TOTAL EKUITAS 2.486.566 3.807.298  TOTAL LIABILITAS DAN  EKUITAS 28.314.175 34.822.442        LAPORAN LABA RUGI KOMPERATIF Tahun berakhir 31 Desember 2017 dan 2018 (Dalam jutaan rupiah)  o URAIAN 2017 2018 A.  1.           Pendapatan dan Beban Operasiona Pendapatan Penyaliuran Dana a. Rupiah Pendapatan dari piutang -murabahah -itinsha -ijarah Pendapatan dari bagi hasi -mudharabah -musyarakah Lainnya   2.801.356 2.775.865 1.990.201 1.880.995 109.206 406.598  151.781 254.817 379.066   3.185.716 3.161.494 2.243.627 2.084.831 158.796 464.890 139.156 325.734 452.734 24.222 



          2       3. b. Valuta asing Pendapatan dari piutang -murabahah -musyarakah -lainnya Pendapatan dari bagi hasil -mudahrabah -musyarakah -lainnya Bagi Hasil Pemilik Dana Investasi a. Rupiah Non profit sharing Profit sharing b. Valuta Asing Non profit sharing Ptofit sharing Pendapatan Setelah Distribusi Bagi Hasil    25.491 8.205 8.205 - - 11.954 - 11.954 5.332 905.032 899.983 899.983 - 5.049 5.049 -  1.896.325 1.893 1.893 - - 10.420 - 10.420 11.909 967.942 963.719 963.719 - 4.223 4.223 -  2.217.774 . . . Pendapatan dan Beban  Operasional selain Penyaluran Dana Pendapatan Operasional Lainnya a. Peningkatan nilai wajar asset Surat berharga Spot dan forwad b. Keuntungan penjualan asset Surat berharga Asset ijarah c. Keuntungan transaksi spot dan forwad d. Pendapatan bank berlaku mudharib dalam mudharabah muqayyah e. Keuntungan dari penyeruan dengan equity methed f. Deviden g. Komisi provisitas dan administrasi h. Pemulihan dan cadangan keuangan penurunan nilai i. Pendapatan lainnya Beban Operasional Lainnya a. Beban bonus hadiah b. Penurunan nilai   159.368 - - - 6.576 6.576 -  4.562  -  - - 87.307  51.663 10.224 1.667.233 - - - - 4.631 -  213.870 - - - 15.950 15.950 -  6.008  -  - - 102.143  79.545 9.260 2.010.665 - - - - - 



  . Surat berharga Spot dan forwad c. Kerugian penjualan asset Surat berharga Asset ijarah d. Kerugian transaksi spot dan sofwad e. Kerugian penuerunan nilai asset Surat berharga Pembiayaan berbasis piutang Pembiayaan berbasi bagi hasil Asset keuangan lainnya f. Kerugian terkai resiko keuangan g. Kerugian dari pernyertaan dengan equity method h. Komisi/provisitas dan administrasi i. Kerugian penurunan nilai asset lainnya (non keuangan) j. Bahan tenaga kerja k. Beban promosi l. Beban lainnya Pendapatan Beban Operasional Lainnya Laba Rugi Operasional 4.631 - 246 375.900 2.305 232.105 139.605 1.939 8.200 -  - -  711.010 75.617 491.269 (1.507.865) 388.496  - - 606 699.907 922 458.746 238.271 1.966 4.517 -  - 1.367  673.381 70.747 560.700 (1.796.995) 420.779 . . Pendapatan dan Beban Non Opersional Keuntungan atau kerugian peningkatan asset tetap dan inventaris Kuntungan atau kerugian panjabaran transaksi valuta asing Pendapatan atau beban non operasional lainnya  Laba Rugi Non Operasional Laba Rugi Tahun Berjalan Sebelum Pajak Pajak Penghasilan a. Transaksi pajak tahunan berjalan b. Pendapatan atau beban pajak tangguhan   (130)  2.651 (17.783)   (15.262)  373.197 (95.822) (110.985)  15.163   40  2.075 (14.148)   (12.032)  408.747 (102.061) (130.522)  28.451 . Laba (Rugi) Bersi Tahun Berjalan Penghasilan Konperehensif Lain 277. 375   4.692 306.686   (4.420) 



  Pos-pos yang tidak akan direklafikasikan ke laba rugi a. Keuntanga revolusi asset tetap b. Keuntungan atau kerugian aktuarial program imbalan pasti c. Bagian pendapatan komperensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direalisasil]kan ke laba rugi Pos-pos yang tikan akan direlaksasikan ke laba rugi a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan kerugian dalam mata uang b. Keuantangan atau kerugian dari peruubahan niali asset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan dikrelaksifikasikan ke laba rugi  Penghasilan Komperensif Lain Tahun Berjalan Setelah Pajak -  6.255 -  -   (1.563)  (11.159)  -    (14.898)  - -   3.739   (6.467)  -  (5.893) -  -   1.473  22.700  -    22.700  - -   (6.155)   14.046  TOTAL LABA RUGI KOMPERENSIF TAHUN BERJALAN  270.908  320.737 LABA YANG DAPAT DISTRIBUSIKAN KEPADA : PEMILIK KEPENTINGAN NON PENGENDALI TOTAL LABA RUGI BERSIH TAHUN BERJALAN TOTAL PENGHASIKAN KOMPEREHENSIF LAIMN YANG DAPAT DISTRIBUSIKAN KEPADA : PEMILIK    277.375 - - 277.375      - 270.908    306.686 - - 306.686      - 320.732 



  KEPENTINGAN NON PENGENDALI TOTAL LABA RUGI BERSIH TAHUN BERJALAN DEVIDEN  270.908 -  320.732 -                        LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN DANA ZAKAT Tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2018 (Dalam Jutaan Rupiah)  No.  URAIAN 2017 2018 



  1. 2.   3.     4. 5. Saldo awal dana zakat Dana zakat yang berasal dari : c. Dana dari dalam bank d. Dana dari luar bank Penyaluran dana zakat kepada entitas pengelola zakat c. Lembaga amil zakat d. Badan amil zakat Kenaikan atau penurunan dana zakat Saldo akhir zakat 7.701  9.329 8.040   15.741 - 1.628 9.329 9.329  10.245 9.054   18.383 - 916 10.245 
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