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PENGANTAR EDITOR 
 

 

Bismillahir Rahmanir Rahim 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh 

Puji syukur tak henti-hentinya kita ucapkan kepada Allah 

Swt atas terbitnya buku berjudul “Dasar-dasar Akuntansi 

Syariah” sesuai waktu yang direncanakan. Semoga Allah Swt 

senantiasa memberikan kesehatan bagi bapak dan ibu penulis 

dalam menjalankan aktivitas. 

Penulis dalam buku ini fokus membahas tentang konsep 

dasar akuntansi syariah. Akuntansi syariah tidak berbeda jauh 

dengan akuntansi konvensional. Perbedaan yang menonjol, 

akuntansi syariah menekankan pada akad atau transaksi yang 

bersesuaian dengan prinsip-prinsip syariah, yang hal ini tidak 

ditekankan pada akuntansi konvensional. Paparan dalam buku ini 

disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan perundang-

undangan di Indonesia, Kerangka Dasar Penyusunan dan 

Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS), Pernyataan 

Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK Syariah), serta 

ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Fatwa Dewan 

Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). 

Buku ini dihadirkan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa 

yang sedang menempuh mata kuliah akuntansi syariah, para 

praktisi, atau siapa pun yang ingin mendalaminya lebih jauh. 

Kehadiran buku ini diharapkan bisa memberikan pemahaman 

kepada mereka terkait ruang lingkup akuntansi syariah. Materi 

yang disampaikan dalam buku ini disusun sesederhana mungkin 

dengan harapan mudah dipahami pembaca. Namun, segala upaya 

penyempurnaan yang telah dilakukan tetap saja masih terdapat 

kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran terbuka demi untuk 

perbaikan buku ini ke depannya. 

Akhir kata, kami memberikan penghargaan yang setinggi-

tingginya kepada tim penulis atas tersusunnya buku ini dan tetap 

produktif dalam menulis. Ucapan terima kasih kami sampaikan 
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terkhusus kepada Penerbit Eureka Media Aksara yang telah 

memfasilitasi terbitnya buku ini. Semoga segala aktivitas kita di 

ridai Allah Swt. Aamiin. 

Selamat membaca ...!!! 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh 

 

 Bone,  Juni 2022 

 Editor, 

  

 Suwandi
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BAB  
1 

 

Eny Latifah, SE.Sy., M.Ak. 

Dosen Institut Agama Islam  Tarbiyatut Tholabah Lamongan 

 

A. Pendahuluan 
Evolusi perkembangan akuntansi puncaknya terjadi 

pada masa Daulah Abbasiyah. Akuntansi dikelompokkan 

menjadi akuntansi peternakan, akuntansi pertanian, akuntansi 

bendahara, akuntansi konstruksi, akuntansi mata uang, dan 

pemeriksaan buku (auditing) (Zaid, 2004). Adanya akuntansi 

syariah tidak lagi menjadi paradigma baru  terkait  kondisi  

objektif  yang  melingkupi  umat  Islam  secara khusus dan 

masyarakat dunia secara umum. Akuntansi syariah  diberbagai  

negara  mulai  diterapkan  tidak  terkecuali Indonesia. 

Akuntansi yang ada di Indonesia umumnya memiliki 

dua   jenis   yaitu   akuntansi   konvensional   dan   akuntansi 

syariah.  Akuntansi  syariah  sudah  tidak  asing  lagi,  di mana 

penerapannya   kini   sering   kali   ditemukan   pada   lembaga 

keuangan syariah baik perbankan maupun non bank. 

Peran  akuntansi  syariah  masih  sering  dipertanyakan: 

Apakah   akuntansi   syariah   itu   diperlukan?   Karena   pada 

hakikatnya  yang  sering  diterapkan  adalah  akuntansi  pada 

umumnya yang hanya menyajikan sistem pencatatan. Sering 

tidak dijumpai akuntansi syariah diterapkan untuk masyarakat 

secara individual. Karena yang ada hanya beberapa entitas saja 

yang menggunakanya. 

 
RUANG LINGKUP 

AKUNTANSI SYARIAH 
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BAB  
2 

 

Rianto, S.E., M.M., M.Ak. 

Dosen Universitas Islam  As-Syafi’iyah 

 

A. Pendahuluan 
Melakukan sesuatu tentunya harus didasarkan pada 

dasar yang kuat mengapa hal tersebut dilakukan dan apa saja 

pondasi-pondasi yang menguatkan hal tersebut. Begitu pula 

pada praktik transaksi syariah tentunya perlu ada pondasi-

pondasi yang kuat sehingga suatu transaksi dapat dikatakan 

sesuai dengan syariah. 

Transaksi umum didefinisikan sebagai aktivitas yang 

dilakukan oleh organisasi atau individu yang menghasilkan 

perubahan baik itu perubahan karena bertambah maupun 

karena berkurang pada aset atau  keuangan yang yang dimiliki 

oleh organisasi atau individu tersebut. 

Syariah secara etimologis berasal dari Bahasa Arab yaitu 

kata ٌ َشِرْيعَة (syarī‘ah) yang berarti sumber air; pantai; aturan 

Allah atau jalan menuju sumber air atau jalan yang harus 

diikuti, sedangkan secara terminologi mengacu pada segala 

aturan dan larangan yang Allah Swt. turunkan kepada umat 

manusia yang ditetapkan di dalam Al-Qur’an serta yang 

ditetapkan oleh Sunnah Nabi Muhammad saw.. melalui 

Hadits-Haditsnya yang Shahih. 

Transaksi syariah adalah aktivitas organisasi atau 

individu yang menghasilkan perubahan pada aset atau harta 

 
ASAS DAN KARAKTERISTIK 

TRANSAKSI SYARIAH 
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BAB  
3 

 

R. Neny Kusumadewi, S.E., M.M. 

Dosen Universitas Majalengka 

 

A. Pendahuluan 

Di masa abad 21 sekarang ini, ekonomi Syariah telah 

tumbuh dan berkembang secara pesat baik di tingkat nasional 

maupun tingkat internasional. Banyak pelaku ekonomi yang 

mulai menjawab tantangan tersebut dengan menghadirkan 

berbagai lini baru maupun produk berbasis prinsip syariah. 

Namun tak hanya bidang keuangan saja, tetapi bidang 

Pendidikan pun ikut merespon fenomena tersebut. 

Peran akuntansi syariah tidak bisa dipisahkan dari 

perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Hal ini terbukti 

dengan diaturnya standar akuntansi keuangan berbasis syariah 

yang dirancang oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan 

berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai 

aturan baku yang mengatur pengoperasiannya. 

Lahirnya sistem syariah dilatarbelakangi oleh 

bekembangnya masyarakat muslim di Indonesia yang diiringi 

dengan kesadaran terhadap ketidakadilan skema perbankan 

konvensional. Secara konseptual, praktik akuntansi syariah 

hadir sebagai solusi atas permasalahan transaksi konvensional 

yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam i. Aspek-aspek 

akuntansi konvensional tidak dapat diterapkan pada lembaga 

PERBEDAAN 
AKUNTANSI SYARIAH 
DAN KONVENSIONAL 
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BAB  
4 

 

Dr. Achmad Fauzi, S.Pd., M.Ak. 

Dosen Universitas Negeri Jakarta 

 

A. Pendahuluan 

Pada hakikatnya tiap-tiap harta yang dimiliki oleh 

makhluk hidup di dunia adalah mutlak milik Allah Swt.. 

Dalam Al-Qur’an, “harta” disebutkan sebanyak 86 kali baik 
dalam bentuk mufrad dengan berbagai lafal atau dalam  bentuk  

jama’.  Dalam  QS.  Al-Hadid  ayat  7, dijelaskan  bahwa  

manusia  dititipkan  harta  oleh  Allah Swt. yang berarti harta 

yang dimiliki tiap manusia adalah amanah harus dikelola   

dengan   baik   sesuai   dengan perintahnya, salah satu hadis 

menyebutkan harta akan ditanya  darimana  ia  didapatkan  

dan  untuk  apa  ia digunakan. 

Dalam ayat tentang harta, Allah Swt. memerintahkan 

umat muslim untuk mengeluarkan infak atas sebagian 

hartanya. Hal ini menunjukkan bahwa harta yang dimiliki 

bukan hanya untuk kepentingan diri tetapi juga berfungsi 

untuk kesejahteraan sosial, cara mendistribusikan 

hartanya dapat melalui zakat, infak atau Shadaqah kepada 

penerima yang tepat. 

Ego manusia menginginkan harta sebagai bukti atas 

nalurinya untuk bertahan hidup. Hal ini menyebabkan masih 

banyak manusia yang memendam harta berlebih sendiri   tanpa   

mendistribusikan kepada orang lain. Sehingga masih terjadi 

KONSEP HARTA 
DALAM AKUNTANSI 

SYARIAH 
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BAB  
5 

 

Masyhuri, S.E., M.Ak. 

Dosen IAIN Bone 

 

A. Pendahuluan 
Suatu entitas bisnis ataupun lainnya memerlukan 

tambahan modal ataupun hutang kepada pihak lain dalam hal 

mempertahankan eksistensinya. Termasuk entitas perbankan 

syariah. Begitupun dengan Manusia sebagai makhluk sosial 

tentu membutuhkan orang lain dalam memenuhi 

kebutuhannya. Hal semacam ini berlaku dalam segala hal, 

termasuk dalam pemenuhan rezeki. Banyak cara yang 

dilakukan Allah Swt. dalam menyampaikan rezeki pada 

hambanya, Di antaranya: melalui disyariatkannya praktik 

transaksi hutang piutang sebagai salah satu aspek pemenuhan 

hajat hidup manusia (Musadad, 2019). 

Konsep hutang piutang dalam keilmuan akuntansi 

syariah berdimensi tolong menolong (ta`awun). Dengan 

demikian, hutang piutang dapat dikatakan sebagai ibadah 

sosial yang dalam pandangan Islam  memiliki keutamaanyang 

mulia. Olehnya itu penting memahami dengan baik apa esensi 

konsep hutang piutang dalam suatu entitas bisnis maupun 

dalam kehidupan bermasyarakat.  

Hutang piutangmuncul disebabkan bahwa entitas 

maupun manusia (stakeholders) dalam keadaan tertentu, bisa 

jadi mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan 

KONSEP HUTANG 
DAN MODAL DALAM 
AKUNTANSI SYARIAH 
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BAB  
6 

 

Hermita Arif, S.E., CIFP., M.Com. 

Dosen Universitas Hasanuddin 

 

A. Pendahuluan 

Islam  adalah agama yang sesuaidengan fitrah manusia 

yang memberikan pedoman bukan hanya pada aspek spiritual 

dalam hubungan manusia dengan Allah Swt., namun juga 

duniawi atau material dalam hal muamalah manusia dengan 

sesama makhluk dan bumi ini. Dalam konteks muamalah, 

Islam  sangat menganjurkan aktivitas usaha atau bisnis. 

Namun, berbeda dengan tujuan bisnis dalam konteks 

konvensional seperti sistem konvensional yang bertujuan 

untuk memaksimalkan perolehan laba dan keberlanjutan 

usaha. Bisnis dalam sistem ekonomi syariah bertujuan utama 

untuk memberikan kemaslahatan bukan hanya untuk pemilik 

namun juga bagi para pemangku kepentingan termasuk bumi 

ini. 

Dalam ekonomi Islam, aktivitas bisnis juga diatur oleh 

bingkai syariah, tidak boleh mengandung unsur-unsur yang 

dilarang oleh ajaran Islam. Laba dalam laporan keuangan dapat 

menjadi tolok ukur kepatuhan suatu perusahaan dalam 

operasionalnya kepada syariat Islam.  

 

KONSEP LABA 
DALAM AKUNTANSI 

SYARIAH 
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BAB  
7 

 

Stefani Lily Indarto, S.E., M.M., Ak., CA., CPA., CTA., ASEAN 

CPA. 

Dosen Universitas Katolik Soegijapranata 

 

A. Pendahuluan 

Bank syariah merupakan lembaga perbankan yang 

menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah sesuai 

hukum Islam , sistem nilai dan etos Islam , baik dari sistem 

simpanan, bagi hasil, margin keuntungan atau jual beli, sewa, 

maupun fee/jasanya. Dana bank syariah dihimpun melalui 

produk penghimpunan dana yang menggunakan prinsip 

wadi'ah dan prinsip mudharabah. Selanjutnya, dana disalurkan 

dengan menggunakan prinsip murabahah, bai’ as-salam, al-

istishna’, dan musyarakah (Nugroho & Harnovinsah, 2020). 

Penyajian dalam laporan akuntansi bank syariah ini telah 

diatur dalam Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 

dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI), 

yang salah satu penyajiannya adalah laporan keuangan yang 

menggambarkan fungsi bank Islam  sebagai investor beserta 

hak dan kewajibannya. 

Bank syariah ini menjadi salah satu bentuk perbankan 

yang diminati oleh masyarakat Indonesia. Pada masa pandemi 

pun kinerja keuangan syariah nasional terus mengalami 

penguatan dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi di tengah 

kebangkitan ekonomi nasional. Bahkan prospek ekonomi 

syariah nasional pada tahun 2022 diperkirakan akan tumbuh 

SISTEM PELAPORAN 
KEUANGAN SYARIAH 
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BAB  
8 

 

Dr. Iwan Wisandani, S.E.I., MA. 

Dosen Universitas Silwangi 

 

A. Pendahuluan 
Basis akuntansi  merupakan  prinsip-prinsip  akuntansi 

yang menentukan kapan pengaruh atas transaksi atau kejadian 

harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. Basis akuntansi 

ini berhubungan dengan waktu kapan pengukuran dilakukan. 

Dalam  akuntansi  ada  prinsip  dasar  dalam  kegiatan 

mencatat yang dikenal dengan istilah cash basis dan accrual basis.  

Kerangka  dasar  penyusunan  dan  penyajian  laporan 

keuangan syariah pada paragrap 41 disebutkan bahwa asumsi 

dasar  penyusunan  laporan  keuangan  adalah  akrual  basis 

(Ikatan Akuntan Indonesia, 2019). 

Dalam mencapai tujuannya, laporan keuangan disusun 

atas dasar akrual. Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan 

peristiwa lain diakui pada saat kejadian dan bukan pada saat 

kas atau setara kas diterima atau dibayar serta diungkapkan 

dalam catatan akuntasi serta dilaporkan dalam laporan 

keuangan pada periode yang bersangkutan. 

PSAK No. 101 Penyajian Laporan Keuangan Syariah 

pada paragraf 26 disebutkan entitas syariah menyusun laporan 

keuangan atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas dan 

penghitungan pendapatan untuk tujuan pembagian hasil usaha 

BASIS KAS DAN AKRUAL 
PERSPEKTIF AKUNTANSI 

SYARIAH 
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Dr. Fidiana, S.E., MSA. 

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya 

 

A. Pendahuluan 
Bab ini khusus membahas akad jual beli salam (bai’ as-

salam), sedangkan akad jual beli lainnya yaitu murabahah, 

istishna’, dan lainnya akan dibahas di bab sebelumnya. Akad 

salam termasuk salah satu transaksi berbasis akad jual beli. Oleh 

karena itu, prinsip atau qaidah atas transaksi salam akan 

mengikuti ketentuan pada transaksi jual beli (al-bai’). Karakter 

khusus yang melekat pada bai’ as-salam adalah sistem jual beli 

inden atau pesanan dan sifatnya sebagai bentuk pemberian 

modal kerja. Jadi, akad bai’ as-salam merupakan fitur akad jual 

beli yang dikembangkan sebagai skema pembiayaan modal 

kerja. Landasan hukum pelaksanaan bai’ as-salam mengacu 

pada keumuman hukum jual beli: (1) QS. Al-Baqarah ayat 275, 

terkait pengharaman riba dan halalnya jual beli; (2) QS. An-

Nisa ayat 29, berkaitan bolehnya perniagaan atas dasar suka 

sama suka; (3) Hadits riwayat Abu Dawud No. 3505, Hadits 

riwayat Nasa’i No. 4613 terkait larangan jual beli atas barang 
yang belum dimiliki. 

Secara bahasa, bai’ as-salam berasal dari kata  ْمي ْلْ التَّس  (at-

taslim yang bermakna penyerahan atau السَّلَف (as-salaf) yang 

bermakna memberikan sesuatu dengan berharap hasil 

dikemudian hari. Secara terminologi, ulama mengkategori 

sebagai al mahawi’ij (barang-barang mendesak), sejenis jual beli 
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Sri Mulyani, S.E.I., M.Si. 

Dosen Universitas Muria Kudus 

 

A. Pendahuluan 

Materi sebelumnya sudah dibahas mengenai akuntansi 

salam. Akad salam pada dasarnya sama dengan murabahah yaitu 

jual beli. Salah satu perbedaannya yaitu akad salam adalah jual 

beli secara pesanan untuk hasil pertanian, sedangkan 

murabahah adalah jual beli barang yang dilakukan secara 

langsung. Oleh karena itu, pembelajaran akuntansi murabahah 

tidak begitu sulit karena sudah dipelajari pada pertemuan 

sebelumnya. 

Mengingatkan kembali jual beli adalah pemindahan hak 

milik dari penjual kepada pembeli dengan pengganti yang 

dibenarkan sesuai syariah. Pertukaran dapat dilakukan antara 

uang dengan barang, barang dengan barang, dan uang dengan 

uang. Pertukaran uang dengan barang inilah yang biasanya 

dinamakan dengan jual beli. Jual beli dapat dilakukan secara 

tunai maupun secara tangguh (utang). Ketika jual beli 

dilakukan secara tunai maka otomatis transaksi langsung 

selesai ketika sudah ada pemindahan barang dan uang diantara 

dua pihak yaitu penjual dan pembeli. Namun ketika jual beli 

dilakukan secara tangguh dalam akad murabahah harus 

menerapkan prinsip kehati-hatian agar transaksi tersebut 

sesuai dengan syariah. 
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Yovi Annang Setiyawan 

Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta 

 

A. Pendahuluan 

Transaksi istishna’ memiliki hukum boleh (jawaz) dan 

telah dilakukan oleh masyarakat muslim sejak masa awal tanpa 

ada pihak (ulama) yang mengingkarinya. Para ulama 

membolehkan akad istishna’ berdasarkan dalil istihsan yang 

ditunjukkan dengan kebiasaan masyarakat melakukan akad ini 

sepanjang masa tanpa ada yang mengingkarinya, sehingga 

menjadi ijma’ tanpa ada yang menolaknya. 

 

B. Pengertian Istishna’ 

Istishna’ berasal dari istilah bahasa arab Bai’ al-istishna’ 
yang artinya pembelian yang pembayarannya dimuka, dicicil, 

atau dibelakang dengan penyerahan barang dilakukan di 

kemudian hari. Istishna’ adalah akad jual beli di mana barang 

yang diperjualbelikan belum ada dan akan diserahkan secara 

tangguh, sementara pembayarannya bisa dilakukan secara 

kredit atau tunai (Paramansyah et al., 2020). 

Istishna’ lebih dikenal dengan pembelian barang secara 

pesanan. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) 

istishna’ merupakan jual beli dalam bentuk pemesanan 

pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan 
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Surepno, S.E., M.Si., Ak., CA. 

Dosen Institut Agama Islam  Negeri Kudus 

 

A. Pendahuluan 

Al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-

iwadhu (ganti). Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas 

barang dan jasa, melalui upah pembayaran sewa, tanpa diikuti 

dengan pemindahan kepemilikan (ownership/milkiyah) atas 

barang itu sendiri. Ijarah berarti lease contract di mana suatu 

bank atau lembaga keuangan menyewakan peralatan 

(equispment) kepada salah satu nasabahnya berdasarkan 

pembebanan biaya yang sudah ditentukan secara pasti 

sebelumnya (fixed charge). 

 

B. Landasan Hukum Transaksi Ijarah 

Transaksi ijarah diperbolehkan atas dasar hukum dalam 

Al-Qur’an dan Hadist. Landasan hukum Al-Qur’an, transaksi 
ijarah telah disebut dalam QS. Al-Baqarah ayat 233 yang 

artinya: “... Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, 

tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut 

yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah Allah 

Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. Sementara itu, Landasan 

hukum dalam Hadist diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa 

Rasulullah saw. bersabda: “Berbekam kamu, kemudian berikanlah 

olehmu upahnya kepada tukang bekam itu” (HR. Bukhari dan 
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Rida Ristiyana, S.E., M.Ak., CIQnR. 

Dosen Universitas Islam  Syekh-Yusuf (UNIS) Tangerang 

 

A. Pendahuluan 
Bank Syariah memiliki aktivitas utama baik 

penghimpunan maupun penyaluran dana karena perannya 

sebagai lembaga intermediasi. Dana yang dihimpun akan 

dialokasikan kepada nasabah guna beragam kebutuhan seperti 

investasi, modal kerja atau konsumtif. Salah satu skema 

penyaluran terbesar yang dimiliki oleh bank syariah adalah 

mudharabah. Mudharabah merupakan suatus kema dimana 

nasabah mempercayakan dana/modal pada bank syariah 

untuk dikelola dengan tujuan bisnis tentunya dengan dengan 

skema syariah yang hasilnya akan dibagi mengikuti ketentuan 

nisbah. 

Ketentuan mudharabah ada dalam Standar Akuntansi 

Keuangan Syariah (SAK Syariah) No. 105 yang dikeluarkan 

oleh Ikatan Akuntan Indonesia pada 27 Juni 2007 yang 

dialihkan kewenangannya pada Dewan Standar Akuntansi 

Syariah (DSAS-IAI). Ketentuan di dalamnya mengatur 

pengakuan, mengukur, cara menyajikan serta cara 

mengungkapkan dari transaksi mudharabah (Ikatan Akuntan 

Indonesia, 2022). Ketentuan ini sekaligus menjawab 

permasalahan yang ada masyarakat terkait dengan penyaluran 

perbankan dengan skema syariah. Diharapkan pihak-pihak 

yang terkait dengan transaksi mudharabah dapat memahami 
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Shelly Midesia, S.E., M.Si., Ak. 

Dosen IAIN Langsa 

 

A. Pendahuluan 

Akad musyarakah (syirkah atau syarikah atau serikat atau 

kongsi) adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih 

untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak 

memberikan kontribusi dana dengan proporsi bisa sama atau 

tidak sama, dan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan 

sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana 

(Muljono, 2019). 

Musyarakah merupakan akad kerjasama di antara para 

pemilik dana yang mencampurkan dana mereka dengan tujuan 

mencari keuntungan. Dalam musyarakah, para mitra sama-sama 

menyediakan dana untuk membiayai suatu usaha tertentu dan 

bekerja sama mengelola usaha tersebut. Dana yang ada harus 

digunakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan bersama sehingga tidak boleh digunakan untuk 

kepentingan pribadi atau dipinjamkan pada pihak lain tanpa 

seizin mitra lainnya (Nurhayati & Wasilah, 2019). 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 

106: Akuntansi Musyarakah pertama kali dikeluarkan oleh 

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan 

Indonesia (DSAK IAI) pada tanggal 27 Juni 2007. PSAK ini 

menggantikan ketentuan terkait penyajian laporan keuangan 

 
AKUNTANSI 

MUSYARAKAH 



 

141 
 

 

BAB  

15 

 

Muhammad Ashari, S.E., Ak., MSA., CA., CSF., C.Ext., C.Spv. 

Dosen Universitas Hasanuddin Makassar 

 

A. Pendahuluan 

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib 

dikeluarkan  bagi setiap muslim yang mempunyai harta 

dengan syarat yang telah diatur dalam Islam dan menuntut 

pengelola zakat (amil) harus akuntabel dan transparan agar 

semua pihak dapat mengawasi dan mengontrol secara 

langsung serta mendapat kepercayaan dari pembayar zakat 

(muzaki) dan orang yang berinfaq atau berShadaqah (munfiq). 

Oleh karena itu, aturan pelaporan penggunaan dana zakat 

diperlakukan pada semua amil di Indonesia. Laporan 

keuangan menjadi salah satu media untuk 

pertanggungjawaban operasional Badan Amil Zakat Nasional 

(BAZNAS) dalam menghimpun dan menyalurkan dana Zakat, 

Infak, dan Shadaqah (ZIS). 

PSAK No. 109 memberikan regulasi mengenai akuntansi 

atas zakat infaq dan shadaqah bagi lembaga pengelola 

zakat/amil. PSAK No. 109 menyatakan bahwa amil merupakan 

organisasi pengelola zakat yang pembentukannya 

dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat, 

infaq dan shadaqah. Standar ini telah memberikan pedoman 

yang komprehensif bagi amil, mulai dari pengakuan, 

pengukuran hingga penyajian dan pengungkapan yang perlu 

dilakukan oleh amil sebagai lembaga pengelola dana titipan 

AKUNTANSI 
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