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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Zakat merupakan bukti nyata yang diberikan kepada sesama umat muslim 

lainnya  yang dianjurkan dalam rukun islam dan terdapat dalam Al-Qur’an dimana 

wajib untuk dilaksanakan bagi setiap umat muslim yang sudah memenuhi syarat 

yang ditentukan. Dengan adanya zakat diharapkan dapat membantu permasalahan 

kemiskinan dalam kehidupan sosial dan dapat menciptakan masyarakat yang 

sejahtera. Zakat merupakan pengeluaran harta yang kita miliki untuk orang lain 

yang gunanya untuk membersihkan dan mensucikan harta yang dimiliki oleh kita. 

Kewajiban menunaikan zakat telah dijelaskan dalam Al-Qur’an dan Hadits, 

Allah SWT memerintahkan hamba-hambanya untuk menunaikan zakat dari 

sebagian harta mereka karena zakat itu dapat membersihkan dan mensucikan harta 

mereka. Dalam Q.S At-taubah ayat 103 : 

 ُ َُّهۡمۗۡ َوٱّللَّ تََك َسَكٞن ل ِ َعلَۡيِهۡمۖۡ إِنَّ َصلَوَٰ
ِيِهم بَِها َوَصل  ِرُُهۡم َوتَُزك  َٰلِِهۡم َصَدقَٗة ُتَطه  ۡمَو

َ
 ُخۡذ ِمۡن أ

 َسِميٌع َعلِيٌم  

“Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu 

membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo’alah untuk mereka. 

Sesungguhnya do’a kamu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan 

Allah SWT Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. At- Taubah: 

103). 
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Zakat menciptakan hubungan yang baik secara vertikal antara manusia 

dengan penciptanya yaitu Allah SWT maupun hubungan secara horizontal antara 

manusia dengan sesama manusia. Hal ini telah menunjukan bahwa Agama Islam 

tidak hanya mengatur masalah ibadah kepada penciptanya saja yaitu Allah SWT 

melainkan juga mengatur permasalahan yang terjadi dalam kehidupan masyakat 

guna untuk menciptakan dan meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. 

Untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat, zakat harus 

dikelola dengan baik yang sesuai dengan syari’ah Agama Islam dalam rangka 

meningkatkan daya guna dan hasil guna. Pengelolaan Zakat diketahui sudah ada 

sejak zaman Nabi Muhammad SAW, yang pada saat itu pelaksanaannya dikelola 

dan ditangani secara langsung oleh Rasulullah SAW. Beliau mengirim para 

petugasnya untuk menarik zakat dari orang-orang yang ditetapkan sebagai 

pembayar zakat, lalu dicatat, dikumpulkan, dijaga kemudian dibagikan kepada para 

penerima zakat (Soemitra, 2017:428). 

Ketentuan yang berlaku di Indonesia mengenai pengelolaan zakat telah 

diatur dalam Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang “Pengelolaan Zakat”. 

Institusi pengelola zakat yakni Badan Amil Zakat (BAZ) yang dikelola dan 

didirikan oleh pemerintah serta melakukan pengelolaan zakat secara nasional. 

Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas 

membantu mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat. Unit 

Pengumpulan Zakat (UPZ) adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan 

Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk membantu pengumpulan zakat. 
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Lembaga pengelolaan zakat merupakan sebuah usaha sosial yang harus 

dikelola secara profesional, maka dari itu BAZ harus menerapkan prinsip-prinsip 

akuntansi dan memiliki strategi untuk pengelolaannya dengan tujuan agar terus 

dipercaya oleh para muzakki atau donatur yang akan memberikan sumbangannya 

untuk dikelola dan disalurkan melalui BAZNAS. 

Tujuan dilaksanakannya pengelolaan zakat menurut Undang-undang No. 23 

tahun 2011 Bab 1 Pasal 3 tentang “Pengelolaan Zakat” yang dimana poin pertama 

adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. 

BAZNAS harus mampu memaksimalkan potensi zakat dengan melakukan 

pengelolaan zakat yang telah diatur oleh Undang-undang dan sesuai dengan 

syari’ah Islam, pengelola zakat juga harus memotivasi dan menumbuhkan 

kesadaran umat muslim untuk berzakat dan meyalurkan langsung melalui badan 

pengelola zakat. Poin kedua mengenai tujuan dilaksanakannya pengelola zakat 

adalah meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat 

dan penanggulangan kemiskinan. Dengan adanya badan pengelolaan zakat 

diharapkan dapat membantu muzakki (pemberi zakat) dengan mudah untuk 

menyalurkan zakatnya kepada pihak yang pantas untuk menerimannya. Secara 

sadar dengan penunaian zakat yang dikeluarkan akan timbul rasa solidaritas sosial 

terhadap sesama manusia, meningkatkan kesejahteraan dan dapat membantu 

menghapuskan kemiskinan.  

Untuk mencapai dua tujuan yang telah ditentukan di dalam Undang-undang 

No. 23 tahun 2011 Bab 1 Pasal 3 dan telah dijelaskan di atas, maka perlu 

pengelolaan zakat yang baik terutama dalam hal pengelolaan dana zakat. Peran para 



4 

amil sebagai pengemban amanah pengelola dana zakat harus sesuai dengan syari’ah 

Agama Islam dan peraturan yang telah ditentukan. Apabila amil zakat berperan baik 

sesuai dengan aturan maka delapan asnaf mustahik akan menjadi baik dan 

tercapailah tujuannya. Sebaliknya apabila amil zakat tidak berperan dengan baik 

maka tujuan terhadap delapan asnaf mustahik tidak akan menjadi baik.  

Salah satu permasalahan yang terjadi saat ini di kalangan organisasi 

pengelola zakat yaitu mengenai potensi zakat setiap tahunnya. Padahal berdasarkan 

data Badan Pusat Statistik Indonesia pada tahun 2018, total penduduk muslim Indonesia 

sebesar 290,1 juta jiwa atau sekitar 87,2% dari seluruh penduduk rakyat Indonesia (The 

Pew Forum On Religion & Public Life). Kondisi tersebut mencerminkan bahwa Indonesia 

memiliki potensi zakat yang sangat besar dikarenakan mayoritas penduduknya beragama 

Islam. Namun pada kenyataannya realisasi mengenai penerimaan zakat masih jauh dengan 

yang ditargetkan. 

Faktor penyebab tidak tercapainya potensi penerimaan zakat di Indonesia 

adalah keputusan para muzaki untuk tidak menyalurkan zakat, infaq dan shodaqoh 

pada organisasi pengelola zakat yang ada adalah faktor kepercayaan yang masih 

rendah pada organisasi tersebut sehingga menyebabkan para muzaki lebih memilih 

untuk menyalurkan dana zakatnya secara langsung kepada mereka yang berhak atau 

delapan asnaf mustahik (Septriani, 2011). 

Berdasarkan data yang diperoleh dari BAZNAS Kabupaten Sukabumi 

bahwa potensi zakat di Kabupaten Sukabumi di tahun 2018 mencapai 1,4 triliun 

namun yang terealisasi senilai dengan 14 milyar atau kurang dari 1%  per tahun 

(Sumber: BAZNAS Kabupaten Sukabumi). Perbedaan antara potensi dan realisasi 
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menjadi suatu masalah yang kompleks dan perlu dikaji penyebabnya, sehingga 

dapat memecahkan permasalahan tersebut. 

Penyebab terjadinya perbedaan tersebut karena sebagian muzakki masih 

meragukan keberadaan BAZNAS atau LAZ, dalam pendistribusian zakat kepada 

yang berhak, hal ini menunjukan bahwa sebagian muzakki masih menginginkan 

pengelolaan zakat yang lebih baik, yaitu bahwa pengelola zakat harus memiliki 

profesionalisme, transparansi dalam pelaporan dan penyaluran yang tepat sasaran 

dengan program-program yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat 

(Endahwati, 2014). Selain itu, kualitas sumber daya manusia pengelola zakat masih 

rendah, karena kebanyakan pengelola tidak menjadikan pekerjaan menjadi amil 

sebagai profesi atau pilihan karier, tetapi hanya sebagai pekerjaan sampingan. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengelolaan dana zakat di Indonesia 

belum ideal dan optimal, sistem transparansi dan akuntabilitas masih kurang yang 

berdampak pada potensi dana zakat yang dihasilkan (Munady, 2016). 

Uang senilai Rp 526.627.855 juta, yang ada di kas Badan Amil Zakat 

Nasional (Baznas) Kota Gorontalo, diduga diselewengkan oleh oknum pegawai 

Baznas. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai bendahara, tersangka telah 

menerima setoran dana zakat dan infaq dari para bendahara SKPD yang bersumber 

dari gaji ASN yang dipotong sebesar 2,5 persen. Setelah tersangka menerima 

anggaran tersebut, tersangka tidak melaksanakan kewajibannya untuk menyetorkan 

dana zakat infaq ke rekening Baznas Kota Gorontalo, melainkan digunakan secara 

pribadi, sehingga hal itu mengakibatkan kerugian terhadap lembaga Baznas dengan 

nilai kerugian Rp 526.627.855, sebagaimana yang diterima oleh penyidik dari pihak 
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BPKP RI Perwakilan Gorontalo. Akibat dari perbuatannya tersebut, Baznas turut 

merugi karena tidak dapat melaksanakan kegiatan sebagaimana yang direncanakan, 

para mustahik tidak mendapatkan hak nya dan hal tersebut pula turut mengurangi 

kepercayaan masyarakat khususnya para muzakki untuk membayar zakat di Baznas 

Kota Gorontalo (radargorontalo.com). 

Fenomena diatas membuktikan bahwa pengelolaan zakat di BAZNAS 

masih belum maksimal, hal tersebut disebabkan oleh faktor ketidakpercayaan 

muzakki dan ketidaktahuan masyarakat akan arti penting dari maksud dan tujuan 

zakat itu sendiri pada pengelola dana zakat karena kurangnya transparansi pada 

laporan keuangan serta akuntabilitas dari pihak BAZNAS. Maka dari itu sangat 

diperlukan bagaimana pengelolaan dana zakat yang baik untuk dilakukan. 

Upaya pengelolaan dana zakat yang baik perlu menerapkan prinsip 

transparansi dalam pengelolaannya. Transparansi merupakan hal yang sangat 

penting untuk dilakukan karena dengan adanya transparansi maka adanya 

keterbukaan terkait pengoperasian suatu pengelolaan dana zakat mengenai 

informasi tentang sumber dana beserta jumlahnya, rincian penggunaan dengan 

fakta atau bukan atas hasil rekayasa dan pertanggungjawabannya juga jelas 

sehingga memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahui 

mengenai informasinya. 

Prinsip transparansi menjadi sangat penting untuk diterapkan dalam 

pengelolaan zakat karena menyangkut kepercayaan muzakki (pemberi zakat) yang 

akan menitipkan hartanya pada BAZ.  Transparansi juga dapat dianalogikan sebagai 
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sikap dan sifat organisasi pengelola zakat yaitu Tabligh, organisasi pengelola zakat 

harus memegang teguh aturan yang Allah SWT tentukan, selalu menyampaikan 

segala sesuatu yang benar dan transparan seperti dalam Q.S Al-Maidah ayat 67: 

 ُ ۥۚ َوٱّللَّ ب َِكۖۡ ِإَون لَّۡم َتۡفَعۡل َفَما بَلَّۡغَت رَِساََلَُه نزَِل إََِلَۡك ِمن رَّ
ُ
ٓ أ َها ٱلرَُّسوُل بَل ِۡغ َما يُّ

َ
أ  َيَٰٓ

َٰفِرِيَن   َ ََل َيۡهِدي ٱلَۡقۡوَم ٱلَۡك  َيۡعِصُمَك ِمَن ٱنلَّاِسِۗ إِنَّ ٱّللَّ

“Hai Rasul sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu 

dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu 

tidak menyampaikan amanat-Nya”. (Q.S Al-Maidah ayat 67). 

Tak hanya penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana zakat 

yang harus diterapkan, BAZ juga harus menerapkan prinsip akuntabilitas. 

Akuntabilitas merupakan cara pertanggungjawaban manajemen atau penerima 

amanah kepada pemberi amanah atas pengelolaan dana zakat yang dipercayakan 

kepadanya baik yang bersifat vertikal kepada penciptanya yaitu Allah SWT 

maupun bersifat horizontal kepada sesama manusia. 

Akuntabilitas juga dapat dianalogikan sebagai sikap dan sifat organisasi 

pengelola zakat yaitu Amanah, organisasi pengelola zakat harus dapat dipercaya 

oleh muzakki dalam melakukan pengelolaan dana zakat kepada mustahik yang 

berhak menerimanya seperti dalam Q.S An-Nisa ayat 58: 

 ِ ن ََتُۡكُمواْ ب
َ
ۡهلَِها ِإَوَذا َحَكۡمُتم َبۡۡيَ ٱنلَّاِس أ

َ
َمََٰنَِٰت إََِلَٰٓ أ

َ
ن تَُؤدُّواْ ٱۡۡل

َ
ُمرُُكۡم أ

ۡ
َ يَأ  لٱۡلَعۡدِل  إِنَّ ٱّللَّ

َۢا بَِصرٗيا   َ ََكَن َسِميَع ا يَعُِظُكم بِهِۦٓۗۡ إِنَّ ٱّللَّ َ نِعِمَّ  إِنَّ ٱّللَّ
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“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 

berhak menerimanya”. (Q.S An-Nisa ayat 58). 

Melalui penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas, maka akan 

menumbuhkan kepercayaan seorang muzakki terhadap lembaga pengeloaan dana 

zakat yang dikelola oleh BAZNAS. Jika pengelola dana zakat belum menerapkan 

prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakatnya maka 

muzakki (pemberi zakat) akan menimbulkan ketidakpercayaan dan enggan untuk 

menunaikan zakat melalui BAZNAS tersebut. 

Adapun penelitian terdahulu yang disusun oleh Hadaliah, Nuryanti dan 

Ruqayah, pada tahun 2018 dengan judul “Penerapan Prinsip Transparansi dalam 

Pengelolaan Dana Zakat di Lembaga Amil Zakat (Penelitian di Lembaga Amil 

Zakat Pusat Zakat Umat Unit Panumbangan). Hasil dari penelitian tersebut bahwa 

penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana zakat di Lembaga Amil 

Zakat Pusat Zakat Umat unit Panumbangan belum optimal, karena akses untuk 

mendapatkan informasi masih terbatas yaitu hanya melalui laporan bulanan dalam 

bentuk buletin dan facebook. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang lebih keras 

dalam menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana zakat agar dapat 

meningkatkan kepercayaan muzakki dan bertambahnya pendapatan di Lembaga 

Amil Zakat Pusat Zakat Umat unit panumbangan. 

Penelitian terdahulu yang kedua disusun oleh Rahmat, Atmaja dan 

Sulindawati pada tahun 2017 dengan judul “Transparansi dan Akuntabilitas 

Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional 

Kabupaten Buleleng). Hasil dari penelitian tersebut menemukan bahwa 
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akuntabilitas pengelolaan ZIS pada BAZ Kabupaten Buleleng bahwa akuntabilitas 

pengelolaan zakat BAZ Kabupaten Buleleng dapat dilihat dari perspektif internal 

dan eksternal organisasi sebagai pelaksana pengelolaan ZIS. Dalam perspektif 

internal organisasi, akuntabilitas ditujukan kepada karyawan dan pemerintah daerah 

(Bupati dan DPRD) sebagai stakeholders BAZ. Sedangkan bentuk akuntabilitas 

pengelolaan ZIS dalam perspektif eksteral organisasi ditujukan kepada stakeholders 

BAZ lainnya yaitu muzakki dan mustahik.  

Penelitian terdahulu selanjutnya yang disusun oleh Yosi Dian Endahwati 

pada tahun 2014 dengan judul “Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah 

(ZIS). Hasil dari penelitian tersebut menemukan bahwa akuntabilitas pengelolaan 

ZIS pada BAZ Kabupaten Lumajang didasarkan pada akuntabilitas vertikal dan 

horizontal. Prinsip yang ditekankan dalam akuntabilitas vertikal adalah prinsip 

amanah. Sedangkan prinsip yang ditekankan dalam akuntabilitas horizontal adalah 

prinsip profesional dan transparan. Praktik akuntabilitas pengelolaan dana ZIS yang 

dilakukan oleh BAZ Kabupaten Lumajang merupakan sinergi dari akuntabilitas 

spiritual, akuntabilitas layanan, akuntabilitas program, dan akuntabilitas laporan. 

Berdasarkan fenomena dan hasil penelitian terdahulu atas masalah dalam 

pengelolaan dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang ada di 

masyarakat, maka penulis tertarik dan akan memfokuskan penelitian dengan judul 

“Analisis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Zakat 

pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sukabumi” 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis menarik suatu identifikasi 

masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pengelolaan zakat di Indonesia belum ideal dan optimal. 

2. Dalam segi pengelolaan dana zakat, BAZNAS dinilai kurang transparan 

dan akuntabel. 

3. Realisasi dana zakat yang dikelola oleh BAZNAS tidak sesuai dengan 

potensi dana zakat yang telah ditentukan. 

4. Rendahnya kepercayaan para muzakki untuk meyalurkan zakat hartanya 

melalui BAZNAS. 

5. Kinerja dari BAZNAS yang belum terasa manfaatnya untuk masyarakat. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan 

jawabannya melalui pengumpulan data (Sugiyono, 2017 : 35). Adapun rumusan 

masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengelolaan dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional 

Kabupaten Sukabumi? 

2. Bagaimana transparansi dalam pengelolaan dana zakat di Badan Amil 

Zakat Nasional Kabupaten Sukabumi?  

3. Bagaimana akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat di Badan Amil 

Zakat Nasional Kabupaten Sukabumi?  
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4. Bagaimana hambatan yang dihadapi Badan Amil Zakat Nasional 

Kabupaten Sukabumi dalam merealisasikan dana zakat?  

 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian akan terarah apabila dirumuskan tujuan dari penelitian tersebut, 

karena akan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai arah penelitian yang 

ingin dicapai. Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengelolaan dana zakat pada Badan Amil Zakat 

Nasional Kabupaten Sukabumi. 

2. Untuk menganalisis transparansi dalam pengelolaan dana zakat di 

Badan Amil Zakat Nasional 

3. Untuk menganalisis akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat di 

Badan Amil Zakat Nasional. 

4. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Badan Amil Zakat 

Nasional dalam merealisasikan dana zakat. 

 

1.5 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian adalah hasil dari penelitian yang dapat digunakan oleh 

berbagai pihak. Penulis berharap agar hasil dari penelitian ini dapat memberikan 

manfaat. Adapun manfaat penelitian ini, diantaranya adalah: 

1. Kegunaan Teoritis 

a. Bagi Penulis 
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Dengan adanya penelitian ini, penulis dapat memperoleh ilmu 

pengetahuan, pengalaman dan wawasan, serta pemahaman yang 

lebih baik lagi mengenai penerapan transparansi dan akuntabiltas  

pengelolaan dana Zakat. Harapannya penulis dapat 

mengimplementasikan ilmu yang sudah didapat, mengenai 

Akuntansi Konfensional dan juga Akuntansi Syari’ah dalam masa 

perkuliahan dan dapat memberikan pemahaman lebih terhadap 

materi yang didapat dalam menyusun skripsi dan memperoleh gelar 

sarjana di Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Sukabumi. 

b. Bagi Pembaca 

Dengan membaca penelitian ini diharap pembaca dapat menambah 

wawasan mengenai prinsip-prinsip dalam pengelolaan dana zakat di 

BAZNAS. Juga sebagai referensi bagi peneliti lain yang akan 

melakukan pengamatan secara mendalam, khususnya pada bidang 

kajian permasalahan yang sama. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi Lembaga Pengelola Zakat 

Penelitian ini berguna bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 

sebagai bahan evaluasi atas kinerja yang dicapai dalam pengelolaan 

dana zakat. 

b. Bagi Para Muzakki 

Bagi muzakki penelitian ini dapat menjadi informasi mengenai 

pengelolaan dana atas zakat yang disalurkan untuk dikelola oleh 
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Badan Amil Zakat Nasional dan semakin yakin untuk terus 

menunaikan zakatnya melalui Badan Amil Zakat Nasional. 

c. Bagi Para Mustahik 

Bagi mustahik penelitian ini dapat menjadi informasi untuk 

mengetahui darimana sumber dana zakat yang mereka terima. 

d. Bagi Lembaga Pendidikan 

Dengan penelitian ini diharapkan Perguruan Tinggi khususnya 

Universitas Muhammadiyah Sukabumi dapat menambah studi kasus 

terkait permasalahan yang terjadi di Indonesia guna menambah 

sumber pembelajaran di bidang akademik dan praktiknya. 

e. Bagi Pemerintah 

Sebagai tolak ukur bagi pemerintah dalam hal mencapai 

keberhasilan menuntaskan masalah perekonomian khususnya dalam 

pengelolaan dana zakat yang di kelola oleh BAZNAS. 


