
BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Islam telah menetapkan zakat sebagai kewajiban dan menjadikan sebagai 

salah satu rukunnya serta memposisikannya pada kedudukan tinggi lagi mulia. 

Karena dalam pelaksanaan dan penerapannya mengandung tujuan-tujuan syar’i 

(maqashid syari’at) yang agung yang mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat. 

Sebagai bagian dari perekonomian Islam, zakat mempunyai peranan yang penting 

dalam perekonomian Indonesia.  

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional dalam UU No. 2 Tahun 2016 Pasal 1 

yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang berwenang 

melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Sedangkan menurut UU No. 

23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pada pasal 1 pengelolaan zakat adalah 

kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkordinasian dalam pengumpulan, 

pendistribusian, dan pemberdayaan zakat. Terdapat dua kelembagaan pengelolaan 

zakat yaitu : pertama Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan yang kedua yaitu Badan 

Amil Zakat (BAZ). Kedua lembaga tersebut sudah dilindungi oleh pemerintahan. 

Disamping memberikan perlindungan hukum pemerintah juga berkewajiban 

untuk membina dan memberikan pengawasan terhadap kelembagaan BAZ dan 

LAZ.  

 UU No. 23 Tahun 2011 pasal 1 (ayat 2)  Zakat merupakan harta yang 

wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada 

yang berhak menerimanya sesuai dengan syariah islam.  Oleh sebab itu, hukum 



zakat adalah wajib atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. 

Dinamakan zakat dikarenakan didalamnya terkandung harapan untuk memperoleh 

keberkahan, membersihkan jiwa dan memperbanyak dengan berbagai kebaikan. 

Oleh karena itu zakat harus dikeluarkan dengan hati yang ikhlas dengan keinginan 

untuk mengharapkan ridha Allah, bukan karena ingin di puji oleh orang lain, 

karena segala sesuatu termasuk jiwa dan raga kita hanyalah milik Allah, dan kita 

sebagai manusia tidak memiliki hak milik yang tinggi.  

Secara garis besar zakat terdiri dari dua jenis, yaitu zakat badan (zakat 

fitrah) dan zakat mal.  

1. Zakat fitrah (badan) yaitu zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim 

pada awal bulan Ramadhan sampai orang-orang selesai sholat Idul Fitri. 

Dengan ukurannya sebanyak dua setengah kilogram bahan makanan 

pokok untuk setiap orangnya. 

2. Zakat mal (zakat harta), adalah zakat harta atau kekayaan yang harus 

dikeluarkan setelah terpenuhinya syarat-syarat. Diantaranya syarat tersebut 

yaitu milik sempurna, harta kekayaan yang berharga, nisab, dan haul. 

Adapun zakat mal mencakup emas dan perak, hewan ternak, hasil 

tanaman, perniagaan, hasil tambang, barang temuan, zakat profesi 

(Hasbiyallah, 2014). 

Al-Qur’an dan Hadist telah menunjukan kewajiban atas zakat, dan barang 

siapa yang mengingkari kewajiban akan membayar zakat maka Allah pun 

memberikan ancaman atau hukuman kepada orang-orang yang menolak 

membayar zakat dan enggan mengeluarkan zakat. Seperti pada firman-Nya: 



 

َواَل النَّاِس بِالأبَاِطلِ   هأبَاِن لَيَأأُكلُوَن أَمأ بَاِر َوالرُّ َحأ َن اْلأ يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا إِنَّ َكثِيًرا مِّ

ِ فَبَ ِّشِّرأ هُم  ةَ َوََل يُنفِقُونَهَا فِي َسبِيِل َّللاَّ نُِزوَن الذَّهََب َوالأفِضَّ ِ ۗ َوالَِّذيَن يَكأ وَن َعن َسبِيِل َّللاَّ َويَُصدُّ

َذا  َوٰى بِهَا ِجبَاهُهُمأ َوُجنُوبُهُمأ َوظُهُوُرهُمأ ۖ هَٰ ََّم فَتُكأ َمٰى َعلَيأهَا فِي نَاِر َجهَن َم يُحأ بَِعَذاٍب أَلِيٍم)34( يَوأ

نُِزوَن –)35(  تُمأ ِْلَنفُِسُكمأ فَُذوقُوا َما ُكنتُمأ تَكأ  َما َكنَزأ

 “ Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya banyak dari orang-orang alim 

dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang 

batil, dan (mereka) menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-

orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannyan di jalan 

Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka (bahwa nereka akan 

mendapat) azab yang pedih (34). Ingatlah pada hari ketika emas dan perak 

dipanaskan dalam Neraka Jahannam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung, dan 

punggung mereka, “inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, 

maka rasakanlah (akibat dari) apa ang kamu simpan itu” (QS.At-Taubah:34-35).  

 

 

ُت  ُ َعنأهَُما قَاَل : َسِمعأ ِ بأِن ُعَمَر بأِن الأَخطهاِب َرِضَي َّللاَّ َمِن َعبأِد َّللاه حأ َعنأ اَبِيأ َعبأِد الرَّ

ٍس : َشهَاَدِة اَنأ ََل اِلَهَ  ََلُم َعلَي َخمأ سأ ِ ُل : بُنَِي اَلأ ُ َعلَيأِه َو َسلََّم يَقُوأ ِ َصلَّي َّللاَّ َل َّللاَّ َرُسوأ

ِم  َكاِة َو َحجِّ الأبَيأِت َو َصوأ ََلِة َو اِيأتَاِء الزَّ ِ َو اِقَاِم الصه ُل َّللاَّ ًدا َرُسوأ ُ َو اَ نَّ ُمَحمَّ اَِله َّللاه

 َرَمضاَن 

 (رواه البخاري و مسلم)

 
“Dari Abu Abdurrahman bin Umar bin Khotab r.a, Islam ditegakkan diatas lima 

prinsip , yaitu menyaksikan bahwa tiada tuhan selain Allah, dan bahwasannya 

Nabi Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, 

mengerjakan haji dan berpuasa pada bulan Ramadhan “ (HR. Bukhari dan 

Muslim).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabel 1.1 Total Muzakki di BAZNAS Kab Sukabumi 

 

No Muzakki / UPZ 2014 2015 2016 2017 

1.  Dinas /Badan /Kantor 138 138 236 136 

2.  Sekolah 122 141 156 94 

3.  
Forum Komunikasi Diniyah 

Takmiliyah (FKDT) 
47 47 47 47 

4.  UPZ Kecamatan 47 47 47 47 

5.  Lembaga Dan Perusahaan 3 2 4 5 

6.  Perorangan 41 61 98 132 

Jumlah 398 436 488 461 

Sumber : BAZNAS Kabupaten Sukabumi 

Tabel diatas menunjukan jumlah muzakki di BAZNAS Kab. Sukabumi 

dari tahun 2014 sampai dengan 2017, jumlah muzakki tersebut terdiri dari 

muzakki dari dinas/badan/ kantor, sekolah, FKDT, UPZ kecamatan, perorangan 

dan muzakki lembaga. Secara umum, terdapat peningkatan jumlah muzakki yang 

terdata di BAZNAS Kab. Sukabumi. Pada setiap muzakki atau UPZ tiap tahun 

nya mengalami kenaikan. 

Mengenai persoalan masyarakat yang rendah tingkat kepercayaan terhadap 

lembaga atau organisasi sektor publik lebih disebabkan karena kesenjangan 

informasi atau komunikasi antara pihak satu ke pihak lainnya. Objek pengaruh 

penerapan akuntansi dana terhadap akuntabilitas keuangan zakat adalah informasi 

yang ada dalam laporan keuangan yang menerapkan akuntansi dana agar lebih 

mudah dipahami setiap orang mengenai sumber dana penggunaan setiap dana.  



Pengumpulan zakat sebagai salah satu pendapatan negara terus 

berlangsung setelah Rasulullah SAW wafat hingga saat ini. Pada masa khurafatur 

Rasyidin zakat masih menjadi instrument utama pendapatan negara. Khalifah Abu 

Bakar Ash-Shidiq memerangi kaum muslim yang tidak mengeluarkan zakatnya 

dan tidak mengakui kewajiban zakatnya. Pada masa khalifah umar bin Khatab 

sistem manajemen keuangan baitul maal semakin baik. Setiap pemasukan dan 

pengeluaran anggaran tercatat dengan rapi dan teratur, salah satuya adalah 

pencatatan pemasukan dan pengeluaran zakat. (Katsir 2014: 86) 

Tabel 1.2 pengumpulan dan penyaluran Dana berdasarkan Organisasi 

Pengelola Zakat 

 

Instansi 

Pengumpulan Penyaluran Daya 

serap Rp % Rp % 

BAZNAS 

Pusat 

111.690.914.428 2,23 80.252.586.454 2,74 

58,42% 

BAZNAS 

Provinsi 

192.609.000.494 3,84 108.379.364.672 3,70 

BAZNAS 

Kab/Kota 

3.311.745.042.024 66,01 1.578.717.135.970 53,86 

LAZ 1.401.248.10.005 27,93 1.163.861.023.514 39,71 

Total 5.017.293.126.950 100,00 2.931.210.110.610 100,00 Cukup 

efektif 

Sumber : Data Statistik Zakat Nasional 2016 

 Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa pengumpulan dana zakat di 

organisasi pengelolaan zakat berbeda-beda. Total pengumpulan zakat di 



organisasi pengelolaan zakat yaitu sebesar Rp. 5.017.293.126.950. Dari data 

diatas instansi yang paling kecil pengumpulan dana zakatnya adalah di BAZNAS, 

yaitu dengan nilai Rp. 111.690.914.428. Dengan adanya penurunan pengelolaan 

zakat di BAZNAS Pusat, maka semua upaya akan dilakukan untuk meningkatkan 

kinerja pengelolaan zakat dengan membangun paradigma baru dalam 

penghimpunan zakat, pengelolaan keuangannya, dan dalam berbagai pendekatan 

pendistribusian zakat. Dan BAZNAS  berkomitmen mengedepankan transparansi 

dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat. (Afrianto, 2017). 

Tabel 1.3 Rekapitulasi Penerimaan ZIS 

Periode 2015 - 2017 

 

No. Uraian 2015 2016 2017 

1.  Zakat Profesi 10.562.520.390 11.789.651.786 10.8469.513.011 

2.  Zakat Fitrah 1.278.690.654 544.067.393 421.319.428 

3.  Infak profesi 49.824.040 138.537.501 57.330.895 

4.  Infak terikat 766.802.011 1.008.627.334 1.093.912.895 

5.  Infak lainnya 3.014.500 - - 

6.  Infak gedung - - 20.600.000 

7.  Infak peduli - - 30.468.200 

8.  

Infak barang 

jasa 

- - 175.573.071 

Jumlah 12.660.851.595 13.480.884.014 12.648.717.473 

Sumber : BAZNAS Kabupaten Sukabumi 

Berdasarkan tabel diatas bahwa pertumbuhan pengumpulan dana ZIS dari 

tahun 2015 sampai 2017 mengalami kenaikan dan penurunan, tiap tahunnya. 



Dari Al-Qur’an telah dijelaskan bahwa setiap bermuamalah termasuk 

dalam penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran dana zakat, infaq dan shadaqah 

dicatat dan dilampirkan kepada masyarakat sehingga tidak akan ada lagi keraguan 

atau kekhawatiran dalam mengelola dana zakat yang dilakukan BAZ dan LAZ 

sehingga terciptanya akuntabilitas dan transparansi dalam pengumpulan dana 

zakat. (Septiarini, 2011). 

Islam berpandangan bahwa akuntabilitas merupakan suatu 

pertanggungjawaban seorang manusia sebagai makhluk Allah, karena apapun 

yang telah diberikan atau dititipkan oleh Allah kepada manusia itu merupakan 

amanah yang harus dipertanggungjawabkan apa yang telah ia kerjakan dan 

diperbuat. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Q.S Al-

mudatsir ayat 38 dan diperkuat dalam Q.S. An-nisa :58 

ينَة   هِ بَتأ َر َس ا َك َم لُّ نَفأسٍ بِ   كُ

“Tiap-tiap diri bertanggungjawab atas apa yang yang telah diperbuatnya.(Q.S.Al-

mudatsir:38)” 

اتِ  انَ َم َ وا اْلأ دُّ َُؤ َنأ ت مأ أ كُ ُر ُم أ أ َ َ ي ِنَّ َّللاَّ َن ۞ إ يأ َ ُمأ ب ت مأ كَ ا َح َذ ِ إ ا َو ِهَ ل َهأ َٰى أ ل ِ إ

ا  يًع ِم اَن َس َ َك ِنَّ َّللاَّ هِ ۗ إ مأ بِ ظُكُ َِع ا ي مَّ ِع ِ َ ن ِنَّ َّللاَّ ِل ۚ إ دأ َع الأ ِ وا ب مُ كُ َنأ تَحأ َّاسِ أ الن

ا يًر  (58)بَِص

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 

berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara 

manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah maha 

melihat dan maha mendengar”. (Q.S.An-nisa58). 

 

 Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan 

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan 



dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media 

pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. 

Akuntabilitas laporan keuangan dapat dianalogikan sebagai suatu sifat dan 

sikap organisasi pengelolaan zakat yaitu amanah, sesuai dengan firman Allah 

SWT yang telah dijelaskan di atas yaitu pada Q.S An-nisa:58. Dalam ayat tersebut 

tersirat bahwa organisasi pengelola zakat harus dapat dipercaya dalam melakukan 

pengumpulan, penyimpanan dan pendistribusian dana ZIS kepada mereka yang 

berhak. (Septiarini, 2011).  

Transparansi merupakan penyampaian informasi kepada semua pihak 

secara terbuka, terkait pengoperasian suatu pengelolaan dengan mengikutsertakan 

semua unsur sebagai landasan pengambilan keputusan dan proses pelaksanaan 

kegiatan. Transparansi laporan keuangan dapat dianalogikan sebagai suatu sifat 

dan sikap organisasi pengelola zakat yaitu tabligh, dijelaskan dalam Q.s Al-

Maidah:67  

ا  َم َ لأ ف َع فأ َ مأ ت َ ِنأ ل إ َك ۖ َو بِّ نأ َر َك ِم يأ َ ل ِ َل إ زِ نأ
ُ ا أ غأ َم ِّ ل َ وُل ب سُ ا الرَّ هَ يُّ َ ا أ ۞ يَ

َم  قَوأ ي الأ دِ هأ َ َ ََل ي ِنَّ َّللاَّ َّاسِ ۗ إ َن الن َك ِم ِصُم َعأ ُ ي هُ ۚ َوَّللاَّ تَ َ ال َس َت رِ َّغأ ل َ ب

ينَ  افِرِ َك  (67)الأ

 “Hai Rasul sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepadamu dari 

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

kamu tidak menyampaikan amanat-Nya, dan Allah memelihara engkau dari 

(gangguan) manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-

orang kafir” dalam ayat ini Allah mengatakan bahwa organisasi pengelola zakat 

harus memegang teguh aturan Allah selalu menyampaikan segala sesuatu dengan 



jujur dan benar (transparan), menjunjung tinggi nilai kejujuran, melakukan 

pekerjaan dengan penuh dedikasi dan loyalitas yang tinggi, agar dapat 

meningkatkan pengumpulan dana zakat (Septiarini, 2011). Dapat disimpulkan 

transparansi yaitu cara menyampaikan informasi secara terbuka baik dalam 

menyampaikan laporan keuangan ataupun informasi dalam hal lainnya, yang bisa 

disampaikan kepada masyarakat secara jujur dan terbuka. 

Melalui akuntabilitas dan transparansi dana zakat yang baik, maka akan 

menumbukan kepercayaan muzakki terhadap lembaga pengelolaan zakat. 

Kepercayaan dari para muzakki terhadap lembaga pengelolaan zakat merupakan 

modal yang sangat penting untuk berjalannya kegiatan operasional lembaga 

pengelolaan zakat, sehingga akan menimbulkan peningkatan terhadap 

pengumpulan dana zakat di lembaga penelolaan zakat. 

Penelitian terdahulu yang diteliti oleh (Septiarini, 2011) penelitian ini akan 

melihat sejauh mana hubungan antara variabel-variabel yang berpengaruh 

terhadap transparansi informasi dan akuntabilitas serta pengaruhnya terhadap 

keputusan muzakki untuk mengeluarkan ZIS”. Berdasarkan analisis data dapat 

diperoleh sebagai berikut : 

a Tabligh (Transparansi informasi) dan amanah (Akuntabilitas organisasi) 

secara bersama-sama mempengaruhi pengumpuln zakat, Infaq, dan 

shadaqoh pada Lembaga Amil Zakat Di Surabaya. 

b Tabligh (Transparansi informasi) berpengaruh positif terhadap 

pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqoh pada BAZ dan LAZ di Surabaya. 



c Amanah (Akuntabilitas organisasi) berpengaruh positif terhadap 

pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqoh pada BAZ dan LAZ di Surabaya.  

Penelitian terdahulu yang diteliti oleh (Assaggaf, 2016) hasil dari 

penelitian dan analisis pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan zakat 

terhadap minat muzakki dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas dan transparansi 

secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat muzakki 

membayar zakat di BAZNAS Makasar, dan akuntabilitas secara parsial 

berpengaruh positif terhadap minat muzakki membayar zakat di BAZNAS 

Makasar. 

Penelitian terdahulu lainnya yang dilakukan oleh  (Fadilah, Iss dan 

Oktaroza, 2014) hasil dari penelitian salah satu rendahnya potensi penerimaan 

dana zakat adalah rendahnya kualitas informasi akuntansi, akuntabilitas dan 

transparansi pelaporan keuangan.Objek penelitian adalah kualitas informasi 

akuntansi, akuntabilitas, transparansi pelaporan keuangan dan tingkat penerimaan 

dana zakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif analisis dan metode eksplanatory Reseach.. Teknik pengumpulan data 

yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kuesioner, wawancara, dan 

dokumentasi, analisis data jalur. Hasil penelitian dan pembahasan, menunjukan 

pengaruh kualitas informasi akuntansi, dan transparansi pelaporan keuangan 

terhadap penerimaan dana zakat sebesar 74,7%. Sedangkan sisanya dipengaruhi 

oleh faktor yang lainnya 25,3%. 

Serta penelitian terdahulu yang diteliti oleh  (Yuliafitri dan Khoiriyah, 

2016) hasil dari penelitian bahwa ini menunjukan kedua variabel independen yaitu 



kepuasan muzakki dan transparansi mempunyai pngaruh yang positif terhadap 

loyalitas muzakki. Artinya semakin tinggi kepuasan muzakki dan transpransi 

lembaga maka semakin tinggi pula loyalitas muzakki. Sedangkan variabel 

independen akuntabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap loyalitas muzakki.  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas peneliti tertarik untuk mengetahui 

lebih lanjut  mengenai akuntabilitas dan transfaransi zakat kepada tingkat 

pengumpulan zakat. Maka dari itu penulis mengambil judul “PENGARUH 

AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DANA ZAKAT TERHADAP 

PENGUMPULAN DANA ZAKAT” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka terlihat beberapa masalah 

yang dapat diidentifikasikan yaitu : 

1. Kurangnya pengumpulan dana zakat di BAZNAS 

2. Banyaknya muzakki kurang  percayanya terhadap organisasi zakat 

3. Kurang transparansinya dana zakat sehingga menyebabkan rendahnya 

pengumpulan dana zakat. 

4. Lembaga pengelolaan zakat tidak menyediakan informasi yang mudah 

dipahami oleh masyarakat luas. 

5. Para muzakki lebih memilih memberikan zakatnya secara langsung. 

1.3 Rumusan Masalah  

Rumusan masalah merupakan suatu pernyataan yang akan dicarikan 

jawabannya melalui pengumpulan data. Namun demikian terdapat keterkaitan erat 



antara masalah dan rumusan masalah, karena setiap rumusan masalah penelitian 

harus didasarkan pada masalah. (Sugiyono 2016 : 35) 

Adapun rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

rumusan masalah asosiatif. Rumusan masalah asosiatif adalah suatu rumusan 

masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan dua variabel atau lebih. 

(Sugiyono 2016 : 36 ) 

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan diatas maka rumusan 

masalah yang akan diambil dalam penelitian ini adalah  sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh akuntabilitas dana zakat terhadap pengumpulan dana 

zakat? 

2. Bagaimana pengaruh transparansi dana zakat terhadap pengumpulan 

zakat? 

3. Bagaimana pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengumpulan 

dana zakat?  

1.4 Tujuan Penelitian  

Setiap penelitian mempunyai tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum 

tujuan penelitian ada tiga macam yaitu bersifat penemuan, pembuktian, dan 

pembangunan. (Sugiyono 2016 : 3) 

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, maka 

tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh akuntabilitas dana zakat terhadap 

pengumpulan dana zakat. 



2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh transparansi dana zakat terhadap 

pengumpulan dana zakat. 

3. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap 

pengumpulan dana zakat. 

1.5 Kegunaan Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai 

berikut : 

1. Kegunaan teoritis 

Media ini digunakan untuk menambah wawasan, pengetahuan, informasi 

atau masukan terhadap penelitian selanjutnya dan untuk menunjukan teori 

tingkat kepercayaan muzakki dalam menghubungkan antara variabel 

akuntabilitas dan transparansi dengan pengumpulan dana zakat. Sehingga 

dengan adanya teori ini diharapkan BAZNAS dapat menjadi pilihan muzakki 

dalam membayar zakatnya. 

2. Kegunaan praktis 

a. Peneliti 

Penulis berharap penelitian yang telah dilakukan bisa dipelajari oleh 

mahasiswa semasa kuliah dan memberi pemahaman serta manfaat yang dapat 

dipraktikan ketika berada didunia kerja.  

b. Organisasi 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi atau sumbangan 

pemikiran bagi pihak organisasi untuk menentukan kebijakan yang akan 



diambil, khusunya dalam akuntabilitas dan transparansi dana zakat sehingga 

dapat meningkatkan pengumpulan dana zakat dimasa yang akan datang. 

c. Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan referensi dan bahan 

informasi dalam upaya pengembangan ilmu akuntansi khusunya dalam bidang 

akuntansi syariah. 

d. Bagi pihak lain 

Penelitian ini diharapkan menjadi sumber referensi dan pengetahuan 

mengenai akuntansi syariah, serta dapat mengetahui tingkat pengumpulan 

dana zakat yang didapat oleh suatu organisasi yang mungkin terjadi dalam 

pengaruh akuntabilitas dan transparansi dana zakat.  

 


