
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang Penelitian 

 Zakat sebagai rukun Islam ketiga merupakan instrumen utama dalam 

ajaran Islam, yang berfungsi sebagai distributor kekayaan dari seseorang yang 

memiliki kelebihan materi kepada orang yang berhak menerimanya. Namun 

demikian zakat sama sekali tidak dimaksudkan untuk memiskinkan orang kaya, 

justru merupakan sarana untuk menciptakan pemerataan dan keadilan bagi 

masyarakat, serta meningkatkan kesadaran diri yang bersifat positif, bahwa 

sebagian harta yang dimiliki terdapat hak orang lain yang lebih membutuhkan. 

Oleh karena itu, alokasi dana zakat tidak bisa diberikan secara sembarangan, dan 

hanya dapat disalurkan kepada kelompok masyarakat tertentu.  

  Berdasarkan salah satu hadist yang diriwayatkak oleh muslim, praktik 

zakat dalam ajaran Islam mempunyai ketentuan-ketentuan yang berlaku, yaitu 2,5 

persen dari kekayaan yang telah ditentukan. Dalam islam, pembagian zakat dapat 

dibedakan menjadi dua kategori yaitu zakat maal dan zakat fitrah. Zakat maal 

merupakan sejumlah kekayaan yang harus dikeluarkan oleh seseorang baik itu 

dari profesi, niaga dan lain-lain. Sedangkan zakat fitrah merupakan kewajiban 

setiap orang untuk pembersihan diri. Zakat maal dan zakat fitrah, pada dasarnya 

kedua komponen tersebut mempunyai tujuan dan mekanisme yang sama, yaitu 

mensejahterakan tarap hidup masyarakat guna terminimalisirnya masyarakat 

ekonomi rendah. 



  Pengelolaan dana zakat secara profesional membutuhkan suatu badan 

khusus yang bertugas sesuai dengan ketentuan syariah, mulai dari perhitungan dan 

pengumpulan zakat hingga pendistribusiannya. Semua ketentuan tentang zakat 

yang diatur dalam syariah Islam, menuntut pengelolaan zakat harus akuntabel dan 

transparan, sehingga kemungkinan terjadinya kecurangan dalam laporan keuangan 

dapat terhindari/ terminimalisir. Hal ini dikarenakan laporan keuangan lembaga 

yang mengurus ketentuan zakat, menjadi salah satu media untuk 

pertanggungjawaban operasionalnya, yaitu dalam mengumpulkan dan 

menyalurkan dana zakat tersebut. Oleh karena itu, agar suatu laporan keuangan 

dapat disajikan secara akuntabel dan transparan, maka dibutuhkan standar 

akuntansi yang mengaturnya. 

  Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan 

keberhasilan atau kegagalan organisasi, dalam mencapai tujuan dan sasaran yang 

telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan transparansi merupakan penyampaian 

laporan keuangan yang terbuka kepada semua orang, terkait pengelolaan dan 

pengoprasian, dengan mengikutsertakan semua unsur sebagai landasan dalam 

pengambilan keputusan dan proses kegiatan. Melalui transparansi dan 

akuntabilitas pengelolaan zakat yang baik, maka akan menumbuhkan kepercayaan 

berbagai pihak seperti muzakki. Kepercayaan dari muzakki terhadap lembaga 

pengelola zakat, merupakan modal yang penting untuk berjalannya kegiatan 

operasional lembaga pengelola zakat, serta disisi lain hal ini juga dapat 

meningkatkan pendapatan Baznas itu sendiri. 



  Salah satu permasalahan yang terjadi saat ini dikalangan organisasi 

pengelola zakat adalah lemahnya pengawasan dan koordinasi lembaga zakat, yang 

berdampak pada profesionalisme dan akuntabilitas dari LAZ dan BAZ serta 

kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.  

Tabel 1.1 

Fenomena Potensi Zakat 

No. Tahun Potensi Zakat Reaslisasi Persentase 

1. 2015 Rp. 217 Triliun Rp. 3,3 Triliun 1,5% 

2. 2016 Rp. 271 Triliun   Rp. 5,0 Triliun  1,% 

3. 2017 Rp. 281 Triliun Rp. 5,1 Triliun 0,1% 

   Sumber: BPS, diolah  2018 

  Perbedaan yang begitu kompleks tersebut, terjadi karena kurangnya 

pengawasan dan koordinasi lembaga pengelola, serta masih terdapatnya pihak-

pihak yang tidak bertanggungjawab dan menyalahgunakan dana zakat tersebut, 

sehingga potensi zakat yang begitu besar tidak sesuai dengan realisasi dana zakat 

yang diterima Lembaga Amil Zakat (LAZ) maupun Badan Amil Zakat Nasional 

(BAZNAS). 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 kualitas laporan keuangan yang dihasilkan (Munady, 2016). 



  Sedangkan di Kabupaten Sukabumi itu sendiri, potensi zakat setiap 

tahunnya dapat disajikan dalam tabel dibawah ini. 

Tabel 1.2 

Potensi Zakat  

No. Tahun Potensi Zakat Reaslisasi Persentase 

1. 2015 Rp. 1,4 Triliun Rp. 14 Milyar 1,% 

2. 2016 Rp. 1,4 Triliun   Rp. 14 Milyar  1,% 

3. 2017 Rp. 1,4 Triliun Rp. 12 Milyar 0,8% 

  Sumber:(Baznas Kabupaten Sukabumi) 

  Berdasarkan data yang diperoleh selama tiga tahun terakhir, realisasi yang 

terima cenderung sama disetiap tahunnya, namun perbedaan antara potensi dan 

realisasi menjadi suatu masalah yang cukup kompleks dan perlu dikaji 

penyebabnya, sehingga dapat ditemukan solusi untuk memecahkan permasalahan 

tersebut. Salah satu penyebab terjadinya perbedaan tersebut, yaitu selain 

kurangnya pengawasan dan koordinasi antar lembaga terutama LAZ, 

ketidaktahuan masyarakat akan arti penting dari maksud dan tujuan zakat itu 

sendiri, menjadi penyebab lain tidak terealisasinya potensi tersebut. Belum 

dilaksanakannya audit pada BAZNAS Kabupaten Sukabumi, menjadikan 

kurangnya minat muzakki dalam membayar zakat.  

  Sedangkan untuk dapat dihasilkannya laporan keuangan yang berkualitas 

dan transparan, organisasi pengelola zakat disyaratkan memiliki sistem akuntansi 

yang baik. Sistem akuntansi ini menyangkut serangkaian prosedur dan tahapan-

tahapan dalam proses yang harus diikuti, mulai dari pengumpulan dan mencatat 



data keuangan, laporan keuangan telah diaudit dan telah sesuai standar. Melalui 

sistem akuntansi yang baik, akuntabilitas pengelolaan zakat akan mudah terwujud. 

  Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah diatas, persoalan-

persoalan akuntabilitas, dilakukan oleh Huda (2012), pada jurnal yang berjudul 

Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Melalui Pendekatan Modifikasi Action Research. 

Salah satu penyebab tidak terwujudnya akuntabilitas dan zakat, adalah tumpang 

tindihnya program pemberdayaan antar Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), data 

Muzaki  dan mustahik tidak akurat, terbatasnya kemitraan Organisasi Pengelola 

Zakat (OPZ), serta lemahnya tenaga amil zakat yang profesional. Usulan 

penelitian tersebut memberikan usulan pemikiran untuk meningkatkan 

akuntabilitas pengelolaan dana zakat, perlu adanya  solidaritas antara sesama 

pengelola, kerjasama antara pemerintah dan meningkatkan koordinasi antar 

pengelola zakat.  

  Hasil penelitian lain oleh Endahwati (2013), dalam jurnal yang berjudul 

Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqoh  (ZIS). Studi tersebut untuk 

mengetahui secara mendalam, bagaimana pengelola zakat memaknai maksud dari 

akuntabilitas itu sendiri. Akuntabilitas pengelolaan dana Zakat, Infaq dan 

Shadaqah pada BAZ di Kabupaten Lumajang berlandaskan pada kedua prinsip, 

yaitu prinsip akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Prinsip yang 

ditekankan dalam akuntabilitas vertikal adalah prinsip amanah, sedangkan 

penekanan dalam prinsip horizontal yaitu profesionalisme dan transparansi. 



  Penelitian yang dilakukan oleh Triyanto (2013), dalam jurnal yang 

berjudul Akuntabilitas Lembaga Amil Zakat. Diketahui bahwa Lembaga Amil 

Zakat (LAZ) yang akuntabel setidaknya harus dapat menaati pilar-pilar dan aturan 

pokok terkait dengan zakat, yaitu berupa aturan agama, aturan undang-undang, 

dan aturan pelaporan keuangan. Akuntabilitas Lembaga Amil Zakat tersebut 

diharapkan dapat mewujudkan good goverment pada lembaga nirlaba. Terlapas 

demikian, secara keseluruhan akuntabilitas dari pengelola zakat akan dapat 

meminimalisir berbagai kemungkinan terjadinya kecurangan. 

  Undang-Undang No. 38 tahun 1999  dan Undang-Undang  No.23 tahun 

2011, mengenai pengawasan dan pengelolaan zakat. Pengawasan menjadi 

tanggung jawab Kementerian Agama. Dengan demikian seharusnya Kementerian 

Agama selaku regulator dan pengawas, dapat lebih intensif untuk melakukan 

edukasi kepada muzakki dan Organisasi Pengelola Zakat, salah satunya dengan 

menentukan standar operasi bagi OPZ. Dengan pengawasan dan standarisasi 

manajemen pengelola zakat, akan dapat memberikan dan menumbuhkan 

kepercayaan berbagai pihak seperti masyarakat dan muzakki yang pada saat masih 

terbilang cukup rendah. 

 Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka penulis perlu untuk 

membahas dan meneliti mengenai akuntabilitas pengelolaan zakat tersebut dan  

tertarik untuk menentukan judul " AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ZAKAT 

PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN SUKABUMI". 

 



I.2   Identifikasi Masalah 

Untuk mengatasi masalah mengenai pendistribusian, pengelolaan dan 

penyaluran dana zakat, upaya mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana zakat 

pada badan amil zakat, merupakan salah satu solusi untuk memecahkan masalah 

pendistribusian dan penyaluran dana zakat tersebut, serta akan sangat membantu 

badan amil zakat dalam mencapai tujuannya.  

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka dapat diambil 

identifikasi masalah sebagai berikut. 

1. Kurangnya pengawasan dan koordinasi lembaga pengelola zakat. 

2. Pengelolaan zakat di Indonesia belum ideal dan optimal. 

3. Dalam segi pengelolaan zakat lembaga zakat dinilai kurang transparan dan 

akuntabel. 

4. Realisasi dana zakat yang dikelola Baznas tidak sesuai dengan potensi 

zakat yang seharusnya diterima. 

I.3  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, maka dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah badan amil zakat akuntabel dalam pengelolaannya? 

2. Apa yang menjadi penyebab lemahnya pengawasan dan koordinasi 

lembaga pengelola zakat? 



3. Bagaimana kendala yang dihadapi badan amil zakat dalam merealisasikan 

dana zakat? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan zakat pada badan amil zakat. 

2. Untuk mengetahui penyebab lemahnya pengawasan dan koordinasi 

lembaga pengelola zakat. 

3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi  Baznas dalam merealisasikan 

dana zakat. 

1.5 Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan teoritis 

Penulis ingin menjadikan penelitian ini sebagai media untuk menerapkan 

teori dan ilmu yang telah penulis dapatkan selama proses perkuliahan dan 

membandingkan dengan realita yang ada dilapangan untuk memecahkan masalah. 

Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan serta khasanah 

kepustakaan dan referensi untuk penelitian selanjutnya. 

b. Kegunaan Praktis 

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

terutama untuk: 



a. Peneliti 

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan 

pengetahuan penulis mengenai akuntabilitas pengelolaan dana zakat dan dapat 

membandingkan pengetahuan yang bersifat teoritis dan praktis mengenai 

pengelolaan tersebut. 

b. Akademis  

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi dalam 

penelitian lebih lanjut dan sebagai sarana dalam upaya pengembangan item 

pengetahuan khususnya dalam bidang akuntansi. 

c. Instansi 

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan saran 

yang membangun mengenai pentingnya akuntabilitas dalam suatu instansi 

(badan amil zakat), serta dapat membantu badan amil zakat dalam mengelola 

penyaluran dan pendistribusian dana zakat, sehingga dapat menjadi 

pertimbangan untuk memperbaiki dan menyempurnakan kelemahan-

kelemahan yang ada. 

 

 

 

 



d. Bagi Pihak Lain 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan 

dan diharapkan menjadi sumber referensi, serta dapat dijadikan sebagai 

informasi tambahan dalam memecahkan masalah yang sama. Dan diharapkan 

pembaca dapat mengetahui mengenai akuntabilitas pengelolaan zakat pada 

badan amil zakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


