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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Mayoritas masyarakat Indonesia secara demografik beragama Islam 

sehingga kegiatan zakat dan infaq atau sedekah telah mengakar kuat dalam 

kehidupan masyarakat muslim di Indonesia (Danial, 2013). Zakat adalah 

kewajiban yang dikenakan atas diri dan harta seorang muslim dan sifatnya 

mengikat. Zakat sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam Undang-

Undang Nomor 23 tahun 2011 disebutkan 3 (tiga) tujuan zakat yaitu untuk 

meningkatkan keadilan masyarakat, untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dan dapat menjadi solusi untuk mengentaskan kemiskinan. 

Zakat sebagai instrumen ekonomi Islam memiliki beberapa keunggulan 

dibanding dengan instrumen fiskal. Pertama, penyaluran dan alokasi zakat sudah 

jelas, tepat dan ketentuan ini tidak dapat diubah oleh pihak manapun sehingga 

zakat dapat mengentaskan kemiskinan dibandingkan instrument fiskal. Zakat 

ditujukan untuk 8 golongan saja yaitu: orang-orang fakir, miskin, amil zakat, 

mu'allaf, budak, orang-orang yang berhutang, jihad fi sabilillah, dan ibnu sabil 

(Q.S At Taubah; 60) 

قَابِ  دَقَاُت ِلْلفُقََراِء َواْلَمَساِكيِن َواْلعَاِمِليَن َعلَْيَها َواْلُمَؤلَّفَِة قُلُوبُُهْم َوفِي الر ِ َواْلغَاِرِميَن  ۞ إِنََّما الصَّ

 ُ ِ ۗ َوَّللاَّ ِ َواْبِن السَّبِيِل ۖ فَِريَضةً ِمَن َّللاَّ   َعِليٌم َحِكيمٌ َوفِي َسبِيِل َّللاَّ

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-

orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk 

hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, 

untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, 
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sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha 

Mengetahui lagi Maha Bijaksana. 

 

Kedua, penetapan tarif zakat telah diatur oleh syariat Islam sehingga 

tarirnya tetap dan tidak memberatkan umat muslim (jumlahnya relatife kecil). 

Ketiga, pengenaan basis zakat luas dan mencakup berbagai aktivitas ekonomi. 

Keempat, lebih terjaminnya keberlangsungan program zakat dalam waktu yang 

lama karena penerimaan zakat cenderung lebih stabil (Jumaizi, 2011). Dalam 

penelitian Beik (2009) menunjukkan bahwa zakat berguna dalam mengurangi 

sebesar 10% dari jumlah kemiskinan yang awalnya 84%. Menurut Gubernur Jawa 

Barat, Ahmad Heryawan sistem ekonomi Islam yaitu zakat dapat menjadi solusi 

terbaik dalam membangun dan membangkitkan ekonomi masyarakat 

(Hidayatullah.com diakses pada tangga 1 April 2016). Menurut Ilmi (2011) zakat 

adalah alat pemerataan dan penekan kesenjangan yang ada dalam masyarakat. 

Di Indonesia, kegiatan pengelolaan zakat diatur oleh Undang-Undang 

No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dengan sebelumnya keputusan 

menteri agama (KMA) No.581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No. 38 

Tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan 

Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat. 

Pengelolaan zakat menurut Undang-Undang adalah kegiatan perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan 

pendayagunaan zakat. Kegiatan pengelolaan zakat sangat rentan atas 

penyimpangan jika tidak dilakukan oleh organisasi yang legal dan tanpa 

pengawasan. Organisasi yang mengelola Zakat adalah Badan Amil Zakat (BAZ) 

dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) merupakan 



3 
 

 
 

organisasi yang memiliki tanggung jawab dari para muzakki untuk membayar 

zakat yang disalurkan kepada orang yang berhak dan membutuhkan secara efektif 

dan efisien (Danial, 2013). Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh OPZ harus 

sesuai dengan hukum (syariat) Islam, terpercaya (amanah), kemanfaatan, 

keadilan, terdapat jaminan kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas 

sehingga efisiensi dan efektivitas pelayanan meningkat. 

Dukungan Undang-Undang dan Peraturan pemerintah dapat memberikan 

kejelasan dan pengakuan terhadap keberadaan OPZ, tetapi zakat yang masuk 

dalam rukun Islam hanya memiliki capaian strategis yang masih dalam kategori 

baik saja dibandingkan rukun Islam yang lainnya yang capaian strategisnya dalam 

kategori sangat baik (antaranews.com diakses pada tangga 1 April 2016). 

Pengumpulan dana zakat di Indonesia memiliki potensi yang besar tetapi terdapat 

perbandingan yang besar dengan realisasi pengumpulan dana zakat. Penelitian 

yang telah dilakukan untuk menghitung potensi zakat nasional. 

Tabel 1.1 

Potensi dan Realisasi Zakat Nasional 

No Penelitian Tahun Potensi Realisasi 

1.  Pusat Bahasa dan Budaya Universitas 

Islam Negeri (UIN)  Syarif 

Hidayatullah, Jakarta 

2005 Rp19,3 

Triliun 

Rp 271 

Milyar 

2.  Public Research and Advocacy 

Centre (PIRAC ) 

2007 Rp 9,09 

Trilyun 

Rp 450 

Milyar 

3.  BAZNAS dan Fakultas ekonomi dan 

Manajemen (FEM) Institut Pertanian 

Bogor (IPB) 

2011 Rp 217 

Trilyun 

Rp 1,7 

Trilyun 

Sumber. BAZNAS 
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Penelitian BAZNAS dan FEM IPB membuktikan masih terjadinya 

perbandingan yang cukup besar antara potensi dan realisasi zakat. Potensi zakat 

nasional sebesar Rp 217 triliun tetapi dana zakat yang dapat dihimpun oleh 

BAZNAS dan LAZ hanya sebatas 1% saja. Alasan terjadinya kesenjangan antara 

potensi dengan realisasi yaitu terbatasnya pengetahuan masyarakat mengenai 

zakat harta yang dinyatakan dalam Al-Quran dan Al-Hadist menyebabkan 

pengumpulan zakat pada lembaga-lembaga pengumpul zakat belum optimal dan 

zakat belum berfungsi secara optimal sebagai pemerataan (Hafidhuddin, 2002). 

Selain itu, alasan utama terjadinya kesenjangan antara potensi dengan 

realisasi adalah banyaknya muzaki yang langsung memberikan zakatnya kepada 

mustahik sehingga pihak organisasi pengelola zakat tidak bisa mendatanya. 

Sebenarnya melakukan hal ini tidak salah, hanya saja jika dikaitkan dengan 

konsep pendayagunaan tentu akan menjadi sangat berdaya jika pembayaran zakat 

dilakukan pada organisasi pengelola zakat. Hamidi (2013) menyatakan bahwa 

pemberian zakat langsung dari muzakki ke mushtahik mencerminkan peran atau 

kinerja OPZ yang belum dirasakan manfaat dan dampaknya oleh publik. 

Walaupun pasti terdapat alasan yang menjadi latar belakang aksi muzakki 

tersebut, hal ini dapat menjadi bahan koreksi bahwa sepertinya masyarakat belum 

percaya secara penuh kepada OPZ dalam menerima dan mendayagunakan zakat. 

Hafidhuddin (2011) menyatakan penyebab kesenjangan potensi dan 

realisasi zakat juga karena minimnya kepercayaan kepada organisasi pengelola 

zakat, karena profesionalisme dan hasil pengelolaan zakat yang tidak 

terpublikasikan kepada publik. Salah satu cara meningkatkan kepercayaan 



5 
 

 
 

masyarakat adalah tata kelola organisasi yang baik, yaitu terciptanya transparansi 

dan akuntabilitas. Hal ini mengarahkan pada isu akuntabilitas. Rifqi (2006) 

menyatakan bahwa pertanggungjawaban keuangan digambarkan dalam laporan 

keuangan yang jelas dan konsisten. Sedangkan pertanggungjawaban tentang 

keandalan pendayagunaan digambarkan dengan laporan perkembangan 

pendayagunaan dana amanah tersebut yang diberikan kepada para muzakki. 

Menurut Parno (2013) hal ini dapat diwujudkan dengan lembaga harus 

menerapkan sistem akuntansi zakat dan wajib menerapkan standar akuntansi 

zakat. 

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, maka peneliti mencoba 

mereplikasi penelitian terdahulu oleh Hamidi (2013) yaitu Analisis Akuntabilitas 

Publik Organisasi Pengelola Zakat Berdasarkan Aspek Pengendalian Intern dan 

Budaya Organisasi (Survei pada Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia). Hasil 

dari penelitian tersebut adalah penerapan akuntabilitas publik dipengaruhi secara 

kuat dan signifikan oleh pengendalian intern dan budaya organisasi. Selain itu, 

ditemukan bahwa kinerja dan akuntabilitas LAZ lebih tinggi.  

Penelitian ini juga mengacu pada penelitian kristin (2015) yaitu 

Pendekatan Balanced Scorecard pada Lembaga Amil Zakat di Masjid Agung 

Jawa Tengah. Hasil dari penelitian ini adalah secara umum, pengelolaan zakat 

pada LAZISMA MAJT belum cukup baik. Perbedaan dengan penelitian 

sebelumnya adalah penelitian ini lebih fokus untuk menganalisis akuntabilitas dan 

kinerja BAZ di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Teknik 

pengumpilan data menggunakan wawancara dan observasi secara langsung dalam 
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metode pengumpulan data. Dengan demikian, maka peneliti menurunkan judul, 

ANALISIS AKUNTABILITAS DAN KINERJA PADA BADAN AMIL ZAKAT 

DI PROVINSI D.I. YOGYAKARTA”. 

 

B. Batasan Penelitian 

Dari identifikasi masalah yang sudah dijelaskan diatas, penelitian ini 

nantinya akan menganalisis akuntabilitas yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat 

dan menilai kinerja Badan Amil Zakat. Peneliti merasa perlu untuk menerangkan 

lingkup permasalahan yang diteliti agar penellitian ini lebih fokus. Keterbatasan 

waktu, biaya dan kemampuan membuat peneliti memberikan batasan dalam 

penelitian. Batasan penelitian ini adalah akuntabilitas dan ukuran kinerja BAZ 

menggunakan Balanced Scorecard. Ruang lingkup penelitian adalah BAZ di 

Provinsi DIY yaitu BAZNAS di Kota Yogyakarta, BAZNAS Kabupaten Sleman 

dan Kabupaten Bantul karena akses data lebih dekat dan lebih mudah serta 

kerelaan untuk diteliti. 

 

C. Rumusan Masalah 

Dari fenomena yang telah dijelaskan dalam latar belakang, muncul 

pertanyaan penelitian: 

1. Bagaimana praktek akuntabilitas zakat pada Badan Amil zakat di D.I. 

Yogyakarta? 

2. Bagaimana kinerja Badan Amil Zakat di D.I. Yogyakarta? 
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3. Apa kendala-kendala yang dialami oleh Badan Amil Zakat dalam 

pengelolaan zakat dan praktek akuntabilitas di Badan Amil Zakat? 

 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan penjelasan latar belakang diatas, 

diajukan tujuan dari penelitian ini, yaitu: 

1. Untuk mendapati apakah Badan Amil Zakat di Kota Yogyakarta telah 

melakukan akuntabilitas dengan baik. 

2. Untuk mengetahui kinerja pada Badan Amil Zakat di D.I. Yogyakarta.  

3. Menjelaskan kendala-kendala yang dialami oleh Badan Amil Zakat dalam 

pengelolaan zakat dan praktek akuntabilitas di Badan Amil Zakat. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat manfaat atau kegunaan yang diharapkan 

dapat diambil. Manfaat tersebut adalah manfaat atau kegunaan teoritis dan praktis 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan menambah literature 

untuk penelitian selanjutnya khususnya bagi seluruh anggota akademika 

khususnya di Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta yang mengambil konsentrasi akuntansi 

syariah. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat menjadi sarana dalam 

penerapan teori dan ilmu yang diperoleh dalam proses penelitian sehingga 
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dapat menambah mengembangkan ilmu dan menambah wawasasn yang 

berhubungan dengan akuntabilitas dan akuntansi zakat dan infaq atau 

sedekah. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi Badan Amil Zakat 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi mengenai bentuk 

BAZ yang akuntabel dan menjadi referensi agar dapat meningkatkan 

kualitas kinerja karena penelitian ini membahas kendala-kendala yang 

ditemui BAZ. Diharapkan akan menemukan solusi untuk menghadapi 

kendala tersebut. 

 

b. Pihak-pihak yang berkepentingan lainnya 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan data 

mengenai akuntabilitas BAZ sehigga pihak-pihak yang berkepentingan, 

seperti masyarakat, pemerintah, dan lain-lain mendapat informasi yang 

bermanfaat bagi keputusan mereka. 

 


