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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berikut merupakan uraian profil informan secara umum dan hasil analisis 

penelitian. Hasil analisis dilakukan atas perolehan informasi dan data 

penelitian sehingga akan memberikan jawaban rumusan masalah penelitian.  

 

A. Deskripsi Penelitian 

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif dalam 

menjelaskan akuntabilitas dan kinerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 

di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini juga akan mengungkapkan 

kendala-kendala yang muncul saat kegiatan pengelolaan dana zakat, 

infak/sedekah (ZIS). Penelitian ini dilakukan pada Badan Amil Zakat Nasional 

(BAZNAS), penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada 

BAZNAS kemudian dilakukan observasi dan wawancara kepada informan 

tersebut. Setelah itu, peneliti akan melakukan analisis pada data-data yang 

sesuai dengan tujuan penelitian seperti laporan pertanggungjawaban 

pengelolaan zakat, laporan keuangan, rencana kerja, anggaran tahunan 

BAZNAS, profil umum, kebijakan dan lain-lain.  

Objek penelitian dilakukan di 3 Badan Amil Zakat Nasional yang 

terdapat Di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Badan Amil Zakat Nasional 

(BAZNAS) Kota Yogyakarta, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 

Kabupaten Bantul dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten 
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Sleman. Narasumber dari penelitian ini tidak dapat peneliti ungkapkan secara 

detail dan lengkap karena alasan tertentu. 

 

Tabel 4.1 

Daftar Informan 

No.  Nama Badan Amil Zakat 

1.  N1 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta. 

2.  N2 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bantul  

3.  N3 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sleman 

 

B. Hasil dan Pembahasan 

1. Akuntabilitas Badan Amil Zakat 

Salah satu bagian dari organisasi adalah Akuntabilitas. Wajar rasanya 

jika masyarakat menuntut adanya akuntabilitas. Mereka berhak tahu mengenai 

aliran dana ZIS dan kinerja dan kinerja organisasi pengelola zakat sudah 

dilakukan dengan benar dan tepat. Jika terdapat ketidaksimetrisan informasi 

antara pihak pengelola zakat atau pihak yang memiliki akses langsung terhadap 

informasi dengan pihak yang berada diluar lembaga (konsititue), masyarakat 

akan merasa ragu dan timbul ketidakpercayaan terhadap organisasi pengelola 

zakat. 

a. Akuntabilitas Administratif 

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 
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Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 tentang 

pedoman teknis pengelolaan zakat. BAZNAS kabupaten/kota wajib 

menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan dana ZIS dan dana sosial 

keagamaan lainnya secara berkala kepada BAZNAS provinsi dan 

pemerintah daerah (PEMDA). Di dalam pasal 23 ayat 1 dinyatakan bahwa 

setiap muzzaki yang telah memberikan zakat wajib mendapatkan bukti 

setoran dari OPZ, walaupun muzakki tidak meminta bukti setoran, OPZ 

tetap wajib memberikan bukti seoran tersebut.  Bukti setoran zakat 

nantinya akan menjadi bukti resmi atas penerimaanzakat dan digunakan 

sebagai pengurang penghasilan kena pajak.  

Pasal 28 menyatakan bahwa dasar atas distribusi dan dayaguna 

dana ZIS serta dana sosial keagamaan lainnya adalah syariat islam dan 

peruntukan ikrar si pemberi (pasal 2). Selain itu, pencatatan dana zakat, 

infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan dalam 

pembukuan tersendiri (pasal 3), artinya terdapat perbedaan antara dana 

zakat dengan dana infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainya Hal 

itu telah diatur dalam Undang-Undang No.23 tahun 2011 pasal 29. 

BAZNAS dinilai melanggar kewajiban sebagai OPZ jika tidak melakukan 

kewajiban tersebut, misalnya hanya melaporkan pendapatan BAZNAS dan 

melupakan laporan pendistribusian dana ZIS atau telah menyampaikan 

laporan pertanggungjawabn OPZ yang meliputi laporan pengumpulan, 

pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS akan tetapi dilakukan secara 

tidak berkala. Tidak memberikan bukti setoran dll. 
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Tabel 4.2 

Publikasi oleh Badan Amil Zakat 

NAMA 

BAZ/LAZ 

Publikasi Laporan Keuangan 

1 

bulan 

3 

bulan  

6 

bulan 

1 

tahun 

Badan Amul 

Zakat Kota 

Yogyakarta 

√ - - √ 

Badan Amil 

Zakat Kab. Bantul 

√ - - √ 

Badan Amil 

Zakat Kab. Sleman 

√ - - √ 

 

Tabel diatas menunjukan bahwa ketiga BAZNAS yang diteliti 

telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan secara 

rutin. Ketiganya membuat laporan kegiatan penerimaan dan 

pendistribusian dana ZIS sebulan sekali. Di akhir tahun laporan tersebut 

akan direkap kemudian dilaporkan. Hal ini menunjukan pengakuan 

BAZNAS atas pentingnya pertanggungjawaban dalam setiap pelaksanaan 

kegiatan BAZNAS. Ketiga BAZNAS yang diteliti telah memberikaan 

bukti setoran, sebagaimana yang diungkapkan informan N1 bahwa mereka 

sudah menyediakan bukti setor zakat, akan tetapi kolektif di UPZ. 

Pernyataan tersebut senada dengan pernyataan N2 yaitu: 
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……Untuk yang datang langsung dikantor, kita 

punya 3 bukti apa namanya satu beliau sendiri yang 

muzakki yang bayar zakat, kedua itu untuk arsip kita dan 

yang ketiga untuk wajib pajak. Ini yang biasa yang kita 

sampaikan ketika langsung ya udah ini ya udah wajib 

zakat langsung kita sampaikan. Itu bentuk bukti bahwa 

dia setor dan stempelnya BAZNAS yang kedua yang di 

BANK, kita ambil rekening korannya kita crosschek itu 

bener atau tidak dan setiap bulannya kita rekap. 

 

Pendistribusian BAZNAS kepada mustahiq sudah sesuai prosedur 

operasional lembaga zakat yang berlaku, sudah tepat sasaran, dan sudah 

sesuai dengan ketentuan hukum syariah Islam. Rata-rata badan amil zakat 

mentasyarufkan dana sesuai dengan kelompok delapan asnaf sebagaimana 

disebutkan dalam Al-Qur'an QS. At-Taubah: 60, tetapi karena kondisi dan 

situasi yang berbeda, maka BAZNAS tidak dapat memberikan dana zakat 

pada kedelapan golongan tersebut. Dalam laporan keuangan terdapat 

perbedaan dalam mendayagunakan dana zakat dan infaq, walaupun hanya 

1 BAZNAS yang telah melakukan audit syariah. Informan N1 menyatakan 

bahwa: 

..........kita diaudit dari 2011 sampai sekarang 

alhamdulillah di audit dan mulai dari 2016 ini kita ada 

audit tidak hanya audit keuangan tetapi ada audit 

syariah. Audit internal ada, jadi setiap program kita, 

sebelum kita lakukan itu, diaudit dulu nih setelah 

sebelum dilakukan dan setelah dilakukan. Jadi sebelum 

masuk ke akuntan publik itu sudah diaudit oleh audit 

internal jadi ada kontrolnya di situ 

 

Audit syariah adalah pereriksaan untuk menilai kesesuaian 

kegiatan OPZ dengan prinsip dan syariat Islam. Audit syariah dapat 
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dilakukan oleh auditor intenal (komisis pewasan) atau auditor ekstenal. 

OPZ yang sudah diaudit syariah memiliki karakteristik taat pada prinsip 

dan syariat Islam. Dalam hal akuntansi, setidaknya OPZ dapat 

memisahkan dan membedakan transaksi haram maupun syubhat supaya 

transaksi haram dan transaksi lainnya tidak tercampur, termasuk 

penggunaan dana haram dan dana lainnya tersebut. 

Mendayagunakan dana zakat menjadi tepat guna dan tepat sasaran 

merupakan tantangan terbesar dalam pengoptimalisasi zakat. Tepat guna 

berkaitan dengan program pendayagunaan yang mampu menjadi solusi 

terhadap problem kemiskinan. Sedangkan tepat sasaran berkaitan dengan 

mustahik penerima dana zakat. Penjelasan diatas menunjukan bahwa 

ketiga BAZNAS yang diteliti telah melakukan kegiatan sesuai dengan 

hukum atau peraturan yang berlaku 

 

b. Akuntabilitas Kebijakan Publik 

1) Kejelasan sasaran kebijakan 

Dalam pengelolaan dananya, BAZNAS di D.I. Yogyakarta telah 

melakukannya sesuai dengan undang-undang zakat. Dalam pengumpulan 

dana zakat, sumber dana mayoritas diperoleh dari Pegawai Negeri Sipil 

(PNS) di masing-masing Kabupaten/Kota. Sekitar kurang lebih 90% dana 

yang terkumpul di BAZ berasal dari PNS. Sebenarnya BAZ sudah 

melakukan upaya dalam perekrutan muzaki non PNS akan tetapi hasilnya 

masih belum optimal, dikarenakan banyak muzaki yang lebih memilih 
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membayarkan zakatnya secara langsung kepada mustahik atau 

membayarkannya ke lembaga pengelola zakat lainnya. BAZNAS 

sebenarnya sudah menyediakan tempat untuk para muzaki agar bisa 

berkonsultasi dalam menghitung kewajiban zakatnya, selain itu setiap 

muzaki membayarkan zakat pasti diberikan bukti setoran agar kepercayaan 

muzaki terhadap BAZ lebih meningkat. Hai ini diutarakan oleh masing-

masing informan secara berurutan yaitu: 

...Dana zakat maupun infaq ya, zakat infaq sedekah yang 

kita lakukan melalui berbagai cara, yang pertama melalui 

UPZ. UPZ itu Unit Pengumpul Zakat, jadi di instansi-

instansi itu kita bentuk UPZ nanti muzzakki membayar 

zakatnya melalui potong gaji sesuai dengan ikrar dari 

muzzaki itu, apakah muzakki itu ingin berzakat atau 

infaq atau kalau zakat berapa persen dari pendapatannya. 

Ada yang 2,5% ada yang 1%, 5% bahkan ada yang 10% 

itu semuaberkaitan dengan muzakkinya sendiri. 

Katakanlah, 1% kan belum zakat itu. Ketika kita 

sosialisasi bukan berarti yang 1 % bukan zakat tetapi ada 

zakat yang 1,5% melalui lembaga lain, jadi istilahnya di 

Jogjakarta banyak lembaga, kami dalam sosialisasi tidak 

menekankan, tidak mewajibkan harus ke BAZNAS tapi 

kita menyampaikan kepada muzakki kelebihan 

BAZNAS seperti ini, sehingga nanti bagaimana muzakki 

memilih, yang awalnya 1% tahun berikutnya bisa naik 

menjadi 2% atau 2,5% jadi yang kita sentuh adalah 

kesadaran muzakki... (N1) 

 

... Jadi kita mengumpulkan calon muzakki itu ya 

sosialisasi sampai tidak hanya di skpd yang ada jadi skpd 

yang ada itu jelas itu dari bupati kemudian dinas 

pendidikan dan sejajar itu sudah kita sosialisasi disana. 

Kemudian kita sudah siapkan blanko kesanggupan untuk 

bayar zakat, itu juga pernah. Kemudia di masjid-

masjid.... (N2) 

 

.....masing-masing karyawan atau PNS dari salah satu 

UPZ itu dulu di kita buat surat edaran mengenai 

kesanggupan berapa rupiah atau berapa persen kemudian 

diserahkan lembaran itu kesanggupan itu ke bendahara 
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gaji masing-masing kemudian bendahara gaji memotong 

sesuai kesanggupannya masing-masing dari masing-

masing individu PNS nanti setelah terkumpul disetorkan 

ke bank..... (N3) 

 

 

Pendistribusian zakat kepada mustahik berdasarkan syariat Islam 

yaitu Q.S At-Taubah ayat 60 yaitu kepada 8 asnaf. Tetapi yang paling 

panyak disalurkan kepada fakir dan miskin, dikarenakan fokus tujuan 

zakat adalah sebagai instrument dalam pemerataan kesejahteraan dan 

pengurang kemiskinan. Hai ini diutarakan oleh masing-masing informan 

secara berurutan yaitu: 

...... Kebijakan kita ada yang namanya RKAT (Rencana 

Kerja Anggaran Tahunan)...... 

dokumen inti yang berkaitan dengan semua aktivitas 

yang kita lakukan di 2017 baik itu dari perhimpunan. 

Target perhimpunan berapa nanti sudah muncul di 

RKAT kemudian pentasarufan untuk apa saja, itu sudah 

muncul di RKAT. Kemudian untuk operasional seperti 

apa untuk administrasi seperti apa, nanti ada disitu 

muncul berkaitan dengan anggran2 itu......mustahik itu 

ada 8, ya kita tidak menyeleweng dari 8 itu........(N1) 

 

.......Mengacu dari Al-quran itu, sesungguhnya ada 

aplikasi sudah masuk ini kepunyaan fuqoro, masaki, ini 

fisabilillah jadi sesuai dengan itu ee pengajuan proposal 

dari masing-masing mustahik itu contohnya tadi ya ke 

pendidikan, itu masuk ke dalam siswa miskin kemudian 

santunan itu masuk kedalam fuqoro, jadi sdh kita pilah-

pilah karna ada kesehatan untuk itu. Kalau untuk 

kewilayahannya, atau di bagian kabupaten bantul saja 

atau diluar kab bantul Itu sudah kesepakatan dari 

masing-masinh BAZNAS dan sdh di atur di dinas 

provinsi, Bantul ya Bantul wilayah memang sudah diatur 

cuman tidak menutup kemungkinan kalau dari 

luar......(N2) 

 

... kalau di sini berdasarkan skala prioritas yang kalau 

kebijakannya itu kita berusaha untuk delapan asnaf tapi 

ya prakteknya mungkin seperti ghorim kita juga belum 
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bisa Yang amil sendiri kita juga itu belum belum terlalu 

artinya ya kita amil kadang-kadang malah kita gunakan 

untuk operasional misalnya dibeliin yang bahan habis 

pakai gitu Jadi kita aplikasikan malah jarang kita itu 

menggunakan. Nah kalau yang sering itu kita di fakir 

miskin kemudian mualaf juga fisabilillah itu kita, ibnu 

sabil juga beberapa, kalau yg musafir2 itu kita kasih 

kalau prioritasnya ya di fakir miskin. Dari fakir miskin 

itu nanti kita implementasikannya itu nanti ke 

pendidikan, kesehatan kemudian ekonomi produktif. 

Untuk warga sleman... (N3) 

 

Badan Amil Zakat zakat dalam menggalang dana dari muzaki 

sudah sesuai dengan prosedur operasional lembaga zakat yang berlaku 

sudah tepat sasaran, sudah sesuai dengan ketentuan hukum dan syariah 

Islam. Selain itu, Lembaga zakat dalam mendistribusikan dana kepada 

mustahiq sudah sesuai dengan ketentuan hukum syariah Islam dan sesuai 

dengan prosedur operasional lembaga zakat yang berlaku. 

 

2) Penyebarluasan informasi dan akses publik terhadap informasi 

Mempublikasikan semua aktivitas, kegiatan dan program OPZ 

dapat dilakukan dengan banyak cara. bisa melalui media cetak ataupun 

elektronik. Publikasi menggunakan media cetak dapat dilakukan dengan 

koran, majalah, spanduk, brosur, buletin dan berbagai media cetak lainnya. 

Sedangkan elektronik bisa mclalui televisi, radio ataupun media elektronik 

Iainnya. Selain kedua media tersebut, publikasi juga dapat dilakukan 

secara langsung ke masyarakat, hal lni dapat dilakukan rnelalui berbagai 
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kegiatan soslalisasi, seminar, bedah buku, diskusi dan berbagai forum 

pertemuan lainnya. 

Ketersediaan informasi tersebut bertujuan agar masyarakat atau 

publik mengetahui aktivitas, kegiatan dan program OPZ secara luas, 

sehingga kepercayaan masyarakat (khususnya muzakki yang telah 

menyalurkan dananya kepada OPZ) meningkat. Ketersediaan informasi 

membuat publik dan masyarakat percaya bahwa organisasi yang 

mengelola zakatnya telah melaksanakan amanat yang dibebankan dengan 

benar dan tepat.  

BAZNAS di D.I. Yogyakarta telah menyebarluaskan informasi-

informasi pertanggungjawaban pengelolaan zakat. Semua BAZNAS yang 

diteliti telah menyebarluaskan informasi tersebut secara non-internet based 

yaitu dalam laporan tertulis, mading, surat kabar, buletin/majalah, brosur, 

dan surat khusus kepada muzaki. Selain menggunakan media non-internet 

based, BAZNAS juga menyebarluaskan informasi menggunakan media 

internet based, akan tetapi hanya BAZNAS Kota Yogyakarta yang sudah 

memiliki website sendiri. Didalam website tersebut tercantum profil 

umum BAZNAS Kota Yogyakarta, kegiatan-kegiatan BAZNAS, peraturan 

yang digunakan, rekening BAZNAS, laporan-laporan, layanan, produk dan 

program yang disediakan. sedangkan BAZNAS Kabupaten Bantul dan 

BAZNAS Kabupaten Sleman belum memiliki website sendiri walaupun 

terkadang kegiatan BAZNAS Kabupaten Bantul dan Sleman di cantumkan 
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pada website Pemerintah Kabupaten masing-masing tetapi informasi yang 

disediakan masih terbatas dan tidak lengkap.  

Dalam proses penelitian, laporan keuangan BAZNAS Kabupaten 

Sleman, tidak bisa ditampilkan karena data ini tidak berhasil diperoleh dari 

pengelola. Hal ini menujukan bahwa transparansi dan administrasi 

keuangan ZIS pada BAZNAS ini belum cukup baik.  Walaupun sudah 

dibuat laporan rutin kepada muzakki, akan tetapi masyarakat atau publik 

tidak dapat dengan mudah mengetahui bagaimana BAZNAS ini mengelola 

dana ZIS yang diserahkan oleh muzakki/munfiq. 

Tabel 4.3 

Penggunaan Media dalam Pelaporan Pengelolaan dan Sosialisasi Program 

No Jenis Media 

Jumlah OPZ 

yang 

menyediakan 

Informasi 

Total 

jumlah 

BAZ 

yang 

diteliti 

Presentase 

1 Media non internet-based: 

 Laporan tertulis 

 Mading 

 Surat kabar 

 Buletin, majalah 

 Brosur 

 Surat khusus kepada muzaki 

3 3 100% 

2 Media internet based: 

 Website 

 Blog 

 Media social 

1 3 33,33% 
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Hasil penelitian ini menunjukan bahwa masih rendahnya 

penggunaan internet sebagai media penyebarluasan informasi, dari 3 objek 

penelitian hanya 1 yang sudah menggunakan internet sebagai media 

penyebarluasan informasi. Rendahnya penggunaan internet dikarenakan 

belum adanya SDM yang dapat mengelolanya. Hal ini disampaikan oleh 

N2 dan N3. 

….Karna kita tidak sampaikan keluar (internet), karena 

terus terang kalau itu harus punya pegawai khusus yang 

menangani tentang pelaporan padahal di bantul itu yang 

menangani proposalnya itu, survey untuk lokasi itu 

kemudian smpai pendistribusian dan pelaporan hanya 

itu…….(N2) 

 

….Tidak aktif (website) karena kita juga pengelolanya 

belum ada, jadi yang mengeksekusi, operatornya untuk 

hal itu belum ada….(N3) 

 

Padahal dengan menggunakan internet publik akan lebih mudah, 

cepat dan efisien dalam mengakses informasi.  Hal ini menunjukan bahwa 

ketiga BAZNAS telah menyediakan informasi segala aktivitas, kegiatan 

dan programnya akan tetapi akses publik atas informasi tersebut masih 

sulit. 

 

c. Akuntabilitas Finansial 

1) Penyajian laporan keuangan 

Penyusunan dan penyajian laporan keuangan amil zakat di 

kabupaten/kota merupakan tanggungjawab manajemen BAZNAS 

kabupaten/kota. Laporan keuangan pengelolaan zakat yang berdasarkan 
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akuntansi dan prinsip syariah merupakan salah satu unsur good governance 

OPZ. Laporan keuangan pengelolaan zakat dibutuhkan karena beberapa alasan 

yaitu, pertama zakat adalah urusan kelembagaan, bukan hanya urusan antara 

muzakki dengan mustahik. Pengaturan dan pertanggungjawaban 

(akuntabilitas) pada masyarakat atau publik diperlukan oleh zakat. Kedua, 

tuntutan atas pemahaman amil saat pengumpulan, pendistribusian dan 

pendayagunaan zakat. Pengelolaan keuangan zakat yang amanah, profesional, 

transparan, dan akuntabel adalah unsur dalam pengelolaan keuangan zakat 

oleh amil.  

 

Tabel 4.4 

Ringkasan ketersediaan laporan keuangan 

NAMA 

BAZ/LAZ 

Laporan Keuangan 

Neraca  Laporan 

perubahan 

aset 

kelolaan 

Laporan 

Arus 

kas 

Laporan 

Perubahan 

Dana 

Catatan 

atas 

laporan 

Keuangan  

Laporan 

Sumber dan 

Penggunaan 

Dana 

Badan 

Amil Zakat 

Kota 

Yogyakarta 

√ √ √ √ √ √ 

Badan 

Amil Zakat 

Kab. 

Bantul 

- - - - - √ 

Badan 

Amil Zakat 

Kab. 

Sleman 

- - - - - √ 
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Tabel diatas menunjukan bahwa setiap BAZNAS yang diteliti sudah 

menyajikan laporan keuangan, minimal laporan sumber dana yang dan laporan 

penggunaan sumber dana. Hal ini senada dengan pendapat para informan: 

…..Laporan keuangan itu terdiri dari penerimaan dan 

penyaluran. Kemudian Laporan tahunan. Laporan 

tahunan itu ada neraca, ada arus kas, ada posisi kas ya? 

Posisi keuangan, yang lainnya bisa diliat di website 

ya…. Sudah menggunakan standar akuntansi 

109…..(N1) 

…..Jadi ada banyak sebenarnya laporannya, tapi 

secara inti yang setiap hari kita ada laporan 

pengumpulan zakat, laporan pengumpulan infaq 

kemudian ada laporan pendistribusian masing-

masing…..(N2) 

….untuk laporan yang dibuat oleh badan amil zakat 

Sleman itu namun yang selama ini kita hanya sekedar 

aliran kas jadi belum bisa seperti kalau idealnya laporan 

idealnya kayak neraca belum sampai sana kitanya 

menggambarkan kas masuk dan kas keluar yang di yang 

dia lakukan BAZNAS Sleman…..(N3) 

 

BAZNAS wajib memenuhi dua (2) kriteria dalam pengelolaan 

keuangan zakat yaitu, harus sesuai dengan standar akuntasi dan keuangan 

lembaga nirlaba. Selain itu, harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam 

pengelolaan zakat. Dua dari jumlah BAZNAS yang diteliti belum dapat 

mengelola keuangan zakat sesuai standar akuntansi yaitu PSAK No.109 

mengenai akuntansi zakat, infaq/sedekah.  

 

2) Pengendalian keuangan 

Biaya operasional BAZNAS kabupaten/kota dibebankan pada 

anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) serta Hak amil. Biaya 
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operasional yang dibebankan pada APBD adalah hak keuangan pimpinan 

BAZNAS Kabupaten/Kota, biaya administrasi umum, biaya sosialisasi dan 

koordinasi BAZNAS Kabupaten/Kota dengan LAZ Kabupaten/kota. Hak amil 

di peruntukan biaya operasional selain yang ditanggung oleh APBD, hak amil 

yang digunakan ditetapkan sesuai syariat Islam dengan mempertimbangkan 

aspek produktivitas, efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan pengelolaan 

zakat. Persentase alokasi itu sendiri menurut para ahli hukum Islam 

dibenarkan selama tidak melebihi porsi 12,5%. Setelah melakukan wawancara 

hasilnya hak amil yang digunakan objek penelitian tidak melebihi 12,5%, 

bahkan ada BAZ yang tidak menggunakan hak amilnya. Sebagaimana yang 

telah masing-masing informan nyatakan sebagai berikut: 

....nah berkaitan dengan amil katakanlah, operasional 

itu diambil dari hakamil, itu tidak boleh lebih dari 

12,5%. Maka bagaimana kita mengatur itu, apakah kita 

mengambil dari itu atau kurang. Alhamdulillah untuk 

BAZNAS Kota Yogyakarta, kita mengambil hak dari 

zakat itu 4,5% sehingga selebihnya itu, ditasarufkan 

kepada asnaf yang lain kemudian untuk dana infaq 

itukan kalau dalam peraturannya maksimal 20%, kita 

juga hanya 5% yang kita ambil dari infaq itu....(N1) 

 

.... Dan di BAZNAS jatah amilnya sampai saat ini 

belum pernah diambil karena apa?  karena kepercayaan 

biarlah dijadiin proses saja yang masih kita tangani, jika 

staff aja masih mampu. Kalau hak amil itu diambil dan 

ditangani secara bagus nanti akan menambah lebih 

banyak manfaat......(N2) 

 

....Kalau kita itu sedikit sekali Mbak Jadi kalau di 

presentasi piye yo Jadi kita itu gak amil itu sebagian 

besar kita gunakan untuk Operasional operasional aja 

jadi untuk pengurus hanya sebagian kecil aja itupun 

setahun sekali gitu ya boleh dikatakan kalau kita itu 

melihat uud yang terbaru itu keliatannya kita blm jadi 
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amil, kalau amil kan betul-betul fokus, full, kerjaannya 

emang disitu.....(N3) 

 

Table 4.5 

Perhitungan persentase dana operasioal BAZNAS Kota Yogyakarta 

Tahun 
Perhimpunan 

Dana 

Penyaluran 
 Total 

Penyaluran 

Presentase 

Zakat Dan Infaq Operasional Penyaluran Operasional 

2014 3590766469 3691090000 16635000 3707725000 
103% 0.45% 

2015 3892115540 3856025073 46603865 3902628938 
100% 1% 

2016 4359094358 4279238266 21841500 4301079766 
99% 1% 

 

 

 

Tabel 4.6 

Perhitungan persentase dana operasioal BAZNAS Kab. Bantul 

Tahun 
Perhimpunan 

Dana 

Penyaluran 
 Total 

Penyaluran 

Presentase 
 

Zakat Dan Infaq Operasional Penyaluran Operasional 

2014 1593791448 
1151059531 

2086000 1153145531 
72% 0.18% 

2015 1800955731 1473945000 0 1473945000 
82% 0% 

2016 1506190315 1082744650 0 1082744650 
72% 0% 

 

Tabel diatas menunjukan bahwa hampir seluruh dana yang didapatkan 

Badan Amil Zakat disalurkan untuk mustahik. Penyaluran kepada mustahik 

lebih dari 50% hal ini menunjukan bahwa Badan Amil Zakat telah melakukan 

tugasnya sebagai tempat untuk pendistribusian zakat akan tetapi sebaiknya 

dana untuk penyaluran mustahik dikendalikan agar tidak terjadi defisit. 

Sehingga dana dapat dikelola lebih baik lagi. 
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2. Kinerja Badan Amil Zakat 

a. Perspektif keuangan 

1) Realisasi penerimaan 

Kinerja Badan Amil Zakat dalam perspektif keuangan diukur 

dengan membandingkan pencapaian sasaran strategis keuangan lembaga 

dengan target yang telah ditentukan. Pengukuran ini bertujuan untk 

mengetahui kinerja Badan Amil Zakat dari perspektif keuangan  

 

 

 

 

Tabel 4.7 

Target dan Realisasi Dana Zakat 

Tahun Badan Amil Zakat Yogyakarta Badan Amil Zakat Bantul 

Target 

Penerimaan 

Ralisasi 

Penerimaan 

(%) Target 

Penerimaan 

Ralisasi 

Penerimaan 

(%) 

2014 - - - 2500000000 2461411448 98% 

2015 4000000000 3864209642 97% 2500000000 2653175731 106% 

2016 4300000000 4384813182 102% 2660000000 2354039727 88% 

 

Pada tahun 2015 kedua Badan Amil Zakat dapat merealisasi 

target penerimaan, hal ini menunjukan bahwa kinerja BAZ meningkat 

dan menjadi lebih baik. Pada tahun 2016, Badan Amil Zakat di 

Kabupaten Bantul tidak dapat merealisasikan target perhimpunan dana. 

Hal itu mendakan bahwa kinerja mereka turun dan belum semaksimal 
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tahun lalu. Persentase realisasi penerimaan dananya masih diatas 50% 

walaupun terjadi penurunan pada tahun 2016 di Badan Amil Zakat 

Bantul. Sehingga pengukuran kinerja dalam perspektif keuangan pada 

Badan Amil Zakat di provinsi D.I. Yogyakarta menunjukan bahwa 

kinerjanya sudah baik. 

 

b. Perspektif pelanggan 

Tabel 4.8 

Jumlah Muzaki 

No. NAMA 

BAZ/LAZ 

2014 2015 2016 Keterangan 

1.  Badan Amil 

Zakat Kota 

Yogyakarta 

187 129 131 Jumlah dari UPZ 

dan individu 

yang membayar 

zakat 

2.  Badan Amil 

Zakat Kab. 

Bantul 

43381 

 

42611 

 

47675 

 

Per orang yang 

membayar zakat 

 

Pada tahun 2015, jumlah muzaki di Badan Amil Zakat provinsi 

D.I. Yogyakarta mengalami penurunan. Badan Amil Zakat Kota 

Yogyakarta mengalami penurunan sebanyak 45% sedangkan Badan Amil 

Zakat Bantul mengalami penurunan sebanyak 2%. Hal tersebut 

menunjukan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat kepada Badan Amil 

Zakat sebagai Organisasi pengelola Zakat masih kecil. Pada tahun 2016 

terjadi kenaikan jumlah muzaki pada Badan Amil Zakat Kota Yogyakarta 

dan Kabupaten Bantu masing-masing sebesar 2% dan 11%.  



55 
 

 
 

Hal ini menunjukan bahwa, kepercayaan masyarakat kepada 

Organisasi pengelola zakat makin meningkat, dan agar terus meningkat, 

organisasi pengelola zakat harus menjaga kepercayaan masyarakat 

tersebut. Hal itu dapat dilakukan dengan mempertanggungjawabkan 

segala kegiatan Badan Amil zakat dan meningkatkan pelayanan baik 

kepada muzakki ataupun mustahik. Selain itu, OPZ juga dapat melakukan 

sosialisasi kepada masyarakat melalui media. 

Dalam proses penelitian, peneliti menjumpai bahwa salah satu 

BAZ sangat sulit ditemui. Kantor BAZ kosong dan hanya buka jika 

pengurus BAZ memiliki waktu luang atas pekerjaan utama pengurus. 

Sehingga mustahik atau muzakki sangat kesulitas saat memiliki keperluan 

di BAZ. 

c. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan 

Perspektif pertumbuhan dan pembelajaran didasarkan pada 

pertumbuhan dan pembelajaran SDM (karyawan) dalam menghadapi 

perubahan-perubahan dimasa yang akan datang. Karyawan Badan Amil 

Zakat telah sudah diberikan pelatihan dan pembinaan agar memiliki 

kompetensi dalam mengelola dana ZIS. Pelatihan dan pembinaan 

karyawan sangat diperlukan demi pembekalan karyawan zakat, 

pemberian pelatihan tidak hanya diberikan kepada karyawan baru tetapi 

juga diberikan kepada karyawan lama baik dari karyawan tingkat 

terendah tetapi juga tingkat pimpinan. Pelatihan juga diperlukan untuk 

menunaikan tugas saat ini tetapi juga tugas-tugas di masa depan. 



56 
 

 
 

Karyawan pada Badan Amil Zakat di Provinsi D.I. Yogyakarta 

tidak mendapatkan apresiasi dalam bentuk penghargaan, sedangkan 

dengan adanya penghargaan dapat menjadikan kinerja karyawan Badan 

Amil Zakat lebih meningkat karena dapat memotivasi karyawan.  

Karyawan pada Badan Amil Zakat cenderung loyal kepada Badan Amil 

Zakat, dapat dilihat dari persentase retensi karyawan dari tahun 2014 

sampai 2016 adalah 0%. Hal ini menunjukan bahwa tidak ada karyawan 

yang keluar pada tahun tersebut, karena pandangan karyawan Badan 

Amil Zakat adalah beribadah kepada Allah SWT, bukan hanya untuk 

mencari pendapatan. Hal ini menunjukan bahwa mereka tetap bekerja 

dengan baik, sepenuh hati dan ikhlas walaupun jumlah pendapatan yang 

diterima relative kecil. Akan tetapi jumlah karyawan di Badan Amil 

Zakat yang cenderung sedikit belummampu mengahsilkan kinerja yang 

maksimal. 

d. Perspektif bisnis dan internal 

Tabel 4.9 

Program pentasyarufann Dana Badan Amil Zakat tahun 2016 

Badan Amil Zakat Kota 

Yogyakara 

Badan Amil Zakat Kabupaten Bantul 

1) Jogja Takwa 

2) Jogja Cerdas 

3) Jogja Sejahtera 

4) Jogja Sehat 

5) Jogja Peduli 

1) Zakat Comunity development 

2) Rumah Makmur Baznas 

3) Rumah Cerdas Anak Bangsa 

4) Rumah Sehat Baznas 

5) Rumah Dakwah Baznas 
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 6) Counter Layanan Mustahik 

7) Tanggap Darurat Bencana 

 

 

Terdapat variasi program bagi pengumpulan dan penyaluran 

zakat pada BAZ di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini dimaksudkan 

untuk memperbanyak jumlah muzakki baru dan mempertahankan 

muzakki lama. Program tersebut dapat berupa inovasi program, 

sosialisasi dengan berbagai media dan program layanan bagi muzakki dan 

mustahiq. Selain itu karyawan di BAZ dituntut untuk memiliki inovasi 

dan kreativitas dalam menjalankan kegiatan pengelolaan dana ZIS, 

program tersebut akan direncanakan kemudian akan dilaksanakan pada 

periode berikutnya. Disamping itu, terdapat program pendampingan. 

Program pendampingan bertujuan untuk membimbing mustahik dalam 

kegiatan ekonomi produktif. Hal ini dilakukan dengan harapan ketika 

mustahik dapat meningkatkan taraf hidupnya, mereka akan menjadi 

muzakki. Tetapi program pendampingan hanya dilakukan di Kota 

Yogyakarta dan di Bantul. Seperti yang dinyatakan oleh informan N3: 

......ya ini sebenarnya sementara ini kita itu masih 

sebatas masih menyalurkan gitu lho Mbak Jadi untuk 

mengawasi yang mustahiq mustahiq itu kemudian 

apalagi sampai membina itu kita belum..... 

........sementara kita ini tidak tahu ya kita masih 

berpikir positif aja ya memang itu kesalahan kita ya. 

Kalau hal itu idealnya kita kedepannya mungkin ada 

pendampingan fungsinya untuk mengawasi juga untuk 

membina mengarahkan, kedepannya, dulu kita ada yang 

kesini dari mikrofin. Tapikan karna kita juga pengurus 

masih belum bisa memutuskan jadiya, mikrofin tidak 
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jadi untuk menjadi patner pendampingan khususnya 

untuk ekonomi produktif....... 

 

 

3. Kendala-kendala yang dihadapi Badan Amil Zakat 

Menurut informan, kendala yang paling menghambat kinerja dan dalam 

melakukan akuntabilitas adalah: 

a. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) 

Kurangnya jumlah Sumber daya Manusia menjadi salah satu kendala yang 

paling menghambat kinerja dan akuntabilitas di BAZ. SDM adalah unsur 

terpenting dalam OPZ. Tanpa terpenuhinya SDM, mustahil program-

program dapat berjalandengan baik, meskipun telah ditunjang 

kelengkapaninfrastruktur. Sebagaimana yang dinyatakan oleh informan 

N3: 

….ya kendalanya itu SDM kemudian pengurusnya 

itu masih masih apa ya masih dari penjabat yang 

tenaganya saat ini itu masih nyambi2 karena tugas 

pokoknya itu kan masih PNS gitu… 

 

Kurangnya SDM pada Badan Amil Zakat membuat beban kerja individu 

lebih berat.  Kebanyakan pengurus di Badan Amil zakat memiliki kegiatan 

atau pekerjaan lain. Artinya kegiatan di Badan Amil Zakat hanya bersifat 

sampingan. Sedangkan seorang amil harus professional. Bentuk dari 

professionalismenya adalah dengan bekerja full time, tidak mejadikan 

tugas pengelolaan zakat sebagai kegiatan sampingan. Di lain sisi, karena 

amil harus professional maka amil harus diberikan gaji secara pantas. 
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Kurangnya jumlah SDM menimbulkan ketidakmaksimalan kinerja yang 

nantinya akan berdampak pada rendahnya kepercayaan masyarakat. Solusi 

agar kinerja BAZ meningkat adalah menambah SDM, tetapi SDM yang 

direkrut harus memiliki ketrampilan dan professional. Selain itu 

pemerintah dapat mendukung dengan memberikan dana. 

b. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat di BAZ 

Pengetahuan masyrakat yang kurang dan kepercayaannya yang rendah 

menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat di 

BAZ. Rendahnya kesadaran masyarakat juga dapat terjadi dikarenakan 

kinerja BAZ yang belum maksimal, sehingga BAZ harus memaksimalkan 

kinerjanya. Selain itu pemerintah dapat mengeluarkan UU agar masyarakat 

menyalurkan zakatnya kepada OPZ (BAZ/LAZ). 


