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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Menghitung Pertumbuhan Pengelolaan Dana ZIS 

Berikut merupakan data dana ZIS yang telah terkumpul dan terdistribusi 

dari tahun 2011-2015 pada BAZNAS Kabupaten Banjarnegara, berikut 

dengan selisih angka pertumbuhan pada tiap tahunnya. 

Tabel 5.1 

Koleksi dan Distribusi Dana ZIS di BAZNAS Tahun 2011-2015 

 
 2011 2012 2013 2014  

Dana ZIS 

Yang 

Terkumpul 

343,549,769 821,640,286 1,498,217,753 1,929,137,112 2,228,372,908 

Growth  139.16 % 82.34 % 28.76 % 15.51 % 

Dana ZIS 

Yang 

Terdistribusi 

340,100,000 737,800,000 937,600,000 1,686,900,000 1,665,000,000 

Growth  116.93 % 27.08 % 79.91 % -1.29 % 

Jumlah 

persentase 

dana 

ZIS yang 

Terdistribusi 

98.99 % 89.79 % 62.58 % 87.44 % 74.71 % 

Sumber : Data Sekunder Yang Diolah 

Tabel 5.1 menunjukkan jumlah dana ZIS yang terkumpul dan terdistribusi 

pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banjarnegara, yang disertai 

dengan selisih pertumbuhannya dari tahun 2011-2015. Nampak bahwa secara 

keseluruhan dana ZIS yang terkumpul dan terdistribusi mengalami fluktuasi. 

Dana ZIS yang terkumpul mengalami kenaikan sebanyak 343,549,769 pada 
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tahun 2011 menjadi 821,640,286 pada tahun 2012. persentase kenaikan 

pertumbuhannya sebesar 139.16%. untuk dana ZIS yang terdistribusi 

mengalami kenaikan juga sebanyak 340,100,000 pada tahun 2011 menjadi 

737,800,000 pada tahun 2012, persentase pertumbuhannya mencapai 

116.93%. Persentase dana ZIS yang terdistribusi tahun 2011 sebesar 98.99% 

dan pada tahun 2012 mengalami penurunan pendistribusian sebesar 89.79% 

dari jumlah seluruh dana ZIS yang terkumpul. Ini menunjukkan bahwa 

pengelolaan dana ZIS pada BAZNAS Kabupaten Banjarnegara masih kurang 

optimal,  khususnya dalam hal pendistribusian. Begitu pula pada pada tahun 

2015 pengumpulan dana ZIS yang terkumpul sebanyak 2,228,372,908, 

sedangkan dana ZIS yang terdistribusi sebanyak 1,665,000,000. Persentase 

dana ZIS yang terdistribusi pada tahun 2015 sebesar 74.71 % dari jumlah 

seluruh dana ZIS yang terkumpul. Bahkan pertumbuhan dana ZIS yang 

terdistribusi mengalami penurunan sebanyak -1.29% pada tahun 2014 ke 

tahun 2015. Padahal dalam pengumpulan dana ZIS setiap tahun mengalami 

kenaikan yang cukup baik. Ini membuktikan bahwa BAZNAS Kabupaten 

Banjarnegara sudah di percaya oleh para muzzaki yang dalam hal ini adalah 

pegawai negeri sipil Kabupaten Banjarnegara. akan tetapi pada kenyataannya 

BAZNAS kabupaten banjarnegara masih sangat kurang optimal dalam hal 

pendistribusian dana ZIS. 
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 Dalam keadaan yang sebenarnya bahwa dana ZIS yang terkumpul 

harus segera didistribusikan kepada para mustahiq secara merata, sesuai 

dengan firman Allah SWT pada Al-Qur’an surat At-Taubah ayat 60; zakat itu 

hanya untuk para fakir dan miskin, serta mustahiq-mustahiq yang telah 

tercantum dalam ketetapan Allah SWT. Karena Allah SWT maha mengetahui 

lagi maha bijaksana. Ketidak merataan ini terjadi akibat adanya faktor-faktor 

penghambat dalam manajemen pengelolaan dana ZIS seperti kekurangan 

sumber daya manusia hingga manajemen yang kurang baik. Penerapan fungsi 

manajemen yang tidak berjalan dengan baik mempengaruhi kinerja yang 

membuat pengelolaan ZIS menjadi kurang optimal. 

B. Pengaruh Pendapatan Mustahiq Terhadap Zakata Yang Diterima 

Mustahiq 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis diperoleh suatu hasil 

pengujian berdasarkan data yang sudah diolah. Berdasarkan hasil data olahan 

tersebut dapat ditarik hasil antara analisis data dan pembahasan yaitu sebagai 

berikut : 

1. Metode Analisis Data 

Penelitian ini mencari pengaruh pendapatan mustahiq terhadap 

zakat yang diterima mustahiq, maka analisis yang digunakan adalah 

regresi linier berganda dengan formulasi sebagai berikut: 
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Y = a + bx + e 

Y =  zakat yang diterima mustahiq 

X =  pendapatan mustahiq 

a = konstanta 

b = koefisien 

e = standart eror 
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2. Data Tabel 

Tabel 5.2 

Variabel Penelitian 

No Nama Pendapatan 

(rupiah) 

Zakat yang 

diterima 

(rupiah) 

1 Warsiyah 400000 200000 

2 Tumini 450000 200000 

3 Setiani 500000 175000 

4 Eko Riyanto 1600000 50000 

5 Tursinah 450000 200000 

6 Agus Susianti 600000 150000 

7 Patuh Suhiro H 850000 100000 

8 Selya Zulfrida R 988000 100000 

9 Edi Purnomo  850000 100000 

10 Trian Saputra 1118000 50000 

11 Sumarni 600000 150000 

12 Suyati 750000 150000 

13 Solatun Nurohman 1040000 50000 

14 Ani Konstituanti 550000 200000 

15 Suharni 910000 100000 

16 Dahro 450000 200000 

17 Prio Surono 500000 200000 

18 Sugino 450000 200000 

19 Slamet Hasim 650000 150000 

20 Sunaryo Sanur 950000 100000 

21 Fatahudin 880000 100000 

22 Alfiani Maulida 750000 150000 

23 Riningsing 850000 100000 

24 Puji Astuti 625000 150000 

25 Pamungkas Andi  750000 150000 

26 Khamlah 650000 150000 

27 Subardi 900000 100000 

28 Tukinah 550000 200000 

29 Juriyah 770000 150000 

30 Sutini 450000 200000 

31 Rumi 400000 200000 

32 Khatimah 650000 200000 

33 Tugino 725000 150000 
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34 Sugiyono 450000 200000 

35 Ahmad Sugiyanto  950000 100000 

36 Siti Asiyah 650000 150000 

37 Siti Charjoni 550000 200000 

38 Eko Suryanto 740000 150000 

39 Darto Suseno 860000 100000 

40 Sujadi 550000 200000 

41 Nikmattuloh 650000 150000 

42 Arifah Rahmah W 1200000 50000 

43 Parsono Suharno 500000 200000 

44 Abas Gemi 1200000 50000 

45 Sainah 300000 200000 

46 Ahmad Nur Wahid 780000 150000 

47 Siti Jalalah 430000 200000 

48 Dolah 400000 200000 

49 Sugeng Subianto 950000 150000 

50 Waliyah 650000 150000 

               Sumber : Data Primer Yang Diolah 

3. Uji Asumsi Klasik 

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis menggunakan regresi linier 

berganda, ada beberapa uji asumsi klasik yang harus dipenuhi agar 

kesimpulan dari regresi tersebut tidak bias. Uji penyimpangan asumsi klasik 

dilakukan untuk mengetahui beberapa penyimpangan yang terjadi pada data 

yang digunakan untuk penelitian. Hal ini agar model regresi bersifat BLUE 

(Best Linear Unbiased Estimated). Asumsi klasik yang digunakan pada 

penelitian ini yaitu: uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas dan 

autokorelasi. 
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a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diambil 

dalam penelitian berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak.Uji 

normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji statistik non-

parametrik One-Sample Kolmogorof-Smirnof Test. Hasil pengujian asumsi 

normalitas dengan zakat yang diterima sebagai variabel dependen ditunjukkan 

pada tabel berikut ini 

Tabel 5.3 

Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 

0, 827 

   Sumber : Data sekunder yang diolah 

 

Hasil uji normalitas dengan zakat yang diterima dalam penelitian ini dapat 

dilihat pada tabel 5.3, dapat dilihat bahwa nilai Asymp. Sig (0,827) > α (0,05). 

Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa model regresi 

memenuhi asumsi normal 

b. Uji Multikolinieritas 

Uji Multikolinearitas dilakukan untuk melihat apakah ada variabel yang saling 

berkorelasi pada variabel bebas (independent variable). Jika terjadi korelasi 

maka terdaapat masalah multikolinearitas sehingga model regresi tidak dapat 

digunakan. Menurut Ghozali (2005) pengujian ini dapat dilihat melalui Nilai 

Tolerance yaitu nilai yang umum dipakai untuk menunjukan adanya 
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multikolinearitas, nilai tolerance > 0,10 dan Nilai Varians Inflation Factor 

(VIF), apabila nilai VIF > 10 maka diduga mempunyai persoalan 

multikolinearitas dan jika VIF < 10 maka tidak terdapat multikolinearitas. 

Tabel 5.4 dibawah ini menunjukkan ringkasan hasil uji multikolinieritas 

dengan Pendapatan Mustahiq sebagai variabel dependen, dan diperoleh hasil 

sebagai berikut 

Tabel 5.4 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel 

Bebas 

Collinearity 

Statistics 
Kesimpulan 

Tolera

nce 
VIF 

Pendapatan 

mustahiq 
1,000 1,000 

Tidak terjadi multikolinearitas 

Sumber: Data sekunder yang diolah 

Berdasarkan pada table 5.4 diatas, dapat dilihat bahwa seluruh variabel 

independen memiliki nilai tolerance lebih besar dari 0.10 dan juga nilai VIF 

lebih kecil dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

multikolinearitas antar variabel independen di dalam model regresi ini. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Ghozali (2005) menyatakan bahwa pengujian ini bertujuan untuk melihat 

apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual 

dalam rangkaian suatu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian dari 

residual dalam rangkaian suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka 
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disebut terjadi homoskedastisitas, Tetapi jika variansnya berbeda disebut 

heteroskedastisitas. 

Di dalam penelitian ini uji heteroskedastisitas dilakukan dengan uji Glejser, 

Uji Glejser dilakukan dengan cara meregresi nilai absolute residual terhadap 

variabel independen. Hasil uji Glejser dengan zakat yang diterima sebagai 

variabel dependen dapat dilihat pada tabel 5.5 berikut ini: 

Tabel 5.5 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

  Coefficiensa 

Variabel Sig Keterangan 

Pendapatan 

mustahiq 
0,149 Tidak ada heteroskedastisitas 

Sumber: Data sekunder yang diolah 

Jika variabel independen secara signifikan memengaruhi variabel dependen 

dengan tingkat kepercayaan dibawah 5%, berarti ada indikasi terjadinya 

heteroskedastisitas. 

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji Glejser 

pada tabel 5.5 di atas menunjukkan nilai probabilitas signifikansinya diatas 

5%. Jadi, dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan tidak 

terdapat adanya heteroskedastisitas 

 

d. Uji Autokorelasi 

Menurut Ghozali (2005) uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam 

model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t 
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dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Dalam 

penelitian ini uji autokorelasi dilakukan dengan menggunakan uji Durbin-

Watson (DW-test). Hasil uji autokorelasi dengan zakat yang diterima sebagai 

variabel dependen disajikan pada tabel 5.6 berikut ini: 

Tabel 5.6 

Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summaryb 

Model Durbin- 

Watson 

1 2,156 

Sumber: Data sekunder yang diolah 

Dilihat dari tabel 5.6 diatas dapat diketahui nilai Durbin watson sebesar 2,156. 

Sehingga nilai DW berada diantara dU (1,6739) < DW (2,156) < 4 – dU (4 – 

1,6739 = 2,3629). Maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak 

terdapat autokorelasi. Artinya bahwa variabel independent dalam penelitian 

ini tidak terganggu atau terpengaruhi oleh variabel penggangu. 

 

4. Hasil Penelitian (Uji Hipotesis) 

a. Uji Koefisien Determinasi ( R2) 

Uji koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 

determinasi adalah antara nol sampai satu (0 < R2 < 1). Nilai R2 yang kecil 

berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi 

variabel dependen sangat terbatas.  Semakin tinggi nilai koefisien determinasi 
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maka akan semakin baik pula kemampuan variabel independen dalam 

menjelaskan variabel dependen. Dalam Basuki dan Yuliadi (2014:101), Nilai 

R2 pada persamaan regresi rentan terhadap penambahan variabel independen, 

dimana semakin banyak variabel independen yang terlibat, maka nilai R2 akan 

semakin besar. Karena itulah digunakan R2  pada analisis regresi sederhana 

dan digunakan R2 pada analisis regresi sederhana. 

Hasil uji koefisien determinasi dengan zakat yang diterima sebagai variabel 

dependen dapat dilihat pada tabel 5.7 dibawah ini: 

Tabel 5.7 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model Summaryb 

Model Adjusted R 

Square 

1 0,776 

Sumber: Data sekunder yang diolah 

Koefisien determinasi (R2) yang terlihat pada tabel 5.7 diatas 

mengindikasikan kemampuan persamaan regresi sederhana untuk 

menunjukkan tingkat penjelasan model terhadap variabel dependen. Besarnya 

koefisien determinasi (R2) adalah 0,776 atau 77,6%, ini berarti bahwa 

kemampuan variabel independen dalam hal ini adalah variabel pendapatan 

mustahiq secara simultan memiliki pengaruh terhadap variabel zakat yang 

diterima sebesar 77,6%, sedangkan sisanya yaitu sebesar 22,4% (100% - 

77,6%) dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar penelitian. 

 



85 

 

b. Uji Simultan (Uji F) 

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang 

dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama 

terhadap variabel dependen. Hasil pengujian hipotesis secara simultan dengan 

menggunakan spss 17.0. 

Hipotesis :  

H0 = Bila probabilitas βi > 0.05 artinya tidak signifikan  

H1 = Bila probabilitas βi < 0.05 artinya signifikan 

Pada tabel 5.8 dibawah ini  adalah hasil uji pengaruh simultan dengan 

Pendapatan Mustahiq sebagai variabel dependen adalah sebagai berikut: 

Tabel 5.8 

Hasil Uji Pengaruh Simultan 

ANOVAb 

Model F Sig. 

1 166,063 0,000a 

Sumber: Data sekunder yang diolah 

Dilihat pada tabel 5.8 di atas, hasil uji signifikan variabel independen (X) 

dapat memengaruhi variabel dependen secara signifikan. Dari uji ANOVA 

atau F test didapat nilai F test sebesar 166,063 dan signifikan sebesar (0,000) 

< alpha (0,05) sehingga H0 ditolak dan H1 diterima berarti variabel 

pendapatan mustahiq secara simultan memiliki pengaruh terhadap variabel 

zakat yang diterima 
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c. Uji Parsial (Uji t) 

Untuk pengujian hipotesis pertama sampai pengujian hipotesis ke empat 

dilakukan dengan menggunakan uji t. Uji t pada dasarnya menunjukkan 

seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam 

menerangkan variasi variabel dependen. Berdasarkan hasil pengujian dengan 

menggunakan alat analisis regresi sederhana dengan zakat yang diterima 

sebagai variabel dependen diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 5.9 

Hasil Uji Pengaruh Parsial 

Model B Std. Error Sig 

(Constant) 11,349 0,482 0,000 

Pendapatan 

mustahiq 

-1,066 0,083 0,000 

  Sumber: Data sekunder yang diolah 

Berdasarkan hasil olahan tersebut, maka dapat dirumuskan persamaan regresi 

adalah sebagai berikut: 

Zakat yang diterima = 11,349 – 1,066 pendapatan mustahiq + e 

e  = Errors Terms 

 Pengujian Hipotesis  

Berdasarkan tabel 5.9, pendapatan mustahiq  memiliki nilai koefisien regresi 

sebesar -1,066 menunjukkan variabel pendapatan mustahiq bernilai negatif 

dengan signifikansi sebesar 0.000< α 0.05 sehingga secara parsial variabel 

pendapatan mustahiq terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

variabel zakat yang diterima. Jadi, berdasarkan hal tersebut  hipotesis  
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diterima yaitu pendapatan mustahiq berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap Zakat Yang Diterima. 

 

Tabel 5.10 

Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis 

Kode Hipotesis Hasil 

H 

Pendapatan mustahiq berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap zakat yang 

diterima. 

Diterima 

Sumber: Data sekunder yang diolah  

 

5. Pembahasan 

Penelitian ini menguji pengaruh pendapatan mustahiq terhadap zakat yang 

diterima, Berdasarkan pada pengujian empiris yang telah dilakukan terhadap 

beberapa hipotesis dalam penelitian, hasilnya menunjukkan bahwa variabel 

independen di atas berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.  

Hasil Persamaan regresi pada tabel 5.10 tersebut menunjukan bahwa variabel 

independen yaitu pendapatan mustahiq memiliki nilai koefisien regresi 

bertanda negatif, maka variabel independen tersebut dapat berpengaruh 

negatif terhadap zakat yang diterima. 

a. Pengaruh pendapatan mustahiq terhadap zakat yang diterima 

Berdasarkan hasil penelitian membuktikan nilai sig sebesar 0,000 yang berarti 

dibawah nilai alpha  0,05 menunjukan bahwa hipotesis yang diajukan 

diterima. Tanda koefisien regresi untuk variabel pendapatan mustahiq adalah 
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negatif yang mengindikasikan bahwa pendapatan mustahiq tinggi maka zakat 

yang diterima  rendah.  

Pemberian zakat dimaksudkan agar terjadi perubahan pada kehidupan 

mustahik, yaitu perubahan mereka yang berhak akan harta zakat menjadi 

pemilik harta tersebut dan menggunakannya dalam kegiatan produksi, 

sehingga mereka dapat memproduksi sendiri. Jika mereka dapat 

memproduksi, itu berarti menjadikan mereka dapat menghasilkan uang dan 

mengubah mereka hingga mampu menutupi kebutuhan sendiri. Sehingga 

dalam pembagian zakat salah satu kriteria penerima zakat adalah seseorang 

yang tidak mampu atau yang memiliki pendapatan di bawah rata-rata 

(rendah). 

 

C. Kepuasan Muzaki Terhadap Kinerja BAZNAS Kabupaten Banjarnegara 

Untuk bisa mengamati tingkat kepuasan muzakki terhadap kinerja 

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banjarnegara, digunakan metode 

Skala Likert J. Cara yang digunakan yaitu dengan mengajukan beberapa 

pertanyaan kepada muzaki, sebanyak 4 pertanyaan dan jawaban menggunakan 

Skala Likert J. dengan nilai skala : sangat puas/SP dengan nilai 5, puas/P 

dengan nilai 4, cukup puas/CP dengan nilai 3, kurang puas/KP dengan nilai 2, 

tidak puas/TP dengan nilai 1. 
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Tabel 5.11 

Tingkat kepuasan muzakki 

BAZNAS Kabupaten Banjarnegara 
No Muzaki Pertanyaan 

Manajemen Kepercayaan Pendistribusian Transparansi 

Dana 

1 Muzaki 1 CP KP KP KP 

2 Muzaki 2 CP CP TP TP 

3 Muzaki 3 P KP KP KP 

4 Muzaki 4 CP CP TP TP 

5 Muzaki 5 P KP TP KP 

6 Muzaki 6 P CP TP KP 

7 Muzaki 7 P KP KP KP 

8 Muzaki 8 CP CP TP TP 

9 Muzaki 9 P CP TP TP 

10 Muzaki 10 P KP KP KP 

11 Muzaki 11 P CP TP KP 

12 Muzaki 12 CP CP TP KP 

13 Muzaki 13 CP CP TP CP 

14 Muzaki 14 P CP TP KP 

15 Muzaki 15 P KP CP CP 

16 Muzaki 16 P CP TP TP 

17 Muzaki 17 P CP TP KP 

18 Muzaki 18 CP CP TP KP 

19 Muzaki 19 P KP CP KP 

20 Muzaki 20 CP CP TP TP 

21 Muzaki 21 P KP CP KP 

22 Muzaki 22 CP CP TP KP 

23 Muzaki 23 CP CP TP TP 

24 Muzaki 24 P CP TP KP 

25 Muzaki 25 P KP CP KP 

26 Muzaki 26 CP CP TP KP 

27 Muzaki 27 CP CP TP KP 

28 Muzaki 28 P KP CP CP 

29 Muzaki 29 CP CP TP KP 

30 Muzaki 30 P KP KP KP 

Sumber : Data Primer yang diolah 

 



90 

 

Analisis frekuensi tanggapan responden pada item-item pertanyaan variabel 

kepuasan muzakki terhadap pelayanan yang diberikan oleh Badan Amil Zakat 

Nasional Kabupten Banajarnegara sesuai dengan tabel 5.11 : 

a. Dimensi manajemen 

Tanggapan 30 orang responden terhadap pertanyaan  tentang pelaksaaan 

tugas, menunjukkan sebagian besar responden yaitu sebanyak 56% 

menyatakan puas dengan pelaksaaan tugas BAZNAS sebagai sebuah lembaga 

pengelola ZIS. Secara garis besar tugas BAZNAS sebagai lembaga pengelola 

ZIS sudah terlaksanakan, walaupun masih ada beberapa yang belum berkerja 

dengan baik. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.38 

Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 yang 

berbunyi: Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan 

pendistribusian serta pendayagunaan zakat 

b. Dimensi kepercayaan 

Tanggapan 30 orang responden terhadap pertanyaan tentang kepercayaan 

yang diberikan oleh BAZNAS, menunjukkan sebagian besar responden yaitu 

sebanyak 63% menyatakan cukup puas dengan pelayanan kepercayaan yang 

diberikan BAZNAS. Walaupun dalam pendistribusiannya kurang optimal, 

namun para muzaki masih mempercayai BAZNAS Kabupaten Banjarnegara 

karena masih dianggap pengelolaannya cukup optimal di banding dengan 
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Badan ataupun Lembaga Amal, Zakat, Infaq yang ada di Kabupaten 

Banjarnegara. 

c. Dimensi Pendistribusian 

Tanggapan 30 orang responden terhadap pertanyaan tentang Pendistribusian 

ZIS oleh BAZNAS, menunjukkan sebagian besar responden yaitu sebanyak 

66% menyatakan tidak puas dengan kinerja Pendistribusian  BAZNAS yang 

dianggap masih kurang tepat sasaran, hal ini di karenakan kurang luasnya 

lingkup pendistribusian dana ZIS atau bisa dibilang hanya kaum dengan 

pendapatan rendah di lingkup kota yang mendapatkan dana ZIS. 

d. Dimensi transparansi dana 

Tanggapan 30 orang responden terhadap pertanyaan tentang transparansi dana 

ZIS oleh BAZNAS, menunjukkan sebagian besar responden yaitu sebanyak 

60% menyatakan kurang puas dengan kinerja BAZNAS yang kurang 

transparansi dalam pengelolaan dana ZIS. Hal ini dikarenakan muzaki tidak 

mengetahui perkembangan pertumbuhan penghimpunan maupun 

Perkembangan pendistribusian dana ZIS. Padahal apabila pengelolaan dana 

ZIS yang transparansi dapat meningkatkan kepercayaan muzakki terhadap 

lembaga pengelola. 

 

 

 

 


