
 

Muhammad Rizqi Syahri Romdhon 

PENGARUH TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN, PENGELOLAAN  ZAKAT, DAN SIKAP 

PENGELOLA TERHADAP TINGKAT KEPERCAYAAN MUZAKKI  
:Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Di Kota Bandung 

Unipersitas Pendidikan Indonesia ||repository.upi.ed |perpustakaan.upi.edu 

 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Salah satu masalah yang menarik untuk di kaji adalah mengenai 

kepercayaan muzakki terhadap lembaga amil zakat. Zakat sebagai salah satu 

rukun islam mempunyai ciri khas yang berbeda karena zakat tidak hanya 

berhubungan ibadah kepada Allah SWT tetapi juga berhubungan ibadah terhadap 

sesama manusia. 

Dengan banyaknya lembaga amil zakat di Indonesia khususnya di kota 

Bandung, dapat memudahkan umat Islam untuk dapat membayar zakatnya. 

Kepercayaan adalah hal utama yang harus dimiliki oleh semua muslim, apalagi 

jika hal tersebut berkaitan dengan jabatan seseorang atau pihak yang mengurusi 

kepentingan umat islam. Rasul sendiri mempunyai sifat utama yang terkenal yaitu 

Al-Amin (dapat dipercaya). Rasulullah mewajibkan kepada kita untuk dapat selalu 

menjaga kepercayaan dengan sifat shiddiq, sebagaimana beliau bersabda: 

“Sesungguhnya, Shiddiq (berprilaku benar/dipercaya) akan membawa kepada 

kebenaran, dan sesungguhnya kebenaran akan menunjukan kesurga.” (HR 

Baihaqi) 

Kepercayaan muzakki sangat penting untuk lembaga amil zakat, agar dana 

dari para muzakki dapat terkumpul dan tersalurkan secara baik dan merata kepada 
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mustahiq, akan tetapi pada kenyataannya masyarakat masih belum percaya 

dengan lembaga amil zakat karena dinilai kurang transparan. 
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Seperti yang diungkapkan oleh Indra Darmawan (2003) pada media online 

tempo.com menyatakan bahwa: 

Masyarakat sudah tidak percaya kepada Badan Amil, Zakat, Infaq dan 

Sadaqah (Bazis) karena tidak adanya transparansi penggunaan dana zakat, 
infaq, sedekah, dan wakaf (Zizwaf) yang mereka kelola. Demikian 
dikatakan Zaim Saidi, Ketua PIRAC (Public Interest Research and 

Advocacy Center) usai seminar bertema "Transparansi dan Akuntabilitas 
Lembaga Pengelola ZIS", di Jakarta. 

  
Menurut Mahmudi (2009:70), mengungkapkan bahwa: 

Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia terdiri atas Badan Amil Zakat 
(BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZ dibentuk oleh pemerintah di 

bawah naungan Kementerian Agama, dan tersebar hampir di setiap 
tingkatan baik tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota,hingga kecamatan. 
 

Perbedaan BAZ dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah, BAZ adalah 

lembaga yang dibentuk pemerintah, sementara LAZ adalah lembaga yang 

dibentuk masyarakat yang bertugas untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan 

mendayagunakan zakat (UU No.23 Tahun 2011). 

Perhatian pemerintah tehadap Organisasi Pengelola Zakat cukup besar. 

Setelah menerbitkan UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, pada 

tahun 2011, pemerintah kembali menerbitkan UU No.23 tahun 2011 sebagai 

pengganti UU No. 38 Tahun 1999. Pembentukan Undang-undang ini diharapkan 

mampu memperbaiki sistem pengelolaan zakat di Indonesia, sehingga 

optimalisasi zakat dapat tercapai. Selain itu, para ahli profesi seperti Ikatan 

Akuntan Indonesia, juga turut memberikan sumbangsih guna mencapai 

pengelolaan zakat yang baik dengan menerbitkan PSAK 109 tentang Akuntansi 

Zakat, dengan harapan terwujudnya Organisasi Pengelola Zakat yang akuntabel 

dan transparan. 
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Tujuan lembaga amil zakat berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011, tujuan 

pengelolaan zakat adalah  meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam 

pengelolaan zakat. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. 

Agar tujuan tersebut dapat terlaksana maka lembaga amil zakat harus 

mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sehingga masyarakat akan 

membayarkan zakatnya pada lembaga amil zakat. 

Menurut hasil survei PIRAC (Public Interest Research and Advocacy 

Center) Mengenai “Potensi dan Perilaku Masyarakat dalam Berzakat” pada akhir 

tahun 2007 lalu. 

Jumlah muzakki yang menyalurkan zakatnya secara terorganisir melalui 

lembaga zakat dibandingkan dengan penyaluran secara langsung ke 
penerima. Jika dibandingkan dengan penyaluran secara langsung ke 

penerima. Jika dibandingkan survei tahun 2004, jumlah responden yang 
menyalurkan zakat melalui masjid dari 64% menjadi 59%, BAZ dari 9% 
menjadi 6% , dan LAZ dari 1,5% menjadi 1,2%, Sementara responden yang 

menyalurkan zakatnya secara langsung ke penerima mengalami penaikan 
dari 20,5% pada 2004 menjadi 25% pada 2007. (pirac.org) 

 
Lalu Berdasarkan survei yang dilakukan oleh ADB (Asian Development 
Bank) pada data pengumpulan dana zakat Badan Amil Zakat Nasional 

(BAZNAS) pada tahun 2010. Ternyata sebagian besar wajib zakat (muzaki) 
di Indonesia ragu menyalurkan zakatnya. Pada tahun 2010 potensi zakat 

nasional mencapai Rp 100 triliun, tapi Baznas hanya bisa mengumpulkan Rp 
1,2 triliun. (www.arrahmah.com)  
 

Bahkan kesimpulan ADB tersebut ternyata sesuai dengan hasil penelitian 

yang dilakukan Lembaga Riset Etnomark Consulting Indonesia. Dari hasil 

penelitian yang dilakukan Etnomark itu digelar pada Ramadan 2010. diketahui 

http://www.arrahmah.com/read/2011/08/09/14587-masyarakat-masih-ragu-salurkan-zakat-ke-lembaga-amil-zakat.html
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bahwa “masyarakat belum percaya penuh terhadap lembaga amil zakat sebagai 

tempat menyalurkan zakat.” 

Selain itu Etnomark dalam www.arrahmah.com juga meneliti faktor apa saja 

yang menentukan muzakki agar mau membayarkan zakatnya pada lembaga amil 

zakat. Dan hasil dari penelitian tersebut adalah terdapat dua faktor yang paling 

menentukan, yaitu kepercayaan dan aksesibilitas. Aksesibilitas ini adalah 

kemudahan muzaki mengakseslaporan keuangan, pengelolaan zakatdan untuk 

mengetahui ke mana saja zakat itu disalurkan. Dengan informasi ini, muzaki 

merasa yakin zakatnya sampai tepat sasaran.Dan menurut Amalia selaku kepala 

Etnomark “Hal seperti ini belum diberikan oleh lembaga amil zakat. Karena 

sistem transparansi yang kurang,masyarakat meragukan lembaga-lembaga amil 

zakat yang ada di Indonesia”. 

Pada tahun berikutnya tahun 2012 dalam  www.pikiran-rakyat.com potensi 

zakat yang dapat digalang Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Jabar maupun 

Baznas kabupaten/kota serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) seharusnya  mencapai 

Rp 8 triliun, namun baru bisa terlaksana sebesar 0,6% atau sekitar Rp. 355 miliar. 

Dari tahun ke tahun penyerapan dana zakat masih belum efektif maka pada 

tahun 2013 dalam antarnews.com ketua DPRD Marzuki Alie menilai peran 

badan-badan amil zakat di Indonesia belum efektif dalam penyerapan dana 

zakatnya, masih banyak masyarakat yang memberikan zakatnya secara langsung, 

oleh karena itu ia menghimbau agar lembaga amil zakat lebih transparan dan 

akuntabel dalam pemasukan dan pengeluaran dana zakat dari amil zakat.  

http://www.arrahmah.com/read/2011/08/09/14587-masyarakat-masih-ragu-salurkan-zakat-ke-lembaga-amil-zakat.html
http://www.pikiran-rakyat.com/
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Selain hasil dari survey dan pendapat para ahli di atas mengenai belum 

efektifnya penyerapan dana zakat disertai dengan rendahnya kepercayaan 

muzakki terhadap lembaga amil zakat. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sri 

Maryanti pada tahun 2013 menyatakan bahwa transparansi yang dilakukan oleh 

lembaga amil zakat masih belum optimal. 

Berikutnya adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh Rizal pada tahun 

2013 menyimpulkan bahwa transparansi yang dilakukan oleh dompet duafa 

sumsel sudah cukup baik dan berpengaruh signifikan terhadap kualitas dompet 

duafa. 

Berdasarkan fenomena yang terjadi dapat disimpulkan bahwa sistem 

transparansi laporan keuangan dan pengelolaan zakat yang masih kurang 

dilakukan oleh lembaga amil zakat, menyebabkan masyarakat ragu untuk 

membayarkan zakatnya pada lembaga amil zakat. masyarakat  jika masalah 

tersebut tidak ditangani. Maka dikhawatirkan akan menurunkan kredibilitas 

lembaga amil zakat, muzakki tidak akan percaya lagi terhadap lembaga amil zakat 

sehingga, zakat tidak akan terdistribusi secara merata, karena muzakki lebih 

memilih untuk langsung memberikan zakatnya kepada mustahiq pada daerahnya 

masing masing. Untuk itu harus memperhatikan faktor yang mempengaruhi 

kepercayaan muzakki. 

Menurut (Hussein Umar,2000:39) mengemukakan bahwa faktor faktor yang 

mempengaruhi kepercayaan adalah sebagai berikut: 

1. Kredibilitas, meliputi hal-hal yang berhubungan dengan kepercayaan 

dengan penyedia jasa. 
2. Kompetensi, artinya keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki oleh 

penyedia jasa untuk melakukan pelayanan yang diharapkan. 
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3. Sikap, yang meliputi sikap atau moral para penyedia jasa terhadap 
pemakai 
 

Dan di perjelas oleh Sofyan Rizal (2006:71) yang menyatakan bahwa di 

dalam kredibilitas terdapat transparansi laporan keuangan, dan dalam kompetensi 

ada pengelolaan, jadi kepercayaan muzakki terhadap lembaga amil zakat salah 

satunya dipengaruhi oleh transparansi laporan keuangan, kemampuan lembaga 

amil zakat dalam mengelola zakat dan sikap lembaga amil zakat terhadap 

muzakki. 

Menurut KK,SAP 2005 mendefenisikan transparansi yaitu: 
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat 
berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk 

mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban 
pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya 

dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. 
 
Transparansi laporan keuangan,pengelolaan, dan sikap merupakan  hal yang 

penting dan utama untuk meningkatkan kepercayaan muzakki kepada amil zakat.  

Oleh karena itu, dalam upaya memahami dan memecahkan masalah 

fenomena masih adanya keraguan muzakki membayarkan zakatnya kepada 

lembaga amil zakat dikarenakan lembaga amil zakat dinilai kurang transparan 

baik dalam keuangan maupun pengelolaan zakat. Apabila masalah tersebut tidak 

diselesaikan, maka keraguan muzakki terhadap lembaga amil zakat akan terus 

berlanjut. 

Melalui transparansi laporan keuangan, pengelolaan zakat, dan sikap 

lembaga amil zakat yang baik maka, akan menumbuhkan kepercayaan muzakki 

terhadap amil zakat. Kepercayaan dari muzakki terhadap lembaga amil zakat 

merupakan modal yang penting untuk berjalannya kegiatan operasional lembaga 
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amil zakat, tingkat kepercayaan akan melahirkan dukungan kepada lembaga amil 

zakat dalam menjalankan program-programnya. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas mengenai 

transparansi laporan keuangan, pengelolaan zakat, sikap lembaga amil zakat 

terhadap kepercayaan muzakki dengan judul: ”PENGARUH TRANSPARANSI 

LAPORAN KEUANGAN, PENGELOLAAN  ZAKAT, DAN SIKAP 

PENGELOLA TERHADAP TINGKAT KEPERCAYAAN MUZAKKI (Study 

Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Di Kota Bandung)”. 

 

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah 

Inti kajian dalam masalah penelitian ini adalah para muzakki yang belum 

percaya untuk menitipkan zakatnya kepada lembaga amil zakat. Berdasarkan latar 

belakang masalah, maka dapat di identifikasi bahwa: (1) kurangnya transparansi 

laporan keuangan dan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga amil zakat. 

(2) rendahnya kepercayaan muzakki terhadap lembaga amil zakat. (3) faktor yang 

mempengaruhi kepercayaan adalah Kredibilitas yang didalamnya meliputi 

transparansi laporan keuangan. Kompetensi yang didalamnya terdapat 

pengelolaan zakat, dan Sikap dari pengelola zakat. 

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, dapat dirumuskan 

beberapa permasalahan sebagai berikut. 

1. Bagaimana pengeruh transparansi laporan keuangan terhadap tingkat 

kepercayaan muzakki? 

2. Bagaimana pengaruh pengelolaan zakat terhadap tingkat kepercayaan 

muzakki? 
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3. Bagaimana pengeruh sikap pengelola terhadap tingkat kepercayaan 

muzakki? 

4. Bagaimana pengaruh tranparansi laporan keuangan, pengelolaan zakat, 

dan sikap terhadap tingkat kepercayaan muzakki? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pengetahuan dan 

melakukan kajian secara ilmiah tentang pengaruh transparansi laporan keuangan 

terhadap tingkat kepercayaan muzakki. Secara khusus, tujuan yang ingin dicapai 

melalui penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengeruh transparansi laporan keuangan terhadap 

tingkat kepercayaan muzakki. 

2. Untuk mengetahui pengaruh pengelolaan zakat terhadap tingkat 

kepercayaan muzakki. 

3. Untuk mengetahui pengeruh sikap pengelola terhadap tingkat kepercayaan 

muzakki. 

4. Untuk mengetahui pengaruh tranparansi laporan keuangan, pengelolaan 

zakat, dan sikap terhadap tingkat kepercayaan muzakki. 

 

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis 

a. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah referensi hasil kajian 

transparansi laporan keuangan serta menambah pengetahuan dan 
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wawasan mengenai transparansi laporan keuangan, pengelolaan zakat, 

dan sikap lembaga amil zakat. 

b. Bahan masukan yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut 

berkaitan dengan transparansi laporan keuangan pengelolaan, dan 

sikap lembaga amil zakat dan tingkat kepercayaan seorang muzakki 

terhadap lembaga amil zakat tersebut.  

2. Kegunaan Praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi lembaga-lembaga amil zakat yang ada di indonesia 

mengenai transparansi laporan keuangan, pengelolaan zakat, dan 

sikap lembaga amil zakat. 

b. Penelitian ini di harapkan dapat dijadikan sebagai informasi yang 

mungkin berguna baik untuk dipelajari maupun sebagai referensi 

dalam mengetahui lebih dalam tentang laporan keuangan yang 

transparan, serta pengelolaan zakat yang baik. 

 


