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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kemiskinan merupakan masalah besar dan sejak lama telah ada, dan hal 

ini menjadi kenyataan di dalam kehidupan. Islam memandang bahwa masalah 

kemiskinan adalah masalah tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan primer 

secara menyeluruh. Syariat Islam telah menentukan kebutuhan primer itu (yang 

menyangkut eksistensi manusia) berupa tiga hal, yaitu sandang, pangan, dan 

papan (Amalia, Kasful Mahalli, 2012). 

Islam mempunyai perhatian yang tinggi utuk melepaskan orang miskin 

dan kaum dhuafa dari kemiskinan dan ke latarbelakangan. Islam sangat konsisten 

dalam mengentas kemiskinan, Islam sungguh memiliki konsep yang sangat 

matang untuk membangun keteraturan sosial berbasis saling menolong dan 

gotong royong. Yang kaya harus menyisihkan sebagian kecil hartanya untuk yang 

miskin dan golongan lainnya. Pemberian tersebut dapat berupa zakat, infaq dan 

sedekah (Amalia, Kasful mahalli, 2012). 

Zakat merupakan pilar ketiga rukun Islam yang merupakan ibadah 

Maaliyah ijtima'iyah yang sangat penting dalam pengembangan kesejahteraan 

masyarakat. Pada umumnya zakat dianggap sebagai alternatif penting untuk 

memecahkan salah satu masalah sosial dan ekonomi yang paling lazim di dunia, 

yaitu kemiskinan. Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Bambang 

Sudibyo setuju bahwa melalui BAZNAS, zakat dapat diberdayakan untuk 
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mengatasi kemiskinan lebih cepat 1,5 tahun dibandingkan dengan dana sosial 

(www.pusat.baznas.go.id dalam Fatmawati, 2017). 

 Menurut UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, organisasi 

pengelola zakat, infaq, dan sedekah terdiri dari dua kelompok institusi, yaitu 

Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh Pemerintah dan Lembaga Amil 

Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat. Pemerintah mengukuhkan bahwa 

syarat Lembaga Amil Zakat (LAZ) harus memiliki pembukuan yang baik. 

Pembukuan ini tercermin dalam laporan keuangan yang dibuat oleh organisasi 

pengelola zakat (OPZ). OPZ diharapkan bisa memahami Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 (Winarsah dan Puspita, 2015:2). 

 PSAK No.109 dimaksudkan untuk menyeragamkan dan memudahkan 

dalam penyusunan laporan keunangan di lingkungan organisasi pengelola zakat. 

Amil zakat harus bisa memahami PSAK No. 109 sehingga bisa menyajikan 

laporan keuangan yang transparan dan akuntabilitas. Penyajian laporan keuangan 

ZIS yang baik akan membuat kepercayaan masyarakat terhadap amil zakat. 

Apabila masyarakat sudah memiliki kepercayaan kepada amil zakat, masyarakat 

akan membayar zakat sesuai dengan ketentuan yang diatur sesuai dengan syariah 

(Winarsah dan Puspita, 2015:2). 

 Pada September 2017, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan 

pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan) di Indonesia 

mencapai 26,58 juta orang (10,12%), berkurang sebesar 1,19 juta orang 

dibandingkan dengan kondisi Maret 2017 sebesar 27,77 juta orang (10.64%). 

Prensentase penduduk miskin didaerah perkotaan pada Maret 2017 sebesar 10,67 

http://www.pusat.baznas.go.id/
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juta orang (7,72%) turun menjadi 10,27 juta orang (7,26%)  pada September 2017. 

Sementara presentase penduduk miskin didaerah perdesaan pada Maret 2017 

sebesar 17,10 juta orang (13,93%) turun menjadi 16,31 juta orang (13,47%) pada 

September 2017 (Sumber : www.bps.go.id).  

 Zakat dapat dijadikan sebagai bukti nyata kepedulian umat islam terhadap 

golongan miskin dan kurang mampu seorang muslim yang memiliki kemapuan 

ekonomi berlebih memiliki kewajiban untuk meyisihkan sebagai hartanya untuk 

dibagikan kepada kelompok masyarakat yang berhak menerimanya (mustahiq). 

Akan tetapi penyisihan zakat ini hanya diambil dari sebagian kecil harta pemberi 

zakat (muzakki) dengan disertai kriteria tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan 

zakatnya. Dengan demikian, alokasi dana zakat harus diberikan kepada kelompok 

masyarakat tertentu dan tidak dapat disalurkan secara sembarangan. 

Potensi zakat yang ada di Indonesia sangat besar. Bambang Sudibyo 

mengatakan bahwa berdasarkan penelitian pada tahun 2011, potensi zakat tahun 

2010  sebesar  217  trilun  rupiah. Fakhruddin dalam (Rahmadhita, 2012) juga 

menyebutkan bahwa dalam penelitian terbaru BAZNAS, potensi zakat nasional 

mencapai Rp. 217 triliun yang terdiri dari Rp. 82,7 triliun potensi zakat rumah 

tangga, Rp. 2,4 triliun potensi zakat BUMN, dan Rp. 17 triliun potensi zakat 

tabungan. Namun, realisasi penghimpunan atau penerimaan zakat masih rendah 

yaitu pada tahun 2015 hanya sebesar 111 miliar rupiah (Fatmawati, 2017). 

Menurut Rizky (2012), rendahnya penghimpunan zakat disebabkan oleh 

beberapa faktor, yaitu pemerintah belum menerapkan sistem akreditasi untuk LAZ 

sehingga belum dapat melaporkan kinerjanya secara keseluruhan dan tingkat 

http://www.bps.go.id/
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transparansi LAZ masih lemah. Seperti kasus yang terjadi di  BAZNAS Enrekang, 

Makasar dimana dituding tidak transparan dalam pengelolaan zakat. Namun 

tuduhan tersebut diklarifikasi oleh Ketua Bidang Perencanaan, Keuangan, dan 

Pelaporan BAZNAS Enrekang, mengatakan bahwa selama ini selalu terbuka dan 

profesional dalam bekerja (http://makassar.tribunnews.com/2017/01/11). 

Pertumbuhan perzakatan nasional sepanjang 2017 mengalami tren positif. 

Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementrian Agama (Kemenag), 

M.Fuad Nasar mengatakan, akumulasi rata-rata pengumpulan zakat, infak, 

sedekah (ZIS) dan dana sosial keagamaan lainnya (DSKL) secara nasional pada 

BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) 

naik sebesar 20% dari tahun 2016. “Pengumpulan zakat Nasional tahun 2017 

diperkirakan mencapai Rp 6 triliun, sedangkan tahun 2016 mencapai Rp 5,12 

triliun (Sumber : m.hidayatullah.com).  

 Undang-Undang Zakat pasal 2 No 23 menyebutkan bahwa pengelolaan 

zakat harus berdasarkan : syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian 

hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas. Dari ketujuh asas tersebut sesuai dengan 5 

prinsip Good Corporate Governance yang diantaranya adalah: Transparency, 

akuntability, Responsibility, Independent, Fairness. Good Corporate Governace 

merupakan sistem pengelolaan organisasi yang dapat mendorong terbentuknya 

pola kerja suatu manajemen yang bersih, transparan dan professional. Good 

Corporate Governace dalam Organisasi Pengelola Zakat adalah suatu hal yang 

penting bagi pembayar zakat karena dengan tata kelola yang baik pembayar zakat 
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akan merasa yakin bahwa zakat yang mereka bayarkan digunakan dengan 

semestinya (Sabriyana Suci Kurnia, 2017). 

 Salah satu upaya untuk meningkatkan Shariah Compliance pada Lembaga 

Keuangan adalah dengan disusunnya suatu standar atau pedoman akuntansi. 

Standar berfungsi memberikan acuan dan pedoman dalam penyusunan laporan 

keuangan sehingga laporan keuangan antar entitas menjadi lebih seragam (Dwi 

Martani dalam Raysa, 2017). 

 Sesuai dengan undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelola 

Zakat, melahirkan paradigma baru dalam pengelolaan zakat yaitu perlu adanya 

pengikut sertaan masyarakat luar dan badan independen untuk turut serta 

mengawasi kegiatan pengelolaan secara langsung. Dengan adanya badan 

independen atau auditor yang melakukan pemeriksaan dan pengawasan dalam 

laporan keuangan BAZ dan LAZ maka akan tercipta akuntabilitas dalam Laporan 

Keuangan atau laporan keuangan yang dilaporkan oleh BAZ dan LAZ dapat 

dipertanggung jawabkan dan di perjelaskan kepada pihak stakeholders (Septiarini, 

2011). 

 Transparansi Laporan Keuangan dapat dianalogikan sebagai suatu sifat 

dan sikap organisasi pengelola zakat yaitu Tabligh, sesuai dengan Firman Allah 

SWT dalam QS Al Maidah ayat 67 “Hai Rasul sampaikanlah apa yang 

diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang 

diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya”. Dalam ayat 

tersebut tersirat bahwa Organisasi Pengelola Zakat harus memegang teguh aturan 

Allah, selalu menyampaikan segala sesuatu secara benar dan transparan, 



6 

 

menjunjung tinggi kejujuran, melakukan pekerjaan dengan penuh dedikasi dan 

loyalitas yang tinggi (Septiarini, 2011). 

 Akuntabilitas laporan keuangan dapat dianalogikan sebagai suatu sifat dan 

sikap organisasi pengelola zakat yaitu Amanah, sesuai dengan Firman Allah SWT 

dalam QS An Nisa’ ayat 58, “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu 

menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.” Dalam ayat tersebut 

tersirat bahwa Organisasi Pengelola Zakat harus dapat dipercaya dalam 

melakukan pengumpulan, penyimpanan dan pendistribusian dana ZIS kepada 

mereka yang berhak (Septiarini, 2011). 

 Sepanjang tahun 2017 lalu, Badan Amil Zakat Nasioanal (BAZNAS) 

Kabupaten Siak berhasil mengumpulkan zakat dari masing-masing kecamatan 

yang ada di Siak dengan jumlah yang  cukup fantastis, yakni Rp 12 miliar. Dana 

zakat tersebut telah didistribusikan kepada orang-orang yang berhak menerima 

zakat (mustahik). Total keseluruhan dana zakat yang berhasil terkumpul sejak 

tahun 2011 - 2017 berjumlah Rp 51.450.000.000. Sedangkan jumlah penerima 

dana zakat tersebut sebanyak 30.126 orang serta zakat produktif sebanyak 3.719 

orang (www.halloriau.com,2017). 

Tabel I.1 

Laporan Arus Kas Baznas Kabupaten Siak  

Tahun 2014-2018 

 

Tahun Pengumpulan Penyaluran 
Daya 

Serap (%) 

2014 Rp 8,769,782,607.00 Rp 8,278,858,200.00 94,40% 

2015 Rp 10,567,542,874.00 Rp 9,510,565,889.00  89,99% 

2016 Rp 9,705,630,155.00 Rp 9,436,576,745.00 97,23% 

2017 Rp 10,232,475,532.00 Rp 9,584,525,910.00  93,67% 

2018 Rp 6,494,973,138.00 Rp 4,578,836,599.00 70,50% 

Sumber : BAZNAS SIAK (Data Olahan 2018)  

http://www.halloriau.com,2017/
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Berdasarkan pada tabel I.1 laporan arus kas Baznas Kabupaten Siak tahun 

2014 daya serapnya 94,40%, tahun 2015 daya serapnya 89,99%, tahun 2016 daya 

serapnya 97,23%, tahun 2017 daya serapnya 93,67% dan tahun 2018 (per 30 Juni)  

daya serapnya 70,50 %. 

Berdasarkan hasil penelitian Hanifa (2015), dan Abdullah dkk (2013), 

menyatakan bahwa kepatuhan syariah berpengaruh terhadap pengelolaan 

keuangan BAZ di Malaysia. Penelitian Septiarini (2011), Nurhayati dkk (2014), 

Nikmatuniayah (2012), serta Hamidi dan  Suwardi (2013), menyatakan bahwa 

akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan berpengaruh terhadap tingkat 

penerimaan zakat. Selain itu, penelitian Lusi Fatmawati (2017), menyatakan 

bahwa pengaruh antara shariah compliance (kepatuhan syariah), transparansi, 

akuntabilitas, dan kompetensi amil berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pengelolaan dana zakat di OPZ yang berada di Kabupaten Sukoharjo. 

Namun berdasarkan penelitian Muhibbai (2017), menyatakan bahwa 

kepatuhan syariah berpengaruh namun tidak signifikan terhadap kinerja keuangan 

organisasi di Malaysia. Penelitian Asrida (2012), dan Mayasari (2012), 

menyatakan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap kinerja organisasi. 

Selain itu, Amril (2014), bahwa akuntabilitas publik tidak memiliki pengaruh 

signifikan terhadap kinerja organisasi. 

Dengan demikian berdasarkan fenomena diatas dan penelitian sebelumnya 

(Lusi Fatmawati, 2017) mengenai tentang pengaruh antara shariah compliance 

(kepatuhan syariah), transparansi, akuntabilitas, dan kompetensi sumberdaya 

manusia terhadap pengelolaan dana zakat di OPZ yang berada di Kabupaten 
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Sukoharjo dengan  memakai objek yang berbeda. Maka dari saya mengambil 

judul penelitian Pengaruh Shariah Compliance, Transparansi dan 

Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Zakat di Baznas Kabupaten Siak. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang belakang masalah yang diuraikan diatas, maka 

yang menjasi rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana pengaruh shariah compliance terhadap pengolaan dana zakat di 

BAZNAS Kabupaten Siak ? 

2. Bagaimana pengaruh transparansi terhadap pengelolaan dana zakat di 

BAZNAS Kabupaten Siak ? 

3. Bagaimana pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan dana zakat di 

BAZNAS Kabupaten Siak ? 

4. Bagaimana Pengaruh pengaruh shariah compliance, transparansi, 

akuntanbilitas secara silmutan terhadap pengelolaan zakat di BAZNAS 

Kabupaten Siak ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan  menganalisis pengaruh shariah compliance terhadap 

pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Siak. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh transparansi terhadap 

pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Siak. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh akuntanbilitas terhadap 

pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Siak. 
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4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh shariah compliance, 

transparansi, akuntanbilitas secara silmutan terhadap pengolaan dana zakat 

di BAZNAS Kabupaten Siak. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Akademisi 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran 

dan pengetahuan bagi akademisi mengenai pengaruh shariah compliance 

(kepatuhan syariah), transparansi terhadap pengelolaan dana zakat . 

Sehingga mampu memberikan kontribusi positif bagi pengelolaan dana 

zakat secara benar dan baik. 

2. Bagi Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat bagi BAZNAS 

Kabupaten Siak, yakni menjadi bahan masukan berupa informasi sehingga 

dapat menentukan kebijakan kedepan bagi lembaga 

3. Bagi Pihak Lain 

Manfaat penelitian ini bagi pihak lain adalah untuk memberi informasi 

atau pengetahuan tentang pengelolaan dana zakat, serta dapat memberikan 

masukan dan referensi untuk mengambil keputusan mengenai  penyaluran 

bagi orang yang mau menyalurkan dana zakat. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Dalam rangka penulisan bab ini pendahuluan yang menguraikan secara garis 

besar dapat diuraikan secara singkat terdiri dari lima (5) bab dimana satu bab 

dengan bab lainnya saling berhubungan, uraian tersebut sebagai berikut: 
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BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini menguraikan kepada pembahasan bab-bab selanjutnya yang 

berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, serta tujuan dan 

manfaat penelitian. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

 Bab ini menjelaskan teori-teori serta telaah pustaka yang berhubungan 

dengan permasalahan, kerangka pemikiran teoritis, serta hipotesis untuk 

memberikan dugaan sementara terhadap masalah yang dihadapi. 

BAB III   METODE PENELITIAN 

 Terdiri dari metologi penelitian, pendekatan penelitian, ruang lingkup 

penelitian, teknik pengambilan data, populasi dan teknik pengambilan 

sampel, variabel penelitian, operasional variabel penelitian, uji 

instrumen, dan teknik analisis data. 

BAB VI  HASIL DAN PEMBAHAS 

 Pada bab ini akan dijelaskam analisis pengaruh shariah compliance 

(kepatuhan syariah), transparansi, akuntanbilitas terhadap pengelolaan 

dana zakat di BAZNAS Kabupaten Siak  

BAB V  PENUTUP 

 Merupakan hasil dari keseluruhan rangkaian pembahasan dalam skripsi 

berisi kesimpulan dan saran-saran dari penulis mengenai hal-hal yang 

dalam skripsi ini. 


