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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Zakat 

Zakat merupakan rukun islam keriga yang diwajibkan dimadinah pada bulan 

Syawal tahun kedua Hijriah setelah diwajibkan puasa ramadhan. Ijma 

(kesepakatan) ulama telah sepakat akan kewajiban zakat dan bagi yang 

mengingkarinya berarti telah kafir dari islam. (Soemitra, 2017: 428) 

Zakat merupakan ibadah maliyah yang mempunyai dimensi dan fungsi 

sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah dan juga merupakan solidaritas 

sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan 

islam, pengikat persatuan umat dan bangsa, sebagai pengikat batin antara 

golongan kaya dengan miskin dan sebagai penghilangjurang yang menjadi 

pemisah antara golongan yang kuat dengan yang lemah. (Soemitra, 2017: 428) 

Makna zakat menurut bahasa adalah tumbuh dan berkembang, bisa juga 

bermakna menyucikan karena zakat akan mengembangkan pahala pelakunya dan 

membersihkan dari dosa. Menurut syariat, zakat ialah hak wajib dari harta tertentu 

pada waktu tertentu. Sedangkan makna zakat menurut istilah adalah sejumlah 

harta yang khusus, dan dibagikan dengan syarat-syarat tertentu pula (Mu’is, 2011 

: 22). 

Dalam Al-Qur,an terdapat 32 buah kata zakat, bahkan sebanyak 82 kali 

diulang sebutannya dengan memakai kata-kata yang sinonim dengannya, yaitu 

sedekah dan infaq. Dari 32 kata zakat itu, 27 diantaranya bergadengan dengan 

kata sholat.  
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Pemberian harta zakat yang dibayarkan oleh muzakki kepada mustahik 

adalah bentuk lain dari mekanisme nonekonomi dalam hal distribusi harta. Zakat 

adalah ibadah wajib yang dilaksanakan oleh para muzakki untuk membayarkan 

zakatnya. Allah SWT berfiman Q.S At-taubah ayat103; 

                            

        

Artinya : Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu 

membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. 

Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. 

Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui  

 

 Dengan adanya kegiatan memaksa ini, maka akan terjadinya peredaran 

harta yangyang melalui mekanisme ekonomi dari orang-orang kaya kepada orang-

orang miskin. Dari harta tersebut kemudian dibagikan kepada golongan tertnru, 

yakni delapan asnaf  seoerti yang telah disebutkan dalam Alqur’an. Allah SWT 

berfirman Q.S At-taubah ayat 60 : 

                             

                        

     

Artinya:  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, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah 

Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. 
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 Jadi zakat merupakan ibadah yang berperan dan berdampak ekonomi, yakni 

berperan sebagai instrumen distribusi kekayaan di antara manusia. 

(Sholahuddin,2007 : 221-223) 

 Menurut PSAK No. 109, infaq atau sedekah adalah harta yang diberikan 

secara sukarela oleh pemiliknya baik peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun 

tidak dibatasi. Sedekah adalah pemberian harta pada orang-orang fakir miskin, 

orang yang membutuhkan, atau pihak-pihak lain yang berhak untuk menerima 

shadaqah tanpa disertai imbalan, tanpa paksaan, tanpa batasan jumlah, kapan saja 

dan berapapun jumlahnya (Mu’is, 2011 : 23). 

 Penyebutan kata Zakat dan Infaq serta jenis lainnya, sangat banyak dalam 

Al-Qur’an dan As-sunnah 

QS Al-Baqarah : 43 

 

              

 
Artinya : Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku´lah beserta orang-

orang yang ruku´. 

 

 

2.1.1 Prinsip-prinsip Zakat 

Zakat mempunyai lima prinsip, yaitu ; 

1. Prinsip kenyakinan keagamaan (faith) 

Prinsip kenyakinan keagamaan menyatakan bahwa orang membayar 

zakat yakni bahwa pembayaran tersebut merupakan salah satu menifestasi 

keyakinan agamanya sehingga kalau orang yang bersangkutan belum 

menuaikan zakatnya, belum merasa sempurna ibadahnya. 
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2. Prinsip pemeratan dan keadilan (equity) 

Pemeratan dan keadilan cukup jelas menggambarkan tujuan zakat 

yaitu membagi lebih adil kekayaan yang telah diberikan Tuhan kepada umat 

manusia. 

3. Prinsip produktifitas (productivity) dan kematangan. 

Produktifitas dan kematangan menekankan bahwa zakat memang 

harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu dan 

hasil (produksi) tertentu hanya dapat dipungut setelah lewat jangka waktu 

satu tahun yang merupakan ukuran normal memperoleh hasil tertentu.  

4. Prinsip nalar (reason) dan kebebasan (freedom) 

Prinsip nalar dan kebebasan menjelaskan bahwa zakat hanya dibayar 

oleh yang bebas dan sehat jasmani serta rohaninya, yang mersa mempunyai 

tanggung jawab untuk membayar zakat untuk kepentingan bersama. Zakat 

tidak dipungut dari orang yang sedang  dihukum atau orang yang menderita 

sakit jiwa. 

5. Prinsip etik (ethic) dan kewajaran 

Prinsip etik dan kewajaran menyatakan bahwa zakat tidak akan 

diminta secara semena-mena tanpa memperhatikan akibat yang 

ditimbulkannya. Zakat tidak mungkin dipungut, kalo karena pemungutan itu 

orang yang membayarnya jurtru akan menderita (Ali, 2012 : 39-40). 
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2.1.2 Tujuan Zakat 

1) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan 

hidup serta penderitaan. 

2) Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para gharimin, 

ibnusabil dan mustahik. 

3) Membentengkan dan membina tali persaudaraan sesama umat islam dan 

manusia pada umumnya. 

4) Menghilangkan sifat kikir dan atau loba pemilik harta. 

5) Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hari orang 

miskin. 

6) Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin 

dalam suatu masyarakat. 

7) Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang 

terutama pada mereka yang mempunyai harta. 

8) Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan 

menyerahkan hak orang lain yang ada padanya. 

9) Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial 

(Ali, 2012:40) 

 

2.1.3 Hikmah zakat 

1) Mensyukuri karunia ilahi menumbuh suburkan harta dan pahala serta 

membersihkan diri dari sifat-sifat kikir dan dengki serta dosa. 

2) Melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan akibat kemelaratan. 

3) Mewujudkan rasa solidaritas dan kasi sayang antara sesama manusia. 
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4) Manifestasi kegotong royongan dan tolong menolong dalam kebaikan 

dan taqwa. 

5) Mengurangi kefakir miskinan yang merupakan masalah sosial. 

6) Membina dan mengembangkan stabilitas sosial. 

7) Salah satu mewujudkan keadilan sosial (Ali, 2012:41). 

2.1.4 Syarat-syarat Zakat 

1) Pemilikan yang pasti, artinya sepenuhnya berada dalam kekuasaan yang 

punya baik kekuasaan pemanfaatan maupun kekuasan menikmati 

hasilnhya. 

2) Berkembang, artinya harta itu berkembang baik secara alami berdasarkan 

sunatullah maupun bertambah karena ikhtiar atau usaha manusia. 

3) Melebihi kebutuhan pokok, artimya harta yang dipunyai oleh seseorang 

itu melebihi kebutuhan pokok yang diperlukan oleh diri dan keluarganya 

untuk hidup wajar sebagai manusia.  

4) Bersih dari hutang, artinya harta yang dipunyai oleh seseorang itu bersih 

dari hutang baik hutang kepada Allah (nazar wasiat) maupun hutang 

sesama manusia. 

5) Mencapai nisab, artinya mencapai jumlah minimal yang wajib 

dikeluarkan zakatnya. 

6) Mencapai haul, artinya harus mencapai waktu tertentu pengeluaran zakat 

biasanya 12 bulan atau setiap kali setelah menuai atau panen (Ali, 

2012:41). 
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 2.1.5 Macam-macam Zakat 

1) Zakat Mal atau Zakat Harta 

Zakat harta adalah bagian dari harta kekayaan seseorang (badan hukum) 

yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah jangka 

tertentu dalam jumlah minimal tertentu (Ali, 2012:42). 

a. Zakat Pertanian dan Perkebunan. 

Hasil pertanian, seperti padi, gandum, jagung, dan makanan pokok 

lainnya yang menyenangkan serta tahan disimpan lama wajib dikeluarkan 

zakatnya apabila mencapai nishab. Nishab-Nya adalah 5 wasaq. 

 

 

 

Dengan demikian, nishab zakat pertanian berupa biji makanan yang 

mengenyangkan adalah 930 liter. Demikian pula dengan hasil perkebunan, 

seperti buah-buahan. Nishab-nya adalah 930. 

Adapun besar zakat yang dikeluarkan, apabila sistem pengairan 

pertanian dan perkebunan itu memanfaatkan tadah hujan maka zakatnya 

adalah 10%. Namun, jika sistem pengairannya menggunakan mesin diesel 

maka besar zakat yang harus dibayarkan adalah 5%. 

b. Zakat Binatang Ternak 

Binatang ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah unta, sapi, 

kerbau, kambing, atau domba. Adapun penghitungannya adalah sebagai 

berikut : 

1 wasaq = 60 sha’ 

5 wasaq = 300 sha’ 

1 sha’ = 3,1 liter 

Jadi, 300 x 3,1 = 930 liter (nishab zakat pertanian) 
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Tabel 2.1 

Nishab Zakat Unta 

Nisab Zakat yang wajib dikeluarkan 

 25-35 1 ekor anak unta betina ( umur >1 tahun) 

36-45 2 ekor anak unta betina ( umur > 2 tahun) 

46-60 3 ekor anak unta betina ( umur > 3 tahun) 

61-75 4 ekor anak unta betina ( umur >4 tahun) 

76-90 2 ekor anak unta betina ( umur >2 tahun) 

91-120 2 ekor anak unta betina ( umur >3 tahun) 

121-129 3 ekor anak unta betina ( umur >2 tahun) 

130-139 1 ekor anak unta betina ( umur >3 tahun) 

1 ekor anak unta betina ( umur >2 tahun) 

140-149 2 ekor anak unta betina ( umur >3 tahun) dan 

1 ekor anak unta betina ( umur >2 tahun) 

150-159 3 ekor anak unta betina ( umur >3 tahun) 

160-169 4 ekor anak unta betina ( umur >2 tahun) 

170-179 3 ekor anak unta betina ( umur >2 tahun) 

1 ekor anak unta betina ( umur >3 tahun) 

180-189 2 ekor anak unta betina ( umur >2 tahun) 

2 ekor anak unta betina ( umur >3 tahun) 

190-199 3 ekor anak unta betina ( umur >3 tahun) 

1 ekor anak unta betina ( umur >2 tahun) 

200-209 4 ekor anak unta betina ( umur >3 tahun)  

Atau 5 ekor anak unta betina ( umur >2tahun) 

Sumber : (Soemitra,2009: 436) 

Tabel 2.2 

Nishab Zakat Sapi atau Kerbau 

Nisab Zakat yang wajib dikeluarkan 

30-59 1 ekor anak sapi betina  

60-69 2 ekor anak sapi jantan 

70-79 
1 ekor anak sapi betina dan 

1 ekor anak sapi jantan 

80-89 2 ekor anak sapi betina 

90-99 3 ekor anak sapi jantan 

110-119 
2 ekor anak sapi betina dan 

1 ekor anak sapi jantan 

>120 
3 ekor anak sapi betina atau 

3 ekor anak sapi jantan 

Sumber : (Soemitra,2009: 436) 
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Tabel 2.3 

Nishab Zakat kuda 

Nisab Zakat yang wajib dikeluarkan 

30-59 1 ekor anak kuda betina 

60-69 2 ekor anak kuda jantan 

70-79 
1 ekor anak kuda betina dan 

1 ekor anak kuda jantan 

80-89 2 ekor anak kuda betina 

90-99 3 ekor anak kuda jantan 

100-109 
2 ekor anak kuda betina dan 

1 ekor anak kuda jantan 

110-119 
2 ekor anak kuda betina dan 

1 ekor anak kuda jantan 

>120 
3 ekor anak kuda betina atau 

3 ekor anak kuda jantan 

Sumber : (Soemitra,2009: 436) 

Tabel 2.3 

Nishab Zakat Kambing  

Nisab Zakat yang wajib dikeluarkan 

5-9 1 ekor kambing 

10-14 2 ekor kambing 

15-19 3 ekor kambing 

20-24 4 ekor kambing 

Sumber : (Soemitra,2009: 436) 

 

c. Zakat Emas dan Perak 

Emas dan perak adalah harta yang wajib dikeluarkan zakatnya 

apabila telah mencapai Nishab. Nishab emas adalah 20 dinar (85 gram 

emas). Dari jumlah nisab tersebut diketahui kadar yang harus dikeluarkan 

zakatnya adalah 0,5 dinar (2,5% dari 20 dinar). Untuk mengetahui hitungan 

emas dengan gram adalah ; 1 dirham 4,25 gram emas murni, maka 4,25 

gram X 20 Dinar, akan didapati sejumlah 85 gram emas murni. Sedangkan 

nisab zakat perak adalah 200 dirham, dengan ketetapan zakat 5 dirham 
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(2,5% dari 200 dinar). 1 dirham setara dengan 2,975 gram timbangan saat 

ini, maka total nisabnya adalah 595 gram, (Zulkifli,2014:38-39)   

d. Zakat Harta Perniagaan (Tijarah) 

Harta dagangan (tijarah) adalah harta yang dimiliki dengan akad 

tukar dengan tujuan memperoleh laba atau harta yang dimiliki harus hasil 

usaha sendiri. Harta perdagangan meliputi makanan, pakaian, kendaraan, 

barang-barang industri, hewan, barang-barang tambang, tanah, bangunan, 

dan lain-lain, yang bisa diperjual-belikan. Nisabnya sebesar 25% 

(Zulkifli,2014: 48)   

e. Zakat Utang 

Barang siapa yang memiliki harta yang telah mencapai nishab dan 

genap satu tahun (haul), tetapi memiliki utang yang bisa menghabiskan 

harta (nishab)nya, atau setelah dibayar utangnya masih tersisa hanya saja 

berada di bawah nishab, maka ia tidak diwajibkan berzakat. Misalnya 

seseorang yang memiliki 1000 dinar, tetapi dia memiliki utang 1000 dinar 

juga, atau seseorang yang memiliki 40 dinar emas, tetapi memiliki utang 30 

dinar emas. Pada kedua contoh tersebut tidak diwajibkan atasnya zakat, 

karena dia tidak memiliki harta yang mencapai nishab. (Sholahuddin: 

2007:244) 

Dari Nafi’ dari Ibnu Umar berkata, bahwa Rasullah SAW. Bersabda: 

“Apabila seseorang memiliki 1000 dirham, tetapi dia memiliki utang 

1000 dirham juga, maka tidak wajib zakat atasnya.” 
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Tetapi, apabila memiliki kelebihan hartanya (setelah melunasi 

utangnya) telah mencapai nishab, maka wajib atasnya zakat. Sebagaimana 

yang diriwayatkan dari Saib bin Yazid yang berkata, ‘Aku telah mendengar 

Utsman bin Affan berkata:  

“Ini adalah bulan wajib zakat kalian, barang siapa yang memiliki 

utang maka lunasilah utangnya sebelum diambil zakat atas harta 

kalian.  

 

f. Zakat Profesi 

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi 

(guru,dokter, aparat dan lain-lain) atau hasil profesi bila telah sampai pada 

nisabnya. Nisabnya sebesar 2,5% (Zulkifli,2014: 60)    

2) Zakat Fitrah 

Zakat fitrah  merupakan zakat yang diisyratakan dalam agama islam 

dalam satu sho’ dari makan pokok yang dikeluarkan seorang muslim diakhir 

bulan Ramadhan, dalam rangka menampakkan rasa syukur atas nikmat-

nikmat Allah SWT dalam berbuka dari puasa Ramadhan dan 

penyempurnaannya. Oleh karena itu dinamakan shodaqoh fitrah atau zakat 

fitrah (Zulkifli,2014:64).   

Berdasarkan hadist Ibnu Umar Radiyallahu anhu bahwa ukukaran 

zakat fitrah yang wajib dikeluarkan adalah 1 /9satu) sho’ kurma atau 

gandum (atau sesuai makanan pokok penduduk negeri suatu negeri, pent). 

Sedangkan menurut ukuran zaman sekarang, para ulama berbeda pendapat. 

Ada yang mengatakan bahwa 1 sho’ sama beratnya dengan 2,157 Kg. 

Adapula yang mengatakan bahwa 1 (satu) sho’ sama beratnya dengan 2 Kg 

lebih 40 gram, sebagaimana hasil penelitian syaikh Muhammad bin Shalih 
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Al_Utsaimin. Dan ada pula yang menetapkan bahwa 1 (satu) sho’ sama 

beratnya 2,5 Kg sebagaimana yang berlaku diindonesia (Zulkifli,2014: 66). 

1.1.6 Persamaan dan Perbedaan Zakat Dengan Pajak 

Berikut gambaran ringkas persamaan dan perbedaan antara zakat dan pajak, 

yang dirangkum dari uraian diatas sebagai berikut: 

Tabel 2.5 

Persamaan dan Perbedaan Zakat dengan Pajak 

URAIAN PAJAK ZAKAT 

Dasar Hukum Undang-undang Negara 

yang mengacu kepada 

Alquran dan Hadis 

Undang-undang Negara yang 

mengacu kepada Alquran dan 

Hadis 

Subjek Pribadi Muslim Pribadi Muslim 

Objek Kewajiban keagamaan Kewajiban keagamaan 

Sifat Kelebihan penghasilan, 

konsumsi barang bukan 

kebutuhan poko 

Harta tertentu yang melebihi 

nishab 

Syarat ijab/kabul Tidak diisyaratkan Diisyaratkan 

Masa Berlaku 

Kewajiban 

Temporer/Situasional (tidak 

sepanjang masa) 

Sepanjang masa, walaupun 

tidak ada fakir miskin 

Jumlah Terutang Maksimum sesuai yang 

ditetapkan 

Minimun sejumlah yang 

ditetapkan 

Penggunaan 

Dana 

Pengeluaran Negara selain 

Mustahik zakat 

Mustahiq tertentu 

Imbalan Tersedia barang dan jasa 

untuk masyarakat 

Pahala dari Allah SWT. 

Tarif Ditetapkan berdasarkan 

Ijtihad Ulama 

Ditetapkan berdasarkan 

Alquran dan Hadis 

Penentu 

Kegunaan Dana 

Pemerintah berdasarkan 

Syari'at 

Allah SWT, harus sesuai 

dengan asnaf yang delapan 

Penerima 

Manfaat 

Semua golongan termasuk 

orang kaya 

Hanya asnaf delapan 

Tujuan 

Perolehan 

Untuk kepentingan 

kemaslahatan umat yang 

tidak terpenuhindari zakat 

Untuk mencegah 

ketidakwajaran dan 

ketidakseimbangan distribusi 

kekayaan 

Saat Terutang Saat diperoleh Setelah 1 tahun, kecuali zakat 

pertanian 

Fungsi Solusi untuk Kondisi 

darurat 

Ujian keimanan atas harta 

Sumber : Gusfahmi, 2007: 221 
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2.2  Shariah Compliance (Kepatuhan Syariah) 

Syariah berasal dari bahasa arab, mengacu pada hukum dan cara hidup yang 

ditentukan oleh Allah SWT bagi hamba-Nya. Dalam kaitan ini, kepatuhan syariah 

adalah penerapan prinsip - prinsip syariah yang mengacu pada hukum Allah SWT 

dalam pengelolaan dana zakat. Kepatuhan syariah dalam pengelolaan zakat 

merupakan sebuah keharusan pada setiap pengelola zakat. Hal itu tidak saja 

berkaitan dengan kepercayaan muzakki terhadap amil zakat, tetapi lebih penting 

dan mendasar adalah menyangkut nilai moral dan pertanggungjawaban amil 

kepada Allah SWT sebagai pemilik syariat (Widialoka dkk, 2015). 

Shariah compliance merupakan salah satu pilar penting dalam pengelolaan 

zakat. Untuk menjamin teraplikasinya prinsip – prinsip syariah, laporan keuangan 

lembaga pengelola zakat secara berkala harus di audit meliputi audit keuangan 

dan audit syariah. Audit syariah dilakukan oleh Kementerian Agama dan audit 

keuangan dilakukan oleh akuntan publik. Laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, 

infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya yang telah di audit syariah dan 

keuangan disampaikan kepada BAZNAS (PP No. 14 Tahun 2014). 

Adapun indikator Shariah Compliance adalah sebagai berikut : 

1. Prinsip keadilan. 

2. Prinsip amanah, profesional, dan  bertanggungjawab. 

3.  Bersifat qirā'ah dan ilāh (organisasi yang terus belajar dan selalu 

melakukan perbaikan). 

4.  Pengawasan. 
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2.3  Transparansi 

Transparansi merupakan konsep yang sangat penting dan menjadi semakin 

penting sejalan dengan semakin kuatnya keinginan untuk mengembangankan 

praktik good governance. Praktik good governance mensyaratkan adanya 

transparansi dalam proses penyelenggaraan pemerintah secara keseluruhan. 

Pemerintah dituntut untuk terbuka dan menjamin akses stakeholders terhadap 

berbagai informasi mengenai proses kebijakan publik, alokasi anggaran untuk 

pelaksanaan kebijaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan 

kebijakan. (Agus Dwiyanto, 2008: 223) 

Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan 

Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, azas 

keterbukaan (transparansi) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah 

azas untuk membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi 

yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang perlindungan atas hak asasi 

pribadi, golongan dan rahasia negara. 

Dalam, hal transparansi pemerintah memang sering berperilaku ganda. 

Pemerintah dalam waktu yang sama dapat bertindak transparan sekaligus tidak 

transparan, tergantung pada kepentingannya. Kalau pemerintah tidak mempunyai 

kepentingan yang terkait dengan perilaku transparansinya, maka pemerintah 

cenderung bersifat transparan. Tetapi mengenai suatu hal yang memberi peluang 

kepada pemerintah dan pejabatnya untuk melakukan praktik KKN, biasanya 

pemerintahnya menjadi tidak bertindak transparan. Dengan kata lain, bertindak 

transparan atau tidak, bagi pemerintah dan pejabatnya sangat ditentukan oleh ada 
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atau tidak adanya kesempatan untuk melakukan KKN (Agus Dwiyanto, 2008: 

234)  

Adapun indikator Transparansi dalam Islam adalah: 

1. Organisasi bersifat terbuka kepada muzaki. 

2. Informasi harus diungkapkan secara jujur, relevan, tepat waktu dapat 

dibandingkan dan meliputi segala hal yang terkait dengan informasi yang 

akan diberikan. 

3.  Pemberian informasi juga perlu dilakukan secara adil kepada semua pihak 

yang membutuhkan informasi (Menurut Tapanjeh, 2009: 563 dalam Rizky, 

2012: 32). 

 

2.4  Akuntanbilitas 

Prinsip akuntanbilitas yang didasarkan pada sistem internal checks and 

balance  yang mencangkup praktik audit yang sehat. Akuntanbilitas dapat dicapai 

memelui pengawasan efektif yang didasarkan pada keseimbangan kewenangan 

antara pemegang saham, komisari dan direksi. Praktik audit independen akan 

sangat diperlukan untuk menunjang akuntanbilitas perusahaan, dan hal ini nanti 

dapat dilakukan antara lain dengan mengefetifkan peranan komite audit (Surya 

dan Yustiavanda, 2008: 77). 

Prinsip akuntanbilitas juga berkaitan erat dengan prinsip transparansi, 

karena dengan prinsip akuntanbilitas, segala informasi material yang telah 

diberikan dapat diolah sedemikian rupa sehingga didapatkan kinerja suatu 

perusahaan. Prinsip ini juga turut mendukung keberadaan doktrin fiduciary duties 

yang pada dasarnya memberikan konsep normatif mengenai wewenang dan 
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tanggung jawab direksi dan komisaris dalam menjalankan perusahaan, sehingga 

dokrin tersebut dapat diimplementasi secara konkert. (Indra dan Irvan, 2008: 78). 

Sesuai dengan undang-undang No. 23 Tahun 2011 LAZ ( Lembaga Amil 

Zakat) wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, 

sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah 

daerah secara berkala. Laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui 

media cetak atau media elektronik. Sedangkan tata cara pelaporan telah di 

jabarkan pada PSAK 109. PSAK 109 juga telah memberikan komponen laporan 

keuangan yang harus dilaporkan oleh amil seperti neraca, laporan perubahan dana, 

laporan perubahan asset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan 

keuangan. 

Akuntabilitas dapat diukur dengan berpedoman pada tiga hal yakni 

pertanggung jawaban dana publik, penyajian yang tepat waktu dan adanya audit 

dari pemerintah atau lembaga eksternal (Indrarini dan Nanda, 2017). 

Hubungan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat melibatkan berbagai 

pihak seperti zakat  lembaga (yang mengelola dana zakat), pembayar zakat dan 

penerima dan apa yang unik dan mendasar adalah itu  masing-masing pihak (pada 

akhirnya) bertanggung jawab kepada Allah. Sebagaimana dibahas sebelumnya 

tanggung jawab dan akuntabilitas tugas  masing-masing pihak telah dinyatakan 

dengan jelas dalam Quran dan Sunnah. Oleh karena itu, berbeda dari pandangan 

barat, dalam Islam akuntabilitas dan hubungan antara akuntan dan akuntan stabil 

dari waktu ke waktu, misalnya antara lembaga zakat dan pembayar zakat (Haniffa, 

2015). 



 

 

 
 

27 

Islam memiliki pandangan bahwa akuntabilitas merupakan pertanggung 

jawaban seorang manusia sebagai khalifah di bumi kepada sang pencipta yaitu 

Allah SWT, karena apapun yang telah dititipkan kepada manusia merupakan 

amanah dan setiap manusia harus mempertanggung jawabkan apa yang telah ia 

kerjakan atau perbuat. Sebagaimana dalam firman Allah Q.S Al-mudassir, 38: 

  ٨٣ُكمُّ وَۡفشِِۢ بَِما َكَضبَۡت َزِهيىَتٌ  

Artinya : Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. 

Dan diperkuat dalam firman Allah Q.S An nisa , 58: 

َ ٱ۞إِنَّ  وْا  ّللَّ تِ ٱيَۡأُمُسُكۡم أَن تَُؤدُّ ىََٰ ٰٓ أَۡههِهَا َوإَِذا َحَكۡمتُم بَۡيَه  ۡۡلََمَٰ أَن  نىَّاسِ ٱإِنَىَٰ

َ ٱإِنَّ  ۡنَعۡدِل  ٱتَۡحُكُمىْا بِ  ا يَِعظُُكم بِهِ  ّللَّ َ ٱإِنَّ  ٓۦٰ  وِِعمَّ ا بَِصيٗسا  ّللَّ   ٨٣َكاَن َصِميَعِۢ

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 

yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila 

menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan 

dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-

baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar 

lagi Maha Melihat 

 

Adapun indikator Akuntanbilitas adalah sebagai berikut : 

1. Bertanggung jawan kepada Allah, sesama manusia dan alam. 

2. Infomarsi yang dibuat harus jujur, tepat waktu, sesuai standar etika dan 

undang – undang, sasaran yang jelas. 

3. Penyebarluasan informasi dan mudahan akses informasi. (Hamidi, 2013) 

 

2.5  Pengelolaan Dana Zakat 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 38 tahun 1999, 

maka yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan yang meliputi 
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perencanaan, pengorganisasian, pelaksaan dan pengawasan terhadap 

pendistribusian serta pendayagunaan zakat. 

Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolah Zakat Pasal 6 dan 

7 menegaskan bahwa Lembaga Pengelolah Zakat di Indonesia terdiri dari dua 

macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemrintah dan 

Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh mayarakat  

Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelolaan dana zakat yang di bentuk 

oleh pemerintah, yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas 

mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan 

ketentuan agama. Pembentukan BAZ merupakan hal otoritatif pemerintah, 

sehingga hanya pemerintah yang berhak membentuk BAZ, baik untuk tingkat 

nasional sampai tingkat kecamatan(Soemitra,2009:15). 

Pengurus BAZ terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah yang 

memenuhi syarat tertentu. Unsur mayarakat ini lanjut di jelaskan dalam keputusan 

Menteri Agama No 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 38 

Tahun 19999 sebelum berlakunya undang-undang pengelolaan zakat, sebenarnya 

berfungsi pengumpulan, pendistribusian dan pengelolaan zakat telah eksis terlebih 

dahulu ditengah-tengah masyarakat(Soemitra,2009:15). 

Oleh karena itu, maka para ahli fiqh (fuqaha’) menekankan tanggung jawab 

pemerintah dalam mengumpulkan zakat dengan cara yang benar, menyalurkan 

dengan cara yang benar pula, menghalanginya dari hal-hal yang bathil. (Allah 

SWT berfirman salan Surah Al-Hujj: 41: 
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هُۡم فِي  نَِّريهَ ٱ ىََّٰ كَّ ةَ ٱأَقَاُمىْا  ۡۡلَۡزضِ ٱإِن مَّ هَىَٰ ةَ ٱَوَءاتَُىاْ  نصَّ َكىَٰ َوأََمُسواْ  نزَّ

قِبَتُ  ۡنُمىَكِس  ٱَووَهَۡىْا َعِه  ۡنَمۡعُسوفِ ٱبِ  ِ َعَٰ   ١٤ ۡۡلُُمىزِ ٱَوّلِلَّ

Artinya : (yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka 

dimuka bumi niscaya mereka mendirikan sembayang, menunaikan 

zakat, meyuruh berbuat ma’ruf dan mencegah dari perbuatan 

mungkar, dan kepada Allah-lah kembali segala urusan. 

 

Seorang amil zakat hendaknya memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

1.  Muslim, karena zakat itu urusan kaum muslimin, maka Islam menjadi 

syarat bagi segala urusan mereka. 

2.  Mukallaf, yaitu seorang dewasa yang sehat akal dan pikirannya. 

3. Jujur, karena dia diamanati harta kaum muslimin. Petugas zakat tidak bisa 

dari orang fasik tidak dapat dipercaya, misalnya ia akan berbuat dzalim 

kepada pemilik harta, atau ia akan sewenang-wenang terhadap hak fakir 

miskin. 

4. Memahami hukum-hukum zakat. Para ulama mensyaratkan petugas zakat 

itu paham terhadap hukum zakat, apabila ia diserahi urusan umum. 

Apabila pekerjaannya menyangkut bagian tertentu mengenai urusan 

pelaksanaan, maka tidak disyaratkan memiliki pengetahuan tentang zakat 

kecuali sekedar yang menyangkut tugasnya. 

5. Kemampuan untuk melaksanakan tugas. Petugas zakat hendaklah 

memenuhi syarat untuk dapat melaksanakan tugasnya, dan sanggup 

memikul tugas tersebut (Rosmiati Nur,2012). 
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Adapun kriteria yang dituntut dari Amil Zakat yaitu: 

1.  Profesional: harus menguasai tata cara pengelolaan zakat dengan benar, 

baik dari syar’i maupun manajemen dan dijalani dengan waktu penuh 

sebagai satu profesi. 

2. Amanah: harus jujur dalam mengumpulkan, pendistribusian dan 

pendayagunaan zakat agar dipercaya oleh masyarakat, terutama para 

muzakki. 

3. Transparan: bersifat terbuka dalam pengelolaan, sehingga publik dapat 

mengetahui hasil pengumpulan dan penyalurannya melalui media. 

(Rosmiati Nur, 2012) 

Adapun indikator pengelolaan zakat terbagi 2, yaitu :    

1. Manajemen Penghimpun (Fundarising Management) 

a. Memanfaatkan media untuk sarana sosialisasi dan promosi. 

b. Meningkatkan kualitas layanan donatur zakat. 

c. Mengandalkan teknologi canggih,dan 

d. Menyebar luasakan kotak infaq.  

2. Manajemen Pendistribusian dan Pendayagunaan. 

a. Program layanan mustahiq. 

b. Menjalin kerjasama  dengan lembaga lain. 

c. Skala prioritas dan tingkat kecukupan mustahik. 

d. Sistem informasi yang terpadu. (Aziz, 2017:8) 
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2.6  Laporan Keuangan Berdasarkan PSAK 109 

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah mengeluarkan PSAK 109 untuk 

akuntansi zakat, infak/sedekah. PSAK 109 ini akan menyeragamkan pencatatan 

pada lembaga pengelola zakat yang selama ini sebagian besar menggunakan 

PSAK 45 untuk organisasi non laba. Sebelum ada PSAK 109, lembaga pengelola 

zakat telah membuat laporan keuangan tetapi tidak ada keseragaman antara satu 

lembaga pengelola zakat dengan lembaga pengelola zakat yang lain. Hal ini tentu 

menyulitkan bagi berbagai kalangan untuk memahami maksud dan tujuan dari 

laporan keuangan tersebut. Laporan keuangan seharusnya informatif dan dapat 

dibandingkan antara laporan keuangan lembaga pengelola zakat satu dengan 

lembaga pengelola zakat yang lain (Megawati, 2011). 

Adapun komponen laporan keuangan lengkap yang disediakan oleh pihak 

dari amil terdiri dari:  

a. Neraca (Laporan Posisi Keuangan)  

b. Laporan Perubahan Dana  

c. Laporan Perubahan Aset Kelola 

d. Laporan Arus Kas; dan  

e. Catatan Atas Laporan Keuangan (Ritonga,2017) 
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2.7  Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.6 

Penelitian Terdahulu 

 

Penelitian 

dan 

Tahun 

 

Judul 

 

Variabel dan Metode 

Analisis 

 

Hasil Penelitian 

Fatmawati 

Lusi, 2017 

Pengaruh shariah 

compliance, 

transparansi, 

akuntabilitas dan 

kompetensi sumber 

daya manusia (sdm) 

terhadap 

pengelolaan dana 

zakat 

(Studi Pada 

Organisasi 

Pengelola Zakat Di 

Kabupaten 

Sukoharjo) 

Variabel bebas : 

Shariah Compliance, 

transparansi, 

Akuntanbilitas, 

sumber daya manusia 

(sdm). 

 

Variabel Terikat : 

Pengelolaan dana 

zakat 

 

Metode Analisis : 

Regresi Berganda 

Shariah compliance, 

transparansi, 

akuntabilitasi dan 

kompetensi sumber 

daya manusia 

(SDM) berpengaruh 

positif terhadap 

pengelolaan dana 

zakat di Kabupaten 

Sukoharjo. 

 

 

 

Septiarini, 

2011 

Pengaruh 

Transparansi dan 

Akuntabilitas 

Terhadap 

Pengumpulan Dana 

Zakat, Infaq Dan 

Shodaqoh Pada 

LAZ 

Di Surabaya 

Variabel bebas :  

Transparansi dan 

Akuntansi 

 

Variabel Terikat : 

Pengumpulan dana 

zakat 

 

Metode Analisis : 

Analisis Regresi 

Transparansi dan 

Akuntabilitas secara 

bersama-sama 

mempengaruhi 

pengumpulan ZIS. 

Transparansi 

berpengaruh positif 

terhadap 

pengumpulan ZIS. 

Akuntabilitas 

berpengaruh positif 

terhadap 

pengumpulan ZIS. 

Endahwati, 

2014 

Akuntabilitas 

Pengelolaan Zakat, 

Infaq, Dan 

Shadaqah (ZIS) 

Variabel bebas : 

Akuntanbilitas 

 

Variabel Terikat : 

Pengelolaan dana 

zakat 

 

 

Akuntabilitas 

pengelolaan ZIS 

pada BAZ 

Kabupaten 

Lumajang 

didasarkan pada 

Akuntabilitas 

vertikal (prinsip 

amanah) dan 

horizontal (prinsip 

profesional dan 
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Penelitian 

dan 

Tahun 

 

Judul 

 

Variabel dan Metode 

Analisis 

 

Hasil Penelitian 

transparan). Praktik 

akuntabilitas 

pengelolaan dana 

ZIS yang dilakukan 

oleh BAZ 

Kabupaten 

Lumajang 

merupakan sinergi 

dari akuntabilitas 

spiritual, 

akuntabilitas 

layanan, 

akuntabilitas 

program, dan 

akuntabilitas 

laporan. 

Fatmawati, 

dkk. 2016 

Analisis 

Implementasi 

Prinsip 

Transparansi 

dalam 

Pengelolaan Zakat 

di BAZ Kota 

Bandung 

Variabel bebas :  

Transparansi 

 

Variabel Terikat : 

Pengelolaan dana 

zakat 

 

Implementasi prinsip 

transparansi di BAZ 

Kota Bandung 

meliputi aspek 

kelembagaan, aspek 

pengelolaan, adanya 

laporan berkala, dan 

laporan tahunan. 

Sedangkan kendala 

yang ada adalah 

sumber daya 

manusia, tidak 

terdapat anggaran 

khusus untuk sarana 

dan prasarana media 

publikasi. 

Saad, et al.  

2014  

“Islamic 

accountability 

framework in the 

zakat funds  

management” 

Variabel bebas : 

Akuntanbilitas 

 

Variabel Terikat : 

Pengelolaan dana 

zakat 

Akuntabilitas dala 

pengelolaan dana 

zakat didorong oleh 

landasan islam, yang 

tidak dapat dipisahkan 
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Penelitian 

dan 

Tahun 

 

Judul 

 

Variabel dan Metode 

Analisis 

 

Hasil Penelitian 

Hanifa, 

2015 

 

The Sharia 

compliance 

of financial 

reporting practices: 

a case 

study on Waqf 

Variabel bebas :  

Kepatuhan syariah 

 

Variabel Terikat : 

Penyajian laporan 

keuangan 

 

Organisasi telah 

patuh terhadap 

syariah, namun 

dalam menyajikan 

laporan keuangan 

masih terdapat 

kekurangan, 

diantaranya 

kurangnya 

pengungkapan 

berkaitan dengan 

(i) apakah metode 

keuangan dan 

investasi yang 

dipekerjakan oleh 

wakaf dana syariah-

compliant dan (ii) 

apakah 

kondisi yang 

ditetapkan oleh 

Waqif  telah 

terpenuhi. 

Nunung 

Nur 

Haryati, 

dkk. 2014 

Pengaruh 

Kualitas Informasi 

Akuntansi, 

Akuntabilitas Dan 

Transparansi 

Pelaporan 

Keuangan Terhadap 

Tingkat Penerimaan 

Dana Zakat pada 

Badan Amil Zakat 

(Baz) Di Jawa 

Barat  

Variabel bebas :  

Kualitas 

Informasi 

Akuntansi, 

Akuntabilitas 

Dan 

Transparansi 

Pelaporan 

Keuangan 

 

Variabel Terikat : 

Tingkat 

Penerimaan 

Dana Zakat 

Kualitas informasi 

akuntansi, 

akuntabilitas dan 

transparansi 

pelaporan 

keuangan 

mempunyai 

hubungan yang 

cukup erat dan 

signifikan dengan 

arah positif terhadap 

tingkat penerimaan 

dana 

zakat. 

Sumber : Ringkasan Berbagai Hasil Penelitan 
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2.8  Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan teori yang sudah dikemukakan diatas, maka kerangka 

pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Gambar 2.1  

Kerangka Pemikiran 

Varibel Independen     Variabel Dependen 
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2.9  Hipotesis Penelitian 

2.9.1 Pengaruh Syariah Compliance Terhadap Pengelolaan Dana Zakat 

Shariah compliance merupakan salah satu pilar penting dalam pengelolaan 

zakat. Untuk menjamin teraplikasinya prinsip – prinsip syariah, laporan keuangan 

lembaga pengelola zakat secara berkala harus di audit meliputi audit keuangan 

dan audit syariah. Audit syariah dilakukan oleh Kementerian Agama dan audit 

keuangan dilakukan oleh akuntan publik. Laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, 

infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang telah di audit syariah dan 

keuangan disampaikan kepada BAZNAS (PP No. 14 Tahun 2014). 

Pengelolaan Dana 

 Zakat (Y) 

Syariah Compliance (X1) 

Transparansi (X2) 

Akuntanbilitas (X3) 
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Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Fatmawati Lusi (2017), 

menyatakan bahwa kepatuhan syariah berpengaruh positif terhadap dana zakat di 

Kabupaten Sukoharjo. Pemahaman mengenai ketentuan syariah yang baik dan 

benar akan memberikan panduan bagi pengelola untuk dapat mengelola lembaga 

amil zakat, hal ini juga untuk menghindari tindakan penyelewengan dana zakat, 

begitu juga dengan pemahaman akan konsep zakat itu. Maka dari itu, hipotesis 

yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

H1 = Diduga Terdapat Pengaruh Syariah Compliance Terhadap Pengeolaan Dana 

Zakat. 

2.9.2 Pengaruh Tranparansi Terhadap Pengelolaan Dana Zakat 

Transparansi adalah suatu keadaaan dimana perusahaan mampu 

menyediakan informasi material dan relevan terkait dengan perusahaan yang 

mudah diakses dan dipahami oleh pemegang kepentingan. Dalam prinsip ini, 

informasi harus diungkapkan secara tepat waktu dan akurat. Informasi yang 

diungkapkan antara lain keadaan keuangan, kinerja keuangan, kepemilikan dan 

pengelolaan perusahaan (Raudah, 2016: 11). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Septiarini (2011), menunjukkan 

bahwa transparansi dan akuntabilitas secara bersama-sama mempengaruhi 

pengumpulan ZIS. Transparansi merupakan salah satu aspek good corporate 

governance. Dimana semakin baik transparansi suatu lembaga maka semakin baik 

pengelolaan zakat, dan begitu sebaliknya. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan 

adalah: 

H2 = Diduga Terdapat Pengaruh Transparansi Terhadap Pengeolaan Dana Zakat. 
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2.9.3 Pengaruh Akuntanbilitas Terhadap Pengelolaan Dana Zakat 

Akuntabilitas dapat diukur dengan berpedoman pada tiga hal yakni 

pertanggung jawaban dana publik, penyajian yang tepat waktu dan adanya audit 

dari pemerintah atau lembaga eksternal (Indrarini dan Nanda, 2017). 

Hubungan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat melibatkan berbagai 

pihak seperti zakat  lembaga (yang mengelola dana zakat), pembayar zakat dan 

penerima dan apa yang unik dan mendasar adalah itu  masing-masing pihak (pada 

akhirnya) bertanggung jawab kepada Allah. Sebagaimana dibahas sebelumnya 

tanggung jawab dan akuntabilitas tugas  masing-masing pihak telah dinyatakan 

dengan jelas dalam Quran dan Sunnah. Oleh karena itu, berbeda dari pandangan 

barat, dalam Islam akuntabilitas dan hubungan antara akuntan dan akuntan stabil 

dari waktu ke waktu, misalnya antara lembaga zakat dan pembayar zakat (Haniffa, 

2015) 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Nurhayati dkk (2014), menunjukkan 

bahwa kualitas informasi akuntansi, akuntabilitas dan transparansi pelaporan 

keuangan berpengaruh terhadap tingkat penerimaan dana zakat pada Badan Amil 

Zakat (BAZ) di Jawa Barat. Dari pemaparan diatas, hipotesis yang diajukan 

adalah: 

H3  = Diduga Terdapat Pengaruh Akuntanbilitas Terhadap Pengeolaan Dana 

Zakat. 
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2.9.4 Pengaruh Shariah Compliance, Transparansi, Akuntanbilitas Secara 

Silmutan Terhadap Pengelolaan Dana Zakat. 

H4= Diduga Terdapat Pengaruh Shariah Compliance, Transparansi, 

Akuntanbilitas Secara Silmutan Terhadap Pengelolaan Dana Zakat. 

 


