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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di 

dunia. Kondisi ini secara tidak langsung dapat membangun masyarakat Indonesia 

yang sejahtera melalui pemanfaatan zakat, adapun manfaat dari zakat antara lain 

meratakan pendapatan masyarakat terutama harta yang berada dilingkungan orang 

kaya dapat didistribusikan kepada kalangan orang yang lemah ekonomi, mendukung 

fasilitas-fasilitas dakwah, dan mensejahterakan masyarakat.  

Pelaksanaan zakat yang telah berlangsung selama ini di Indonesia dirasakan 

belum efektif. Berbagai usaha telah dilakukan untuk mewujudkannya, baik oleh 

badan-badan resmi seperti Departemen Agama, Pemerintah Daerah, maupun oleh 

para pemimpin Islam dan organisasi-organisasi Islam swasta. Undang Undang 

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menjadi 

payung hukum yang lebih kuat dalam pengelolaan zakat di Indonesia, sebagai upaya 

dalam mendukung adanya fakta bahwa Indonesia merupakan negara dengan 

penduduk muslim terbesar di dunia, yaitu berjumlah 80% atau sebesar 180 juta 

penduduk muslim dari sekitar 220 juta penduduk Indonesia (Eri, 2008) yang memiliki 

kewajiban dalam menunaikan zakat baik zakat fitrah maupun zakat harta. Kondisi 

tersebut yang menjadi potensi bahwa zakat merupakan hal yang dapat berkaitan 

dengan upaya penghimpunan zakat di Indonesia. Undang-Undang pertama yang
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dikeluarkan pemerintah Indonesia mengenai pengelolaan zakat yaitu Undang Undang 

Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 namun undang-undang tersebut memiliki 

beberapa kelemahan dari aspek yuridis diantaranya Undang Undang Republik 

Indonesia No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat dinilai berpotensi 

menghambat perkembangan zakat. Salah satunya adalah tidak adanya pemisahan 

yang jelas antara fungsi regulasi, pengawasan, dan pelaksanaan dalam mengelola 

zakat. Pemerintah hanya meyediakan pelayanan dan penciptaan suasana yang 

kondusif dalam pengelolaan zakat tetapi pemerintah tidak menegaskan untuk wajib 

dalam membayar zakat.  

Aspek sosiologis kelemahan yang terdapat pada pengelolaan zakat yaitu 

kurangnya kesadaran masyarakat dan terbatasnya pengetahuan masyarakat yang 

berkaitan dengan ibadah zakat. Pengetahuan beberapa masyarakat hanya lebih 

mengarah pada zakat yang dilakukan pada bulan ramadhan atau zakat fitrah, 

sedangkan mengenai zakat harta masih minim diketahui oleh kalangan masyarakat 

luas Indonesia. Kemudian kelemahan kedua seperti konsepsi zakat, yang masih dirasa 

terlalu sederhana dan tradisional. Sehingga di dalam pelaksanaannya hanya cukup di 

bagikan langsung sendiri pada lingkungannya atau kepada kyai yang disenangi dalam 

suatu daerah tersebut. Ketiga, kepercayaan muzakki kepada badan atau lembaga amil 

zakat  masih rendah, karena masyarakat mengganggap bahwa dalam lingkungan 

pemerintahan terdapat sistem yang lemah dan tidak transparan yang mana terdapat 

indikasi kekhawatiran dari masyarakat bahwa zakat yang diserahkan tidak sampai 
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kepada yang berhak menerimanya (Ulya, 2015). Dengan adanya beberapa kelemahan 

tersebut, sehingga diperlukan adanya sebuah tata kelola dalam pengelolaan zakat agar 

meningkatkan kepercayaan masyarakat yang menggunakan badan atau lembaga 

pengelolaan zakat. 

Tata kelola atau good governance merupakan suatu mekanisme tata kelola 

organisasi secara baik dalam melakukan pengelolaan sumberdaya organisasi secara 

efisien, efektif, ekonomis ataupun produktif dengan prinsip-prinsip terbuka, 

akuntabilitas, pertanggungjawaban, independen, dan adil dalam rangka mencapai 

tujuan organisasi (Syakhroza, 2003). Sjahputra dan Tunggal (2010) menyatakan 

bahwa Good Corporate Governance adalah sekumpulan hukum, peraturan, dan 

kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber 

perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang 

berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara 

keseleruhan. Hal ini dapat digambarkan sebagai sistem yang dimana perusahaan 

diarahkan dan dikendalikan untuk kepentingan pemegang saham dan pemangku 

kepentingan lainnya.  

Indonesia mulai menerapkan prinsip corporate governance sejak 

menandatangani letter of intent (LOI) dengan IMF, yang salah satu bagian pentingnya 

adalah pencatuman jadwal perbaikan pengelolaan perusahaan-perusahaan di 

Indonesia (YPPMI & SC, 2002). Sejalan dengan hal tersebut, Komite Nasional 

Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) berpendapat bahwa perusahaan-
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perusahaan di Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan standar GCG 

yang telah diterapkan di tingkat internasional. 

Good Corporate Governance mengacu pada cara bagaimana suatu perusahaan 

dapat diatur. Hal ini dapat digambarkan sebagai sistem yang dimana perusahaan 

diarahkan dan dikendalikan untuk kepentingan pemegang saham dan pemangku 

kepentingan lainnya. Perusahaan harus diatur demi kepentingan terbaik para 

pemangku kepentingannya, dan khususnya dari para pemegang sahamnya (Agyeman 

et al., 2013). Kemampuan perusahaan dalam menarik investor dapat dilihat dari 

seberapa efektif praktik tata kelola perusahaan yang telah dilakukan serta 

pengungkapan informasinya, dimana para investor akan merasa terlindungi atas 

investasi dalam perusahaan tersebut.  

Good corporate governance yang efektif dapat dilakukan melalui kerja sama 

yang baik antara lembaga/badan pengelola zakat, pemerintah, dan masyarakat. Dalam 

Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang tata kelola zakat disebutkan bahwa peran 

serta masyarakat juga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang diwujudkan 

dalam bentuk pemerolehan informasi mengenai tata kelola zakat yang dikelola oleh 

badan/lembaga amil zakat, menyampaikan saran dan pendapat kepada badan/lembaga 

amil zakat, dan masyarakat memberikan laporan atas terjadinya penyimpangan dalam 

tata kelola zakat (Anwar, 2012). Lembaga yang diakui secara formal oleh Undang 

Undang No. 38 Tahun 1999 adalah Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil 

Zakat (LAZ). Kedua lembaga tersebut memiliki peran dan fungsi strategis yang telah 



5 
 

diatur oleh pemerintah dalam perspektif pemberdayaan sosial ekonomi maupun 

hubungan antara zakat dengan pajak. 

Penelitian dengan topik tata kelola LAZ dilakukan oleh Kiryanto dan 

Khasanah (2013) dengan variabel jenis kelamin, tingkat keimanan, pengetahuan islam, 

tata kelola dan tingkat pendapatan. Hasilnya jenis kelamin tidak berpengaruh 

signifikan terhadap motivasi membayar zakat, tingkat keimanan berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap motivasi membayar zakat, pengetahuan tentang islam 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi membayar zakat, tata kelola LAZ 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi membayar zakat, tingkat 

pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi membayar zakat. 

Penelitian ini juga telah dilakukan oleh Anwar (2012) pada badan/lembaga 

amil zakat di kota Malang. Hasilnya yaitu model umum pemerintahan telah 

dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan dari organisasi yang terstruktur 

dan pemisahan tugas dan tanggung jawab. Terdapat hasil prospektif dalam penentuan 

mustahiq dan muzakki melalui proses seleksi yang ketat dan di dukung hasil dari 

survei yang harus dilakukan oleh BAZ dan LAZ sehingga, ketepatan sasaran, 

ketepatan waktu, ketepatan penggunaan, dan ketepatan jumlah dapat dicapai. Setia 

(2018) dalam penelitiannya pengaruh penerapan GCG dan budaya organisasi 

pengelola zakat terhadap motivasi pembayaran zakat penghasilan di DIY. Hasil 

penelitiannya adalah penerapan good corporate governance dan budaya organisasi 

berpengaruh positif terhadap motivasi pembayaran zakat penghasilan. 
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Penelitian perbandingan good corporate governance ini dilakukan pada Badan 

Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Nasional di Jawa Timur, yang merupakan 

organisasi sektor publik yang kegiatan utamanya adalah melakukan peran intermediasi 

pengelolaan dana zakat, mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat 

sesuai dengan ketentuan agama. Terdapat sejumlah 31 Badan Amil Zakat Nasional 

dan 18 Lembaga Amil Zakat Nasional di Jawa Timur.  

Pemilihan BAZ dan LAZ di Jawa Timur dikarenakan pada tahun 2017 angka 

kemiskinan di Jawa Timur mencapi 11,20% dimana potensi zakat di Jatim sangat 

besar karena mayoritas masyarakatnya adalah muslim yang memiliki kewajiban untuk 

berzakat. Sehingga pelaksanaan zakat perlu dilakukan secara efektif dengan tata kelola 

atau good corporate governance yang baik akan mengatasi permasalahan tersebut. 

Melalui penelitian ini, peneliti berupaya mengurangi atau meminimalisir risiko-risiko 

yang mungkin dapat terjadi terhadap badan/lembaga amil zakat, muzakki dan 

mustahiq. Dengan good corporate governance  yang baik maka akan meminimalkan 

risiko ketidakpercayaan stakeholder terhadap badan amil zakat, sedangkan dengan 

good corporate governance yang buruk akan mempengaruhi kinerja dan menurunkan 

kepercayaan masyarakat terhadap instansi terkait. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, perumusan masalah yang dikaji 

dalam penelitian adalah sebagai berikut. 
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1. Bagaimana penerapan good corporate governance pada Badan Amil Zakat 

Nasional di Jawa Timur? 

2. Bagaimana penerapan good corporate governance pada Lembaga Amil Zakat 

Nasional di Jawa Timur? 

3. Bagaimana perbandingan penerapan good corporate governance pada Badan 

Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat Nasional di Jawa Timur? 

C. Tujuan dan Manfaat 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian yang searah dengan 

rumusan masalah adalah sebagai berikut. 

1. Menganalisis tentang penerapan good corporate governance pada Badan Amil 

Zakat Nasional di Jawa Timur. 

2. Menganalisis tentang penerapan good corporate governance pada Lembaga Amil 

Zakat Nasional di Jawa Timur. 

3. Menganalisis perbandingan penerapan good corporate governance pada Badan 

Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat Nasional di Jawa Timur. 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi Akademisi 

 Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi sebagai tambahan pengetahuan 

bagi ilmu akuntansi dan pengembangan teori, terutama yang berkaitan dengan good 

corporate governance atau tata kelola, dan zakat. 
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2. Bagi masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan informasi mengenai 

pengelolaan zakat yang baik dan benar, meningkatkan kepercayaan dan 

meningkatkan partisipasi masyarakat terutama bagi pihak pemakai yang telah 

menyalurkan dana mereka kepada pengelola zakat.  

3. Bagi organisasi pengelola zakat 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar bagi organisasi pengelola zakat 

(OPZ) khusunya BAZ  dan LAZ untuk melakukan pengelolaan dana zakat secara 

baik dan benar, dapat dijadikan sebagai model tata kelola organisasi pengelola zakat 

khususnya BAZ dan LAZ dengan melihat prinsip-prinsip tata kelola dalam rangka 

meningkatkan efektifitas penerapan good governanace.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


