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BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai penerapan good corporate governance pada lembaga 

organisasi zakat telah dilakukan oleh peneliti terdahulu yang memberikan hasil 

berbeda-beda. Beberapa tinjauan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

Tabel 2.1 

Penelitian-Penelitian Terdahulu 

No. Nama (Tahun) Judul/Jurnal Objek/Variabel/ 

Analisis 

Hasil 

1 Kiryanto dan 

Villia Nikmatul 

Khasanah (2013) 

Analisis 

karakteristik 

muzakki dan tata 

kelola laz 

terhadap motivasi 

membayar zakat 

penghasilan 

Objek: semua wajib 

zakat (muzakki) yang 

membayar zakat pada 

penghasilan di LPDU 

Sultan Agung. 

Variabel:  
Variabel Independen 

= Motivasi membayar 

zakat, Variabel 

Dependen = jenis 

kelamin, tingkat 

keimanan, 

pengetahuan tentang 

islam, tata kelola 

lembaga amil 

zakat,tingkat 

pendapatan 

Analisis: uji kualitas 

data dan uji asumsi 

klasik  

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, 
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tingkat pendapatan 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap motivasi 

membayar zakat 

2 Rani Rahmat, 

Anantawikrama 

Tungga Atmaja, 

dan Ni Luh Gede 

Sulindawati 

(2017) 

Transparansi dan 

akuntabilitas 

pengelolaan zakat, 

infaq, shadaqah, 

(studi kasus pada 

Badan Amil Zakat 

Nasional 

Kabupaten 

Buleleng) 

Objek: BAZNAS 

Kabupaten Buleleng 

Variabel:  

Variabel Independen 

= Transparansi dan 

Akuntabilitas, 

Variabel Dependen = 

Pengelolaan ZIS 

Analisis: metode 

analisis data model 

interaktif (interactive 

model). 

Akuntabilitas dalam 

perspektif internal 

organisasi ditujukan 

kepada karyawan dan 

pemerintah daerah 

(Bupati dan DPRD) 

sebagai stakeholders 

BAZ. Sedangkan 

bentuk akuntabilitas 

pengelolaan ZIS 

dalam perspektif 

eksteral organisasi 

ditujukan kepada 

stakeholders BAZ 

lainnya yaitu muzakki 

dan mustahik. 

3 Achmad Syaiful 

Hidayat Anwar 

(2012) 

Model tata kelola 

badan dan 

lembaga amil 

zakat sebagai 

upaya untuk 

meningkatkan 

pemberdayaan 

ekonomi 

masyarakat (studi 

pada 

Badan/Lembaga 

Amil Zakat di 

kota Malang) 

Objek: Badan Amil  

Zakat  (BAZ)  yang  

dibentuk  oleh 

pemerintah di bawah 

kendali Departemen 

Agama dan Lembaga 

Amil Zakat (LAZ) 

yang dikelola oleh 

pihak swasta. 

Variabel:  

Kebijakan mengenai 

pendataan wajib 

zakat,  mekanisme 

penentuan jumlah 

zakat, mekanisme 

pengumpulan/pemung

utan zakat, dan 

pengawasan 

pengelolaan zakat 

Analisis: 

Pertama, identifikasi 

Berdasarkan hasil 

analisis, model umum 

pemerintahan telah 

dijaga dengan baik. 

Hal ini dapat 

dibuktikan dari 

organisasi yang 

terstruktur dan 

pemisahan tugas dan 

tanggung jawab. Ada 

hasil prospektif untuk 

mustahiq dan 

muzakki melalui 

proses seleksi yang 

ketat dan mendukung 

survei, yang harus 

dilakukan oleh BAZ 

dan LAZ. 

Pemanfaatan TI, 

sanksi hukum, dan 

pengiriman kegiatan 
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dan analisis kebijakan 

tatakelola  BAZ  dan  

LAZ  terkait  dengan 

kegiatan  managerial,  

pengumpulan,  dan 

distribusi zakat. 

Kedua, pengujian dan 

analisis draf model 

tatakelola 

sosial yang perlu 

dilakukan secara 

berkesinambungan 

untuk meningkatkan 

pemahaman dan 

kesadaran akan 

pemberdayaan 

masyarakat di masa 

depan. 

4 Iwan Fitrah, 

Iwan Triyuwono, 

dan Noval Adib 

(2017) 

Prinsip-prinsip 

good governance 

pada pengelolaan 

zakat dalam 

perspektif 

qardhawi: studi 

pada Baitul Mal 

Kabupaten Aceh 

Tengah 

Objek: Baitul Mal 

Kabupaten Aceh 

Tengah 

Analisis: deskriptif-

kualitatif, dengan 

strategi penelitian 

studi kasus. 

Prinsip syariah, 

amanah, keadilan, dan 

partisipasi telah 

berjalan dengan baik, 

namun pelaksanaan 

prinsip syariah 

menjadi terkendala 

ketika dihadapkan 

pada mekanisme 

zakat sebagai 

Pendapatan Asli 

Daerah. Prinsip 

akuntabilitas dan 

transparansi telah 

dilaksanakan, namun 

sistem yang lebih 

memadai masih 

belum digunakan. 

Selanjutnya, 

pengelolaan zakat 

masih kurang efisien 

karena dana amil 

masih melebihi 

ketentuannya, dan 

tidak adanya 

standarisasi bagi amil 

mengenai latar 

belakang pendidikan 

yang relevan dengan 

zakat untuk 

mendukung 

pengelolaan zakat 

secara profesional. 
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5 Muda Setia dan 

Zulkifli (2018) 

Pengaruh 

penerapan  

corporate 

governance (gcg) 

dan budaya 

organisasi 

pengelola zakat 

terhadap motivasi 

pembayaran zakat 

penghasilan di 

DIY 

Objek: 96 responden 

di DIY 

Variabel: 

Variabel Independen 

= good corporate 

governance, budaya 

organisasi, Variabel 

Dependen = motivasi 

pembayaran zakat 

penghasilan 

Analisis: metode 

analisis jalur 

 

Ada pengaruh positif 

dari Good Corporate 

Governance dan 

budaya organisasi 

pada Motivasi 

Pembayaran Zakat. 

Nilai R square sebesar 

0,126 menunjukkan 

bahwa sekitar 12,6% 

motivasi pembayaran 

zakat dipengaruhi 

langsung oleh tata 

kelola perusahaan 

yang baik dan budaya 

organisasi. 

 

Penelitian-penelitian terdahulu sebagaimana tersebut di atas, pada suatu 

organisasi non profit atau lembaga non-struktural termasuk bidang sosial keagamaan 

seperti halnya lembaga pengelola zakat, harus menyadari pentingnya prinsip-prinsip 

good governance dengan tetap memperhatikan karakteristiknya sebagai lembaga 

yang berdasarkan syariah. Penelitian terdahulu dari para peneliti tersebut menjadi 

acuan dalam penelitian yang akan dilakukan. Sehingga akan memudahkan peneliti 

untuk menarik kesimpulan. Penelitian mengenai tata kelola atau good corporate 

governance pada instansi atau organisasi pengelola zakat memiliki banyak perbedaan 

hasil penelitian, baik dalam penerapan maupun implementasi yang telah dilakukan. 

 

B. Tinjauan Pustaka 

B.1 Teori Keagenan (Agency Theory) 

Salah satu teori yang mendasari penelitian mengenai good corporate 

governance adalah teori keagenan (Agency Theory). Menurut Malin (2003) good 
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corporate governance dapat dipandang dari perspektif teori keagenan. Awalnya, 

masalah keagenan (agency problem) dieksplorasi oleh Ross (1973), sedangkan 

eksposisi teoritis secara mendetail dari teori keagenan pertama kali dinyatakan oleh 

Jensen dan Meckling (1976).  

Teori agensi memposisikan suatu masalah bahaya moral dari hubungan 

pemilik manajer yang menimbulkan biaya agensi (Coles, McWilliams, and Sen, 

2001; Jensen dan Meckling, 1976). Definisi teori agensi menurut Jensen dan 

Meckling (1976) adalah suatu hubungan kontrak antara satu atau lebih pihak 

(principal) terhadap pihak lain (agent) untuk melakukan jasa atas nama mereka 

(principal) yang melibatkan pendelegasian pengambilan keputusan kepada agen. Dari 

pengertian di atas, Jensen dan Meckling menyebut manajer perusahaan sebagai agent 

dan pemegang saham sebagai principal (Warsono et al 2009).  

 Warsono et al (2009) dan Tan (2003) menyatakan bahwa pemegang saham 

(principal) mendelegasikan wewenangnya untuk mengambil keputusan bisnis kepada 

manajer (agent), yang merupakan perwakilan dari pemegang saham. Tetapi dalam 

hubungan tersebut terdapat kepentingan ekonomis yang dapat membuat agen tidak 

dapat selalu membuat keputusan bisnis yang sesuai dengan kepentingan principal 

(Warsono et al, 2009 dan Elqorni, 2011). Menurut Eisenhardt (dikutip oleh Warsono 

et al., 2009), teori keagenan menggunakan 3 asumsi sifat manusia, yaitu: 1) Manusia 

pada umumnya mementingkan diri sendiri (self interest); 2) Manusia memiliki daya 

pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (bounded rationality); 3) Manusia 

selalu menghindari resiko (risk averse). 
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Dari teori Eisenhardt di atas, dapat disimpulkan bahwa asumsi yang utama 

dari teori keagenan bahwa tujuan principal dan tujuan agen yang berbeda dapat 

memunculkan konflik karena manajer perusahaan cenderung untuk mengejar tujuan 

pribadinya sendiri, misalnya berusaha untuk memperoleh bonus setinggi mungkin. 

Manajer cenderung untuk menunjukkan “egoisme” (perilaku yang mengarahkan 

mereka untuk memaksimalkan kepentingan diri mereka sendiri). Hal ini dapat 

mengakibatkan kecenderungan manajer untuk memfokuskan pada proyek dan 

investasi perusahaan yang menghasilkan laba yang tinggi dalam jangka pendek 

daripada memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham melalui investasi di 

proyek-proyek yang menguntungkan dalam jangka panjang.  

Terdapat sejumlah cara untuk menyelaraskan kepentingan pemegang saham 

(principal) dengan manajer (agent), salah satunya adalah dengan melakukan 

penerapan dan pengungkapan terkait isu good corporate governance. Dengan 

penerapan good corporate governance, diharapkan perusahaan (agent) dapat 

melaksanakan tanggung jawab terhadap semua pemangku kepentingan, termasuk 

pemegang saham sebagai principal (Warsono et al., 2009) sehingga konflik 

kepentingan antara agent dan principal dapat diminimalkan. Dalam menanggulangi 

masalah asimetri ini, diharapkan perusahaan dapat mengungkapkan dan 

mengimplementasikan good corporate governance dengan baik dan benar demi 

membuktikan komitmen perusahaan terhadap pemangku kepentingan sehingga dapat 

mengurangi resiko yang terburuk, yaitu kebangkrutan perusahaan. 
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B.2 Good Corporate Governance 

Good Corporate Governance (GCG) menurut Komite Cadburry adalah 

prinsip mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan 

antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan 

pertanggungjawabannya kepada para shareholders. Forum for Corporate 

Governance in Indonesia (FCGI) menjelaskan bahwa corporate governance 

merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, 

pengurus atau pengelola perusahaan seperti pihak kreditor, pemerintah, karyawan dan 

pemegang kepentingan baik internal maupun eksternal lainnya yang berkaitan dengan 

hak dan kewajiban atau pengendalian perusahaan yang tujuannya untuk menciptakan 

nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan.  

 Hery (2010) , Good Corporate governance adalah seperangkat peraturan 

yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus perusahaan, pihak 

kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern 

lainnya yang berkaitan dengan hak–hak dan kewajiban mereka. Pengertian Good 

Corporate Governance menurut BUMN (2011) Peraturan Menteri Negara Badan 

Usaha Milik Negara Nomor: PER -01/MBU/2011 adalah Tata Kelola Perusahaan 

yang Baik (Good Corporate Governance), yang selanjutnya disebut GCG adalah 

prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan 

berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. Good Corporate 
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governance (GCG) merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan 

yang menciptakan nilai tambah (value added) untuk semua stakeholder.  

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.  

Penerapan GCG di organisasi publik, diharapkan dapat mengembalikan 

kepercayaan masyarakat, untuk engantisipasi persaingan yang ketat di era pasar 

bebas, tanggung jawab sosial perusahaan dan etika bisnis. Suatu bisnis tidak hanya 

dijalankan dengan modal uang saja, tetapi juga dengan tanggung jawab dan moralitas 

perusahaan terhadap stakeholders dan masyarakat. Terdapat dua hal yang ditekankan 

dalam konsep good corporate governance. Pertama, pentingnya hak pemegang 

saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya. Kedua, 

kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (disclosure) secara akurat, 

tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan 

dan stakeholder (KKNG, 2006). 

The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) merupakan kantor 

yang didirikan oleh prakarsa Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), praktisi dan 

profesional, serta tokoh masyarakat yang memiliki visi dan kepedulian terhadap masa 

depan Indonesia yang lebih baik. Tujuan pembentukan IICG adalah untuk 

memasyarakatkan konsep corporate governance dan manfaat penerapan prinsi-
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prinsip GCG seluas-luasnya dalam rangka mendorong terciptanya dunia usaha 

Indonesia yang beretika dan bermartabat. Salah satu program yang terus menerus 

dilaksanakan IICG sejak tahun 2001 hingga sekarang adalah Corporate Governance 

Perception Index (CGPI) yaitu program riset dan pemeringkatan penerapan good 

corporate governance (GCG). Output penilaian CGPI diimplementasikan dengan skor 

dan predikat yang mewakili range dari skor tersebut. Adapun skor yang digunakan 

adalah 55,00 – 69,99 artinya cukup terpercaya, 70,00 – 84,99 artinya terpercaya, 

85,00 – 100 artinya sangat terpercaya. 

Good corporate governance merupakan sistem yang memiliki kesatuan antara 

pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, yang memiliki tujuan untuk meningkatkan 

nilai tambah bagi perusahaan. Hal ini sejalan dengan ayat Al-Quran yang 

menjelaskan bahwa adanya sinergi yang baik antar pihak yang memiliki suatu 

kepentingan untuk menghasilkan sesuatu yang baik, maka Allah akan mencintai 

perbuatan-perbuatan tersebut. Sebagaimana firman Allah Swt QS. As-Shaff ayat 4 

yaitu sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalanNya dalam 

barisan yang teratur, mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang kokoh. Selain 

itu dalam  QS. At-Taubah ayat 71 juga disebutkan bahwa orang-orang yang beriman, 

laki-laki dan perempuan sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. 

Mereka menyuruh untuk berbuat yang makruf dan mencegah dari yang munkar, 

melaksanakan shalat, menunaikan zakat dan taat kepada Allah akan diberikan rahmat. 

Hal ini menjadikan badan pengelola zakat menjadi tuntutan untuk menjaga amanah 

stakeholders dengan mematuhi prinsip-prinsip yang ada.  
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Konsep good corporate governance dalam konteks badan/lembaga amil zakat 

menurut Nasution (2009) adalah sekumpulan dari kesiapan organisasi yang memiliki 

keselarasan antara tindakan manajemen dalam lembaga pengelola zakat dengan 

keinginan para stakeholdernya, memfasilitasi monitoring yang efektif untuk 

mendorong lembaga pengelola zakat dalam menggunakan sumber daya secara 

efektif, dan kepatuhan suatu organisasi dengan peraturan atau prinsip-prinsip syariah 

yang berlaku. Good corporate governance dalam suatu organisasi pengelolaan zakat 

merupakan sesuatu yang sangat penting bagi pembayar zakat untuk memberikan 

keyakinan bahwa zakat yang mereka bayarkan digunakan secara efesien dan efektif 

untuk memenuhi kepentingan terbaik (Husein, 2002). Pada tatanan yang paling dasar, 

good corporate governance dalam konteks zakat berkaitan dengan cara pengumpulan 

dana, pengelolaan zakat, dan pendistribusian zakatnya.  

 

B.3 Prinsip Good Corporate Governance  

Suatu perusahaan atau lembaga badan hukum harus memastikan bahwa 

prinsip-prinsip good corporate governance dapat diterapkan dalam perusahaan agar 

berjalan sesuai dengan arah yang ditetapkan, mampu mencapai kinerja yang 

berkesinambungan dan dapat bersaing secara global. Menurut BUMN No. 

117/MMBU/2002, bahwa dalam penerapan good corporate governance di BUMN 

dikenal lima prinsip utama. Beberapa komponen utama yang diperlukan dalam Good 

Corporate governance (GCG) yaitu transparency, accountability, responsibility, 



19 
 

independency dan fairness. Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor PER-

01/MBU/2011, menyebutkan pengertian prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut. 

a. Transparansi (transparency) 

Transparansi (transparency) yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses 

pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi 

material dan relevan mengenai perusahaan. Transparansi berhubungan dengan 

kualitas informasi yang disampaikan perusahaan. Dalam penerapan prinsip ini 

perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, 

akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku 

kepentingan lainnya sesuai dengan haknya. Informasi yang diungkapkan meliputi 

visi, misi, sasaran usaha, strategi perusahaan, kondisi keuangan, pemegang 

saham, kepengurusan, direksi dan anggota dewan komisaris, sistem pengawasan 

dan pengendalian internal, serta pelaksanaan gcg pada perusahaan.  

b. Akuntabilitas (accountability)  

Akuntabilitas (accountability) yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan 

pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara 

efektif. Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara 

transparan dan wajar, untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur 

dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya. 

Setiap organ perusahaan juga harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman 
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perilaku yang telah disepakati perusahaan dalam menjalankan tugas dan 

kewajibannya. 

c. Pertanggungjawaban (responsibility) 

Pertanggungjawaban (responsibility) yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan 

perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi 

yang sehat. Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta 

melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan 

disekitar perusahaan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam 

jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen. 

Perusahaan harus melakukan tanggung jawab sosial dengan peduli terhadap 

masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama sekitar perusahaan dengan 

membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.  

d. Kemandirian (independency) 

Kemandirian (independency) yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara 

professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak 

manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-

prinsip korporasi yang sehat. Untuk melancarkan pelaksanaan GCG, perusahaan 

harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan 

tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Organ 

perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi pihak manapun, tidak 

terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan dan dari 
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segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan 

secara objektif. 

e. Keadilan (fairness) 

Keadilan (fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak 

pemangku kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menghindarkan terjadinya 

praktik korporasi yang merugikan seperti fraud (penipuan), dilusi saham atau 

berkurangnya nilai saham, dan insider trading (transaksi yang melibatkan 

informasi orang dalam), KKN, dan keputusan lain yang dapat merugikan. Prinsip 

fairness diharapkan dapat mengelola seluruh aset perusahaan dapat dikelola 

secara baik dan hati-hati yang mampu memunculkan sebuah perlindungan bagi 

para pemegang saham. Fairness memerlukan syarat agar dapat dijalankan secara 

efektif, diantaranya berupa peraturan perundang-undangan yang jelas, tegas, 

konsisten, dan dapat ditegakkan dengan baik dan efektif. Dalam konteks 

pengelolaan zakat. Prinsip keadilan diterapkan dalam rangka memenuhi hak dan 

kewajiban para stakeholders berdasarkan pada perjanjian dan peraturan 

perundang-undangan melalui perlakuan badan/lembaga amil yang setara terhadap 

para muzakki. 

 Implementasi prinsip-prinsip good corporate governance pada 

badan/lembaga amil zakat akan meningkatkan nilai tambah bagi semua pihak yang 

berkepentingan melalui beberapa tujuan diantaranya: 1) meningkatkan efisiensi, 

efektifitas, dan berkesinambungan suatu organisasi yang memberikan kontribusi 
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terhadap terciptanya kesejahteraan stakeholder; 2) meningkatkan legitimasi terhadap 

suatu organisasi yang dikelola dengan baik, terbuka, adil dan bertanggungjawab; 3) 

memberikan hal positif kepada para penyedia modal dengan meningkatkan kinerja 

keuangan perusahaan di masa yang akan datang; dan 4) mampu melindungi hak dan 

kewajiban para stakeholders. Adapun indikator-indikator atau item dalam good 

corporate governance terdapat pada tabel 2.2. 

Tabel 2.2  

Indikator-indikator atau item good corporate governance 

No. Pilar   Indikator 

1 Transparancy 1.  Waktu penerbitan laporan keuangan 
  2.  Visi perusahaan 
  3.  Misi perusahaan 
  4.  Sasaran perusahaan 
  5.  Strategi perusahaan 
  6.  Kondisi keuangan 
  7.  Susunan pengurus 
  8.  Kompensasi pengurus 
  9.  Pemegang saham pengendali 
  10. Pejabat eksekutif 
  11. Pengelolaan risiko 
  12.Sistem pengawasan dan pengendalian intern 
  13. Sistem pelaksanaan GCG 
  14. Kejadian penting 
  15. Kepemilikan saham dewan komisaris 

  16.Hubungan keluarga dan hubungan keuangan 

    dewan komisaris dengan pihak lain 

2 Accountability 1. Jumlah anggota komite audit paling kurang 3 
   (tiga) dan paling banyak sama dengan 
   jumlah anggota direksi 

  2. Reward and punishment system 

3 Responsibility 1. Prinsip kehati-hatian 

  2. Melaksanakan tanggung jawab sosial 

   

4 Independency RUPS minimal 1 (satu) kali dalam satu periode 

 

5 Fairness 1. Keberadaan dewan komisaris independen 
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  2.Uraian untuk memberikan kesempatan 
   kepada seluruh stakeholders untuk 
   memberikan masukan dan menyampaikan 
   pendapat bagi kepentingan BAZ/LAZ serta 
   mempunyai homepage sebagai akses 

   Informasi 

 

B.4 Zakat 

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki dua dimensi yang 

berbeda namun saling berkaitan, yaitu dimensi vertikal dan dimensi horizontal. 

Dimensi vertikal memiliki makna berhubungan dengan Allah Swt., dan dimensi 

horizontal bermakna hubungan dengan manusia. Zakat ditinjau dari segi bahasa 

memiliki beberapa arti diantaranya, al-Barakatu (keberkahan), al-Nama’ 

(pertumbuhan dan perkembangan), al-Thaharatu (kesucian), al-Shalahu (keberesan). 

Zakat ditinjau dari segi istilah adalah bagian dari harta dengan persyaratan 

tertentu yang Allah Swt. wajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang 

berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu. Hubungan antara pengertian zakat 

menurut bahasa dan pengertian menurut istilah sangat erat hubungannya, yaitu harta 

yang di keluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan 

bertambah, suci dan sukses, sebagaimana disebutkan dalam Alquran Q.s. al-Taubah 

ayat 109. 

Konsep zakat mempunyai hubungan dengan sistem ekonomi kerakyatan yang 

menguntungkan umat Islam yang dapat memberdayakan perekonomian. Sebagai 

suatu peningkatan kesadaran dan pengamalan tentang zakat bagi masyarakat muslim 

dan pemerintah Indonesia, dibuatlah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang 
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Pengelolaan Zakat. Untuk mewujudkan demokrasi ekonomi seperti yang tertuang 

dalam Pasal 33 UUD 1945, adalah dengan mengutamakan kemakmuran masyarakat 

dari kemakmuran perorangan atau kelompok tertentu. Sebab, jika kemakmuran 

perorangan yang justru diutamakan, maka suatu harta yang besar dan kemakmuran 

akan jatuh ke tangan individu dan kalangan perekonomian atas yang memiliki 

kekuasaan, kekuataan. Apabila kondisi ini benar-benar terjadi, maka masyarakatlah 

yang akan menanggung kesengsaraan dan penindasan pada bidang ekonomi.  

Keberadaan zakat dalam sistem hukum Indonesia ditentukan dalam Undang 

Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Salah satu tujuan dari zakat 

adalah untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia serta memakmurkan 

kehidupan masyarakat dengan sistem ekonomi yang bernilai keadilan. Zakat 

merupakan wujud pilar perekonomian Islam dalam menjalankan fungsinya untuk 

mengelola dan menyalurkan dana kepada orang-orang yang berhak. 

Para cendekiawan Muslim dari skala nasional maupun internasional 

menyebutkan bahwa selain ketentuan ibadah murni, zakat juga merupakan kewajiban 

sosial berbentuk tolong menolong antara orang kaya dan orang miskin, untuk 

menciptakan ke seimbangan sosial dan keseimbangan ekonomi. Sekaligus ditujukan 

untuk mewujudkan kesejahteraan, menciptakan keamanan dan ketentraman. Dalam 

Islam, zakat diwajibkan untuk menghindari akumulasi modal (kekayaan) oleh 

seseorang atau sekelompok orang tertentu. Islam tidak melarang umatnya untuk 

menjadi kaya, namun Islam tidak menghendaki ketidakadilan atas kepemilikan modal 
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dalam umatnya, sehingga dikeluarkanlah sebuah mekanisme zakat untuk mencegah 

terjadinya hal tersebut.  

Ketidakadilan menunjukkan adanya kesenjangan antara kaum yang kaya dan 

kaum miskin. Kondisi ini merupakan sebuah ketimpangan yang dapat menyebabkan 

kemunduran umat baik secara ekonomis, sosial, maupun spiritual. Sementara Islam, 

merupakan agama yang mensyariatkan tanggungjawab sosial kepada umatnya karena 

dengan hal tersebut, seseorang akan menemukan basis ketakwaan dalam bentuk 

solidaritas kemanusiaan. Dengan munculnya permasalahan mengenai zakat, maka 

dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1998 tentang pengelolaan zakat dibentuk 

Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat. 

Pada konsep Al-Quran disebutkan bahwa amil adalah orang-orang yag 

mengurus zakat, seperti penarik zakat, penulis dan penjaga zakat. Lembaga yang 

diakui secara formal oleh pemerintah adalah Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga 

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

telah diatur oleh pemerintah dalam perspektif pemberdayaan sosial ekonomi maupun 

hubungan antara zakat dengan pajak. Badan Amil Zakat merupakan organisasi 

pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah baik dari tingkat nasional sampai 

tingkat kecamatan. Adapun Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan 

badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan 

Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan 

menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.  



26 
 

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat 

semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan 

pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai 

lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab 

kepada Presiden melalui Menteri Agama.  

Pembentukan Badan Amil Zakat dilakukan sesuai dengan tingkatan wilayah 

masing-masing yang terdiri atas: 1) NAsional dibentuk oleh presiden atas usul 

menteri; 2) Daerah Propinsi dibentuk oleh gubernur atas usulan kepala departemen 

agama propinsi; 3) Daerah Kabupaten atau Kota dibentuk oleh Bupati atau Wali Kota 

atas usulan kepala departemen agama kabupaten atau kota; dan 4) Kecamatan 

dibentuk oleh camat atas usul kepala agama kecamatan. Terdapat dua kunci dalam 

pelaksanaan pengelolaan zakat demi terwujudnya tujuan dan hikmah zakat antara lain 

pemilihan lokasi dan saluran distribusi. Kedua hal tersebut menyangkut pada 

kesesuaian antara penyampaian jasa dan penempatan jasa tersebut dilakukan. 

Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan pengelola zakat yang dibentuk atas 

prakarsa masyarakat yang bergerak dibidang da’wah, pendidikan, sosial dan 

kemaslahatan umat islam, lembaga yang didirikan oleh swasta atau diluar 

pemerintah. Lembaga zakat dikukuhkan, dibina, dan dilindungi oleh pemerintah. 

Lembaga Amil Zakat merupakan suatu lembaga pengelola zakat yang salah satu 

tujuannya adalah mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi para 

mustahik. BAZ dan LAZ, keduanya mempunyai kesamaan tugas pokok yaitu 
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mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan 

ketentuan agama.  

Potensi zakat semakin besar dengan lahirnya UU No. 11 Tahun 2006 tentang 

Pemerintahan Aceh, karena dalam undangundang tersebut terbuka beberapa peluang 

dalam rangka mengembangkan sumber zakat karena di samping dasar hukumnya 

sudah kuat juga wewenang yang diberikan sangat memungkinkan zakat di Aceh men 

jadi sumber dana yang penting dalam pengembangan ekonomi. Berdasarkan 

penetapan zakat dalam nash sehingga menjadikan zakat tersebut menjadi salah satu 

rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syari’at islam. Oleh 

sebab itu hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi 

syarat-syarat tertentu.  

 

C. Perumusan Hipotesis 

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) menyebutkan bahwa 

corporate governance merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan 

antara pemegang saham, pengurus atau pengelola perusahaan yang berkaitan dengan 

hak dan kewajiban atau pengendalian perusahaan yang tujuannya untuk menciptakan 

nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan.  

Konsep good corporate governance dalam konteks badan/lembaga amil zakat 

menurut Nasution (2009) adalah sekumpulan dari kesiapan organisasi yang memiliki 

keselarasan antara tindakan manajemen dalam lembaga pengelola zakat dengan 
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keinginan para stakeholdernya, mendorong lembaga pengelola zakat dalam 

menggunakan sumber daya secara efektif, dan kepatuhan suatu organisasi dengan 

peraturan atau prinsip-prinsip syariah yang berlaku.  

Penelitian Anwar (2012) yang dilakukan pada Badan/Lembaga Amil Zakat di 

Malang menghasilkan bahwa tata kelola telah dilakukan dengan baik, yang 

dibuktikan dengan adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab dari organisasi 

tersebut. Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat merupakan organisasi 

pengelola zakat yang memiliki peran dan fungsi yaitu mengumpulkan, 

mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. 

Perbedaan kedua lembaga tersebut terletak pada pembentukannya. Badan Amil Zakat 

dibentuk oleh lembaga pemerintah, sedangkan Lembaga Amil Zakat dibentuk atas 

prakarsa masyarakat. Pembentukan organisasi tersebut menimbulkan adanya 

perbedaan persepsi masyarakat, organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh 

pemerintah dianggap tidak transparan dan memiliki sistem yang lemah, sehingga 

masyarakat lebih memilih pada Lembaga Amil Zakat yang dibentuk bukan dari 

pemerintah, karena masyarakat menganggap dapat dipercaya dan lebih fleksibel 

mengenai waktu pengumpulannya.  

Penerapan GCG di organisasi publik, diharapkan dapat mengembalikan 

kepercayaan masyarakat, tanggung jawab sosial perusahaan dan etika bisnis. Suatu 

bisnis tidak hanya dijalankan dengan modal uang, tetapi juga dengan tanggung jawab 

dan moralitas perusahaan terhadap stakeholders dan masyarakat.  



29 
 

Good corporate governance dalam suatu organisasi pengelolaan zakat 

merupakan sesuatu yang sangat penting bagi pembayar zakat untuk memberikan 

keyakinan bahwa zakat yang mereka bayarkan digunakan secara efesien dan efektif 

untuk memenuhi kepentingan terbaik (Husein, 2002). Berdasarkan penjelasan 

tersebut, maka hipotesis yang diajukan: 

H1: Penerapan good corporate governance pada Badan Amil Zakat Nasional di Jawa 

Timur berbeda dengan Lembaga Amil Zakat Nasional di Jawa Timur. 

 

Kerangka Pemikiran 
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