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BAB I 

LATAR BELAKANG 

 

A. Pendahuluan 

Undang-undang nomor 23 tentang Pengelolaan Zakat tahun 2011 Bab 1 Pasal 1 

Poin 2 menyebutkan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau 

badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat 

Islam. Kewajiban zakat merupakan sebuah kewajiban yang menghasilkan hikmah bagi 

pemerataan pendapatan pada suatu negara termasuk Indonesia (Pertiwi, Kholmi et al. 

2017). Pengelolaan dana zakat telah diatur oleh negara mulai dari perencanaan hingga 

pendistribusian (Mukmin and Susilawati 2020). Pada saat ini penyaluran zakat fitrah, zakat 

mal ataupun infaq dan shadaqah telah terkoordinasi dengan baik (Endahwati 2014). 

Organisasi Penerimaan Zakat (OPZ) di Indonesia terbagi menjadi dua lembaga, 

yaitu BAZ (Badan Amil Zakat) yang di kelola oleh pemerintah dan LAZ (Lembaga Amil 

Zakat) yang dikelola oleh pihak swasta (Indrarini 2017). Kedua organisasi tersebut 

dikukuhkan, dibina, dan dilindungi oleh pemerintah, sehingga dalam melaksanakan 

tugasnya BAZ maupun LAZ bertanggung jawab dan harus melaporkan seluruh 

kegiatannya kepada pemerintah. Keberadaan badan maupun lembaga pengelola dana ZIS 

tersebut merupakan suatu hal yang menggembirakan karena penghimpunan dan 

pengelolaan dana ZIS diharapkan dapat dikelola dengan baik (Endahwati 2014).  

Pengelolaan zakat diberbagai OPZ dilaksanakan dengan beragam mekanisme 

pengelolaan. Namun, masih ditemukan beberapa isu dalam pengelolaannya (Fitrah 2017). 

Adanya ketidakpercayaan oleh pembayar zakat (Muzakki) disebabkan belum 

transparansinya laporan penggunaan dana zakat Organisasi Pengelola Zakat (Pertiwi, 

Kholmi et al. 2017). Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap LAZ ini menjadikan
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banyak masyarakat memilih untuk menyalurkan melalui lembaga penghimpun zakat yang 

belum memiliki izin secara resmi untuk mengelola zakat (Puspitasari and Darma 2019). 

Masyarakat juga banyak yang masih mempertanyakan terkait pertanggungjawaban dana 

ZIS yang dikelola oleh OPZ. Hal ini memunculkan tantangan terkait efektivitas 

pengelolaan dana ZIS yang dilakukan oleh Organisasi Penghimpun Zakat (OPZ) agar 

sesuai dengan aturan yang berlaku (Endahwati 2014).  

Pengelolaan zakat klasik seharusnya sudah dapat bergeser pada upaya tata kelola 

pendekatan konsep yang lebih baik, diantaranya pengelolaan zakat secara profesional, 

transparansi, dan penyaluran yang tepat pada sasarannya (Endahwati 2014). Disamping 

itu, pengelolaan zakat tidak terlepas dari ketentuan yang berlandaskan syariah dalam 

konteks zakat (Fitrah 2017). Dana zakat merupakan harta milik Allah yang harus dikelola 

dan digunakan berdasarkan amanah-Nya yang termaktub dalam Al-Quran, yaitu pada 

Surah At-Taubah: ayat 60 (Fitrah 2017).  

Menurut Hisamuddin (2018) dengan transparannya pengelolaan zakat, maka kita 

menciptakan suatu sistem kontrol yang baik, karena tidak hanya melibatkan pihak internal 

organisasi saja, tetapi juga akan melibatkan pihak eksternal. Adanya transparansi inilah 

rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisasi. Yuwono (2000) 

melihat konsep akuntabilitas dalam konteks akuntansi syariah, posisi akuntabilitas menjadi 

“jiwa” atau menjadi dasar “etika” dari pemberian informasi. Dengan demikian agar 

pengelolaan zakat dapat memberikan kepercayaan kepada publik, maka penyelenggaaraan 

zakat harus transparan (bersifat terbuka) (Fitrah 2017). Transparansi dan akuntabilitas 

merupakan sebuah amanah yang patut dijalankan karena saling berkaitan yaitu untuk 

mempertanggungjawabkan dan memberikan keterbukaan atas informasi yang ada. Dalam 

sudut pandang Islam, tanggung jawab merupakan sesuatu yang dititipkan sebagai amanah. 

Amanah merupakan konsep umum yang kemudian diturunkan menjadi sebuah konsep 
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akuntabilitas (Sholehah 2019). Sedangkan pada transparansi bertujuan untuk memberikan 

kepercayaan antar pihak-pihak yang berkepentingan dalam lembaga maupun secara 

umum. Transparansi dapat dilakukan dengan penyajian laporan keuangan yang wajar 

(Hisamuddin 2018).  

Salah satu Lembaga Amil Zakat (LAZ) nasional di Indonesia yang berperan dalam 

pengelolaan dana ZIS secara profesional adalah Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqah 

Muhamadiyah (Lazismu) (Pertiwi, Kholmi et al. 2017). Dari banyaknya wilayah pendirian 

Lazismu, salah satunya berada diwilayah Malang. Wilayah malang ini juga terdiri dari 2 

bagian yaitu, Lazismu Malang yang berada di pertengahan kota Malang dan Lazismu 

Kabupaten Malang. Lazismu Kabupaten Malang telah menjangku masyarakat kota 

maupun pedalaman yang berada di Kabupaten dan kecamatan-kecamatan yang berada 

dalam naungan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang (Pertiwi, Kholmi et 

al. 2017). Dari banyaknya jangkauan wilayah pada Lazismu Kabupaten Malang ini akan 

memungkinkan banyaknya pemasukan dana zakat untuk ditasyarufkan kepada para asnaf. 

Di Lazismu Kabupaten Malang juga terdapat kasus seperti kurangnya kepercayaan 

pada masyarakat akibat dari kesalahpahaman informasi yang diterima. Hal ini yang 

menjadikan perlunya sebuah transparansi dan akuntabilitas dari pengelolaan dana zakat 

agar menuai kepercayaan dari masyarakat sebagai lembaga yang amanah. 

Penelitian terkait transparansi dan akuntabilitas dana zakat ini telah banyak dikaji 

seperti Lestari, Pratiwi et al. (2015) pemberian informasi mencakup seluruh jaringan 

diperlukan sebagai bentuk transparansi. Kemudian Nikmatuniayah and Marliyati (2015) 

faktor yang mempengaruhi akuntabilitas dan transparansi seperti pengendalian internal, 

sistem akuntansi, dan ketersediaan laporan keuangan. Kajian yang dilakukan oleh 

Endahwati (2014) yaitu akuntabilitas dalam pengelolaan ZIS sangat diperlukan untuk 
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mewujudkan kepercayaan pihak-pihak yang terkait, seperti muzakki, mustahiq, 

Pemerintah maupun masyarakat secara keseluruhan.  

Berdasarkan uraian latar belakang dan hasil dari beberapa penelitian diatas yang 

menyatakan pentingnya sebuah transparansi dan akuntabilitas, maka peneliti tertarik untuk 

menganalisis transparansi dan akuntabilitas pada dana zakat, infaq dan shadaqoh (ZIS) 

yang berada di Lazismu Kabupaten Malang. Dengan mengacu pada penelitian yang 

dilakukan oleh Rani Rahmat, Atmaja et al. (2017) tentang Transparansi Dan Akuntabilitas 

Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah. Harapannya penelitian ini dapat memberikan hasil 

evaluasi dan rekomendasi atas transparansi dan akuntabilitas dari pengelolaan dana zakat 

di Lazismu Kabupaten Malang untuk dapat digunakan dalam rangka perbaikan pada 

periode selanjutnya. Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian 

selanjutnya. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas menghasilkan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana bentuk transparansi yang dilakukan oleh Lazismu Kabupaten Malang? 

2. Bagaimana bentuk akuntabilitas yang dilakukan oleh Lazismu Kabupaten Malang? 

C. Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini meliputi: 

1. Menganalisis dan mendekskripsikan transparansi yang ada pada Lazismu Kabupaten 

Malang 

2. Menganalisis dan mendekskirpsikan akuntabilitas yang ada pada Lazismu Kabupaten 

Malang 

D. Manfaat 

Manfaat Teoristis: 
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1. Memberi informasi terkait transparansi dan akuntabilitas yang ada pada Lazismu 

Kabupaten Malang 

2. Dapat dijadikan refrensi dari penerapan transparansi dan akuntabilitas yang ada pada 

Lazismu Kabupaten Malang 

Manfaat Praktis: 

1. Menganalisa permasalahan yang ada pada transparansi dan akuntabilitas di Lazismu 

Kabupaten Malang.  

2. Dapat dijadikan evaluasi dan bahan pertimbangan bagi Lazismu Kabupaten Malang 

untuk merekontruksi permasalahan yang ada.  


