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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Review Penelitian Terdahulu 

Transparansi dan akuntabilitas ini telah banyak dikaji untuk memberi dorongan 

pada lembaga amil zakat agar dapat mengelola dana ZIS dengan baik. Sehingga 

masyarakat dapat dengan tenang menitipkan dananya kepada lembaga amil zakat. Hal ini 

sebagaimana yang dikaji oleh Baiti (2018) bahwa semakin baik lembaga pengelolaan dana 

zakat dalam mengelola ataupun menjalankan tugasnya, maka akan semakin baik dan tinggi 

pula kepercayaan muzakki dalam menyalurkan dana zakat, infaq, dan sedekah melalui 

lembaga amil zakat. Hasil penelitian terkait Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan 

ZIS FEBI IAIN Surakarta dari akuntabilitas pengelolaan ZIS FEBI ini sudah cukup baik 

dengan sistem penghimpunan yang continue dan dalam penyalurannya yang terprogram. 

Serta adanya akuntabilitas secara vertikal maupun horizontal. Sedangkan transparansi ZIS 

FEBI belum maksimal dan perlu ditingkatkan. 

Sari, Mintarti et al. (2018) akuntabilitas pengelolaan keuangan organisasi 

keagamaan. Hasil penelitian yang dilakukan di Masjid Baburrahmah, Samarinda yaitu 

meskipun dalam praktik pengelolaan keuangan sudah dilakukan dengan sangat jujur, 

transparan dan amanah, namun praktik akuntansi dalam organisasi ini masih belum 

dilaksanakan dengan standar yang seharusnya. Meskipun dalam praktik pengelolaan 

keuangan sudah dilakukan dengan sangat jujur, transparan dan amanah, namun praktik 

akuntansi dalam organisasi ini masih belum dilaksanakan dengan standar yang seharusnya. 

Febryani (2016) Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas pengelolaan Keuangan 

Desa Pada Prinsip Habluminallah, Habluminannas dan Hablumminal’alam Dalam 

Pencapaian Good Governance menemukan bahwa nilai siddiq menjadi penguat dalam



7 

 

 

pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas yang memiliki makna begitu dalam mengenai 

kejujuran. Transparansi dan akuntabilitas siddiq pada Desa Mamben Daya dapat dilihat 

dari apa yang terjadi di masyarakat dan dari kualitas pekerjaan yang telah dilakukan oleh 

pemerintah.  

Kajian terkait Transparansi Dan Pelaporan Keuangan Lembaga Zakat yang 

dilakukan oleh Hisamuddin (2018) menyimpulkan bahwa dengan terbitnya Undang 

Undang lembaga zakat, lembaga zakat kini memiliki peran penting dalam pengelolaan 

zakat karenanya membutuhkan manajemen yang berkualitas.  

Mukmin and Susilawati (2020) Pengelolaan Dana Zakat: Studi Akuntabilitas Dan 

Transparansi Organisasi Pengelola Zakat Di Kota Bogor. Dengan hasil analisis dan 

pengujian hipotesis yang dilakukan menunjukan bahwa secara simultan maupun parsial 

akuntabilitas dan transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan dana zakat OPZ di Kota 

Bogor. 

Erma Novitasari , Rapini et al. (2018) Analisis Transparansi, Optimalisasi 

Pengelolaan Zakat Dan Efisiensi Terhadap Lembaga Zakat Infaq dan Shodaqoh 

Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Ponorogo bahwa LAZISMU kabupaten 

Ponorogo sdah melaporkan laporan kegiatan kurang lebih 24 jam setelah kegiiatan, adanya 

rencana program kerja dalam satu tahun, adanya laporan keuangan perbulan kepada 

donator tetap, LAZISMU wilayah, pemerintah daerah maupun BAZNAS. Sedangkan 

optimalisasi zakat pada LAZISMU Ponorogo dapat disimpulkan bahwa pendistribusian 

dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh masih memprioritaskan fakir, miskin, fisabilillah. 

Namun pada kenyataanya juga memperhatikan amil dan muallaf. 

Dan pengkajian yang serupa dilakukan oleh Rani Rahmat, Atmaja et al. (2017) 

bahwa Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah yang ada Pada 

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Buleleng menghasilkan beberapa hasil dan temuan 
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yaitu 1. Pengelolaan dana ZIS yang ada pada Badan Amil Zakat, Kabupaten Buleleng telah 

dilakukan sesuai ketentuan syariat Islam dan peraturan perundangan yang berlaku, 2. Unit 

pengumpul zakat (UPZ) adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat 

di semua tingkatan dengan tugas mengumpulkan zakat untuk melayani muzakki yang 

berada pada desa/kelurahan, instansi pemerintahan dan swasta baik dalam daerah maupun 

luar Kabupaten Buleleng, dan 3. Dengan adanya Sistem Informasi Manajemen (SiMBA) 

dapat mempercepat penyajian laporan keuangan dan efektif serta terjangkau ke seluruh 

daerah dan tidak memerlukan waktu yang cukup lama. 

B. Landasan Teori 

1. Zakat, Infaq dan Shadaqah 

Pengertian zakat dibedakan menjadi dua yaitu ditinjau dari segi bahasa dan 

istilah. Ditinjau dari segi bahasa, zakat memiliki beberapa pengertian yaitu al 

barakatu ‘keberkahan’, al namaa ‘pertumbuhan dan perkembangan’, ath thaharatu 

‘kesucian’ dan ash – shalahi ‘keberesan’(Indrarini 2017). Zakat adalah harta yang 

wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan 

kepada yang berhak menerimanya (mustahiq) (IAI 2011). Sedangkan infaq/sedekah 

adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang 

peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi dan sesuai dengan amanah 

yang diberikan (Erma Novitasari , Rapini et al. 2018).  

Undang-undang No.23 tahun 2011 menyebutkan bahwa Infaq adalah harta 

yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan 

umum dan sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau 

badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Kewajiban zakat merupakan 

sebuah kewajiban yang menghasilkan hikmah bagi pemerataan pendapatan pada suatu 

negara termasuk Indonesia (Pertiwi, Kholmi et al. 2017). Menurut Qordawi dalam 
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Fakhruddin (2008:14). Zakat merupakan isim masdar dari kata zaka – yazku – zakah 

yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan bertambah.  

2. Transparansi 

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap 

orang untuk memperoleh suatu informasi terkait penyelenggaraan organisasi, yaitu 

informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaan, serta hasilhasil yang 

diperoleh (Septiarini 2011). Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, 

perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang 

mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan (KNKG 2006). Informasi 

yang dibutuhkan adalah informasi mengenai semua aspek kebijakan organisasi yang 

dapat diakses publik, dengan keterbukaan informasi tersebut diharapkan akan 

menghasilkan persaingan yang sehat, kepercayaan stakeholders dan pengelolaan 

terhadap dana zakat, infaq dan shadaqoh sehingga dari informasi tersebut dapat 

dimanfaatkan sebagai pengambilan keputusan bagi para stakeholder (Septiarini 

2011).  

Pedoman Pokok Pelaksanaan (KNKG 2006):  

a) Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, 

akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku 

kepentingan sesuai dengan haknya.  

b) Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, visi, misi, 

sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan 

kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh 

anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya 

dalam perusahaan dan perusahaan lainnya, sistem manajemen risiko, sistem 

pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta 
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tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi 

perusahaan.  

c) Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban 

untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.  

d) Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan 

kepada pemangku kepentingan. 

3. Akuntabilitas 

Akuntabilitas merupakan suatu cara pertanggungjawaban atau penerima 

amanah kepada pemberi amanah atas pengelolaan sumber-sumber daya yang 

dipercayakan kepadanya baik secara vertikal maupun secara horizontal (Endahwati 

2014). Prinsip akuntabilitas harus diterapkan setiap saat baik dalam pekerjaan yang 

menyangkut kepentingan pribadi maupun kepentingan umat, dalam proses maupun 

hasilnya (Sholehah 2019). Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk 

mencapai kinerja yang berkesinambungan( KNKG 2006). 

Akuntabilitas dapat diukur dengan berpedoman pada tiga hal yaitu 

pertanggungjawaban dana publik, penyajian yang tepat waktu dan adanya audit dari 

pemerintah atau lembaga eksternal (Indrarini 2017). Terlebih lagi dalam pengelolaan 

dana yang ada pada Lazismu Kabupaten Malang. Pemberian informasi yang sesuai 

artinya telah menjalankan amanah sebagai lembaga penghimpun dana ZIS (Endahwati 

2014). Akuntabilitas juga tersirat dalam Al-Qur’an surat Al Baqarah ayat 282, yang 

mewajibkan pencatatan dari setiap aktivitas transaksi. Pencatatan transaksi ini akan 

memberikan informasi dan akuntabilitas (kekuatan untuk dipertanggungjawabkan) 

terhadap kondisi riil yang ada kepada publik sebagai obyek, pihak yang juga punya 

hak untuk mempertanyakannya 
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4. Lembaga Amil Zakat 

Lembaga amil zakat menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang 

Pengelolaan Zakat Pasal 1 ayat (8) disebutkan bahwa Lembaga Amil Zakat yang 

selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki 

tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat (Fitrah 

2017). Lembaga Amil Zakat merupakan suatu lembaga yang beroperasi untuk 

memberikan manfaat bagi seluruh umat manusia khususnya umat muslim. Dalam 

rangka memberikan kemanfaatan untuk kepentingan umat (Fitrah 2017). Dengan 

demikian, LAZ menjalankan seluruh kegiatannya dengan jujur, amanah, adil, terbuka, 

sesuai dengan syariah, dan selalu memberikan informasi mengenai seluruh kegiatan 

lembaga zakat yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan bagi para muzakki. 

Jadi lembaga amil zakat adalah lembaga, institusi atau badan yang didalamnya 

terdapat sekelompok orang yang disahkan pemerintah, baik dibentuk oleh pemerintah 

maupun masyarakat. Bertugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan 

pendayagunaan zakat demi kemaslahatan umat. 

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

Zakat) wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq, sedekah, 

dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara 

berkala (Indrarini 2017). 

 


