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ABSTRAKSI

Furudlnu Aulia (16020 15065)

PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, DAN
RESPONSIBILITAS LAPORAN KEUANGAN BADAN AMIL
ZAKAT TERHADAP KEPERCAYAAN M U7..A KKI
MEMBAYAR ZAKAT (STUDI KASUS PEKERJA r-r, PLN
(Persero) PUSERTIF, J AKARTA SELATAN).
Skripsi: Program Sarjana Program Stud; Akuntansi. Fukultas

Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhannnadiyah
Proj:DR.HAMKA. 2020. Jakarta.

Kala Kunci : T ranspuransi, Akuntabilims. Rcspunsibil itas Laporan Kcu angan.

Kepercayaan Muzukki Mcmbayar Zakat.

Penclitian ini hertujuan untuk mcnguji penga ruh transparanxi, ak untabilit as.

dan responsibi litas laporan keuangan badan amil zakat terhadup kepercayaan

muzakki membayar zakat (studi kasus pekerja PT. PLN (Perxero) Pusertif, Jakarta

Selmun). Penelitian ini mcnggunabn vuriabel independe n yaitu trunsparansi.

akuntabilitus, dan responsibilitas laporan keuangan , dan menggunakan variabe l

dcpcnden yaitu kcpcrcaynan mu iakki mcmbayar zaknt .

Populasi dulnm pene litian ini adalah pekerju di PT. PLN (Perse ro) PUSERTIF

yang berada di Jakarta Se lman. Dengan rnenggunaka n rnetode survei yaitu

menggunakan kuestoner dan didapat sampel seba nyak 100 respo nden . Teknik

pengol ahan data menggunakan uji ana lisis aknntunv i. ana lisis statistik. uji usurusi

klnsik , anali sis rcgrcsi linea r bcrgnnda.uji hipotcsis dan kocfisicn dctcrrninasi.

Hasil Pencl itian ini menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh signifikan

terhadap kepercayaan I1I I1:.akki mmbayar zakat dengan Thi tung > Ttabe l sebe sar

8.045 > 1,6608. Akuntabilitas tidak berpengaruh signif ikan terhadap kepercuyaan

nntzukk l membayar zaka t dengan Thitung < Ttabel sebesar 0.358 < 1.608.

Rcsponsibi litas hcrpc ngaruh tcrhadap kcpcrcayaan muzakki mcmhayar zakat

dcngan Thitung > Ttabcl 2.173 > 1,6608. Dan transparansi. akuntabilitas.

vi



rcsp on sibilitas lnporan kcuangnn sccaru simultan bcrpengaruh terhadnp

kepercayaan muzakki mem bayar zak at dengan Atitung > Habel 22.842 > 2.70 .

Oleh sebab itu, di sarankun kepada pe ne litian selanjutnya agar me nambah

variubel independen yang lainnya se perti prinsip-pri sip Good Corpo rate

Governa nce ya ng lainnya. dan mcnggunakan sampcl -sampel di bcbcrapa

perusahaan utau badan usaha yang lainnya dan ditahu n yang be rbe du agar

penelitian semakin baik dan bervariasi. disaran kan untuk instansi pemerintah

untuk menentukan j um lah yang akan dikel uarkan kepada badan atau Iembaga

yang sudah dipc rcayn untuk rncngclo la znkar, scrta RAZ (Badan Amil

Zakal),LAZ (Le mbuga Amil Za kat) atau OPZ (Orga nisas i Pengelola Za kat)

lainnya.
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ABSTRACT

Faradi na Anlia (1611211161165)

THE EFFECT OF TRANSPARENCY. ACCOUl"TABILITY. AND
RESPONSIBILITY OF Al\IIL ZAKAT'S FINANCIAL STATEMEl"TS
TOWARD MUZAKKI PAY ZAKAT TRUST (CASE STUDY OF I'T. I'LN
(Perscro) I'USERTIF. J AKARTA SELATAN).
Program Sarjana Program SIl,,1i Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan

Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof DR.IIAMKA. 2020.
Jakurta.

Keywords : Transparency. Accountibllity, financialstutement responsibility

Purpose of study is the exam of the eff ect of transparency. accountability. and

responsibility (~r the [innnciul statements of the amit zukut ugency 011 the trust of

I11If ::.akki 10 lUI}' zakot tease study of employees of PT. Pl.N (Persero ) Puserti].

Smull Jakarta) , This study uses independent variable are of transparency.

accountability. and [ inan cial statement responsibility. and uses the dependent

variable is the trust of mu-akki to [my :.akal .

The papulutinn in this study were workers lit I'T I'LN t Persero } I'USERTI F

loca ted in South Jakarta. B)' using a SUn'i'Y method that is using a question ami

obtained a sample of J()() respondents. The datu processing technique 1151'S the

accounting anatvs ts test. statistical analysis. classic assumption test. multiple

linear regression unulysis, h.lpo ,hes;.f testing and the n)efficient ofdetermination.

The results of this study indicate that transparency IUIJ 1I significant effect Oil

the trustworthiness of 11I11:;.akki in " " ying zalwt with Tm.TOlIllI > Ttable is' 8 ,045 >

1.6608.. Accoun tability has ' 10 signi ficant effect Oil the trust of muzakki to pay

z.ak€ll with Taccoum < Ttable sebem r 0.358 < 1,608,. Responsibility affect.\' the

trust of murakki to l UI ) ' sakat with Tacco,ulI, > T '<J~I 2.173 > 1.6608. And

rrunsparency, accolllllabilitv. ami financial sta tement responsibility

simultaneously affect the trust of mutakki to pay zakut.

Therefore. it is suggested f ur further research to mid other independent

variables such as other principles of Good Corporate Governance, and to lise
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sumples fro m several COI1IIW lliej ' or other business entities ami ill differelll years

so that the research will he better and more varied. it is recommended for

government agellcle.\' to determine the amoll'" to be' issued 10 agencies or

i nst i tutions that are trusted to I1/lUUlge zukut, as welt as BAZ tBadan Am il Zakat].

lAZ (Lemhaga Amil Zakan Of OPZ tOrganization f or Zakat M allagel1/efJI ).
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Penduduk Indonesia menempati posisi terbanyak No. 4 di dunia dan merupakan 

salah satu negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak didunia. Hal ini 

salah satu faktor penyumbang terbesar zakat yang ada di Indonesia. Zakat diatur 

dalam Undang- Undang No. 23 Tahun 2011 yang telah direvisi dari Undang-

undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang merupakan pranata 

keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan 

masyarakat.  Zakat ini memiliki hukum wajib dimana seluruh masyarakat muslim 

wajib menyisihkan sejumlah uang dengan beberapa ketentuan nisabnya. 

Sebagaimana diatur dalam Q.S At-Taubah ayat 103 yang artinya: 

       “Ambilah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan 

mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) 

ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. 

       Di Indonesia ini memiliki potensi zakat yang cukup besar. Menurut Outlook 

Zakat 2017 yang dikeluarkan oleh PUSKAS BAZNAS menyebutkan bahwa 

potensi zakat di Indonesia mencapai 217 Triliun Rupiah dan pada tahun 2017, 

sedangkan yang dapat terhimpun dari potensi sebesar itu hanya 5 Triliun Rupiah. 

Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, Indonesia merupakan 

negara dengan jumlah lembaga keuangan syariah terbesar di dunia.  
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       Menurut Lukman Hakim, Indonesia merupakan negara dengan jumlah 

lembaga syariah terbesar. Sebab, jumlah umat Muslim Indonesia luar biasa 

banyak. Ormas-ormas keagamaan di Indonesia juga luar biasa besarnya. Jadi, hal 

ini menjadi sebuah potensi yang luar biasa untuk Indonesia. Zakat dan wakaf pun 

menjadi bagian penting. Menurut data statistik BAZNAS tahun 2018 memiliki 

potensi keseluruhan 287 triliun rupiah akan tetapi realisasi hanya sekitar 9,2 

Triliun Rupiah. Sedangkan BAZNAS provinsi memiliki potensi sebesar 65 Triliun 

Rupiah, namun pada kenyataannya hanya 31,7 Triliun Rupiah saja, dan BAZNAS 

kota/kabupaten memiliki potensi sebesar 6 Triliun Rupiah tetapi realisasi hanya 

2,5 Triliun Rupiah. (www.baznasjabar.org). 

       Sedangkan menurut data laporan keuangan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI)  

yang merupakan salah satu lembaga amil zakat Indonesia yaitu bahwa jumlah 

penerimaan dana di lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) ditahun 2016 

mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp. 25.604.862.478, terlihat adanya jumlah 

penyaluran zakat yang belum merata (kecil). Pada tahun 2017 mengalami 

peningkatan jumlah penerimaan dan penyaluran dana zakat, akan tetapi 

penerimaan dana zakat lebih kecil daripada jumlah penyaluran dana zakat hal ini 

mengakibatkan defisit sebesar Rp. 153.377.771. Pada tahun 2018 sama halnya 

dengan pada tahun 2017 akan tetapi, mengalami defisit dana yaitu Rp. 

5.977.848.941. 

       Berdasarkan informasi yang diperoleh diatas, fenomena yang terjadi saat ini 

adalah potensi tidak sesuai dengan realisasi yang pada kenyataannya banyak 

masyarakat lebih memilih langsung menyalurkan kepada mustahiq yang 

http://www.baznasjabar.org/
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membutuhkan tanpa ada bantuan Organisasi Pengelola zakat (OPZ). Hal ini dapat 

dilihat bahwa terdapat beberapa kemungkinan fakta yang mengakibatkan tidak 

tercapainya suatu target pengumpulan zakat yang ada di Indonesia yaitu : 1) 

kurangnya ilmu pengetahuan tentang badan atau lembaga amil zakat yang ada di 

Indonesia, 2) rendahnya kesadaran masyarakat atas wajib zakat (Muzakki), 3) 

rendahnya kepercayaan masyarakat dengan BAZ maupun LAZ.  

       Menurut Hafiduddin (2011) dan Wahid, dkk (2009) dalam  Canggih, dkk 

(2017)  berpendapat bahwa rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga 

pengelola zakat juga dapat menjadi penyebab kesenjangan antara besaran potensi 

zakat dan nominal zakat yang diterima. Profesionalisme lembaga zakat dan hasil 

pengelolaan zakat yang tidak terpublikasi kepada masyarakat luas adalah hal yang 

membuat kepercayaan masyarakat rendah terhadap lembaga pengelola zakat. 

Menurut Endahwati (2014) kepercayaan Muzakki akan terjadi bila pihak pengelola 

ZIS mampu memberikan akuntabilitas publik atas pengelolaan ZIS tersebut. BAZ 

juga harus menunjukkan kinerjanya yang bagus dan membuktikan kejujuran 

pengelolanya, transparan dan profesional, sehingga pemberi zakat percaya untuk 

menyalurkan zakatnya ke lembaga tersebut.  

       Dalam penelitian Baiti (2019) berpendapat bahwa semakin baik pengelolaan 

lembaga amil zakat, maka akan semakin baik dan tinggi pula kepercayaan 

muzzaki dalam menyalurkan dana zakat melalui lembaga amil zakat. Menurut 

Endahwati (2014) kepercayaan Muzakki akan terjadi bila pihak pengelola ZIS 

mampu memberikan akuntabilitas publik atas pengelolaan ZIS tersebut. BAZ juga 

harus menunjukkan kinerjanya yang bagus dan membuktikan kejujuran 
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pengelolanya, transparan dan profesional, sehingga pemberi zakat percaya untuk 

menyalurkan zakatnya ke lembaga tersebut.  

       Upaya untuk terciptanya kepercayaan muzakki  dalam membayar zakat di 

lembaga / badan amil zakat perlu adanya prinsip-prinsip Good Coorporate 

Governance seperti transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas agar realisasi 

zakat sesuai dengan potensi zakat yang telah jelaskan sebelumnya. Menurut 

Susanti (2019) berpendapat bahwa untuk mendapatkan respon positif dari 

Muzakki perlu adanya upaya dari lembaga amil zakat untuk membangun 

hubungan baik antara Muzakki dengan pihak berkepentingan di dalam lembaga. 

       Menurut Harjono dan Zulkarnaen (2020) kepercayaan terhadap lembaga zakat 

dapat didefinisikan bahwa kemauan Muzakki untuk mengandalkan lembaga zakat 

untuk menyalurkan zakatnya kepada Mustahiq. Kepercayaan adalah suatu 

pengetahuan, kesediaan seseorang untuk bergantung kepada orang lain (lembaga 

pengelola zakat) sehingga Muzakki dapat merasakanya. Jika Muzakki yakin 

lembaga tersebut profesional, amanah dan transparan, maka dapat menumbuhkan 

rasa kepercayaan tinggi terhadap lembaga zakat, dan dana zakat yang terkumpul 

akan lebih optimal dalam segi pemanfaatan.  

       Berikut ini beberapa penelitian sebelumnya mengenai pengaruh kepercayaan 

muzakki dalam membayar zakat, diantaranya Nasim, dkk (2014), Rosalia dan 

Huda (2019), Adiningrum (2018),  Rahayu (2019) yang berpendapat bahwa 

transparansi laporan keuangan terdapat pengaruh signifikan terhadap kepercayaan 

muzakki dalam membayar zakat. Namun memiliki perbedaan dengan penelitian 

lainnya yang dilakukan oleh Delsie, dkk (2018), Ikhwanda dan Hudayati (2019), 
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Baiti (2019), Nugraha (2019), Maulidiyah dan Darno (2019) yang menyatakan 

bahwa transparansi laporan keuangan tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap kepercayaan muzakki dalam membayar zakat. 

       Penelitian yang dilakukan seperti Ahmad dan Rusdiato (2018), Aswiyah 

(2019), dan Kusumawardani (2020) yang menyatakan pendapat mereka bahwa 

akuntabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepercayaan muzakki 

dalam membayar zakat. Akan tetapi, terdapat perbedaan dengan penelitian yang 

lainnya seperti Indriani dan Nanda (2017), Nofitasari (2019) yang menyatakan 

pendapat mereka yaitu akuntabilitas tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap kepercayaan muzakki dalam membayar zakat. 

       Penelitian yang dilakukan oleh Tsalas, dkk (2019), Atsarina (2018) yang 

menyatakan pendapat mereka bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 

responsibilitas terhadap kepercayaan muzakki membayar zakat. Namun terdapat 

perbedaan dengan penelitian yang lainnya yaitu Mutmainah(2015) yang 

menyatakan bahwa responsibilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap minat 

muzakki membayar zakat, yang dapat diartikan bahwa muzakki tidak memiliki 

kepercayaan sepenuhnya terhadap lembaga amil zakat. 

       Berdasarkan beberapa perbandingan penelitian diatas serta fenomena yang 

terjadi di Indonesia, maka penelitian ini dalam melakukan penelitian terbarukan 

yaitu kepercayaan Muzakki membayar zakat menggunakan variabel: transparansi, 

akuntabilitas, dan responsibilitas pelaporan keuangan, sehingga penelitian ini 

diberi judul “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Responsibilitas 

Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Terhadap Kepercayaan Muzakki 
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Membayar Zakat (Studi Kasus Pekerja di PT. PLN (Persero) PUSERTIF, 

Jakarta Selatan)”. 

1.2 Permasalahan 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

       Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis dapat mengidentifikasikan 

suatu masalah, antara lain: 

1. Apakah transparansi berpengaruh positif terhadap kepercayaan Muzakki 

membayar zakat (Studi Kasus Pekerja di PT.PLN (Persero) PUSERTIF, 

Jakarta Selatan) ? 

2. Apakah akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kepercayaan Muzakki 

membayar zakat (Studi Kasus Pekerja di PT.PLN (Persero), Jakarta Selatan) ? 

3. Apakah responsibilitas laporan keuangan Badan Amil Zakat berpengaruh 

positif terhadap kepercayaan Muzakki membayar zakat (Studi Kasus Pekerja 

di PT.PLN (Persero), Jakarta Selatan) ? 

4. Apakah transparansi, akuntabilitas, responsibilitias laporan keuangan Badan 

Amil Zakat berpengaruh positif terhadap kepercayaan Muzakki membayar 

zakat (Studi Kasus Pekerja di PT.PLN (Persero), Jakarta Selatan) ? 

1.2.2 Pembatasan Masalah 

       Berdasarkan identifikasi masalah diatas, penulis telah membatasi masalah 

dengan tujuan agar penelitian dapat dilakukan secara efisien dan efektif untuk 

mendapatkan hasil yang maksimal yaitu mengambil objek penelitian di di 

PT.PLN (Persero)  Jakarta Selatan tahun 2020. 
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1.2.3 Perumusan Masalah 

       Berdasarkan beberapa pembatasan masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

perumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah transparansi, 

akuntabilitas, dan responsibilitas laporan keuangan Badan Amil Zakat 

berpengaruh secara simultan terhadap terhadap kepercayaan Muzakki membayar 

zakat (Studi Kasus Pekerja di PT.PLN (Persero)  PUSERTIF, Jakarta Selatan)? 

1.3  Tujuan Penelitian 

       Adapun tujuan dalam penelitian ini berdasarkan rumusan masalah, 

diantaranya sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap kepercayaan Muzakki 

membayar zakat pada pekerja di PT.PLN (Persero)  PUSERTIF, Jakarta 

Selatan. 

2. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap kepercayaan Muzakki 

membayar zakat pada pekerja di PT.PLN (Persero)  PUSERTIF, Jakarta 

Selatan. 

3. Untuk mengetahui pengaruh responsibilitas laporan keuangan badan amil 

zakat terhadap kepercayaan Muzakki membayar zakat pada di PT.PLN 

(Persero)  PUSERTIF,   Jakarta Selatan. 

4. Untuk mengetahui pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas 

laporan keuangan badan amil zakat terhadap kepercayaan Muzakki membayar 

zakat pada pekerja di PT.PLN (Persero)  PUSERTIF, Jakarta Selatan. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

       Dari penelitian ini diharapkan terdapat manfaat yang dapat diambil untuk 

semua pihak. Manfaat tersebut antara lain: 

1. Bagi Mahasiswa 

1) Dapat mengetahui situasi permasalahan secara nyata yang ada, 

2) Agar dapat dijadikan sebagai bahan penelitian dimasa yang akan datang 

menjadi lebih baik lagi. 

2. Bagi Akademik  

1) Sebagai bahan referensi ilmu pengetahuan dari penelitian sebelumnya. 

2) Sebagai suatu pengembangan ilmu pengetahuan dengan cara menguji 

kebenaran suatu teori atau menciptakan teori baru. 

3. Bagi Penulis 

1) Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana ekonomi. 

2) Sebagai bahan untuk pengambilan keputusan dalam memecahkan suatu 

masalah. 

3) Menambah wawasan terkhususnya dibidang transparansi, akuntabilitas, 

dan responsibility pelaporan keuangan dalam kasus kepercayaan Muzakki 

membayar zakat di PLN. PUSERTIF, Jakarta Selatan. 
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dikatakan masyarakat telah percaya dengan badan / lembaga yang telah 

didirikan. 

3. Hasil uji statistik t variabel independen X2 yaitu akuntabilitas memiliki nilai t 

hitung (0,358) < T tabel  (1,6608 ), dan memiliki nilai signifikansi 0,721 > 

0,05.Maka dapat disimpulkan H2 ditolak yang artinya akuntabilitas tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepercayaan muzakki membayar 

zakat (Studi Kasus di PT.PLN (Persero)  PUSERTIF,Jakarta Selatan). 

4. Hasil uji statistik t variabel independen X3 yaitu responsibilitas  memiliki 

nilai t hitung (2,173) > T tabel  (1,6608 ), dan memiliki nilai signifikansi 0,32 > 

0,05. Maka dapat disimpulkan H3 diterima yang artinya memiliki pengaruh  

signifikansi terhadap kepercayaan muzakki membayar zakat (Studi Kasus di 

PT.PLN (Persero)  PUSERTIF,Jakarta Selatan).. Apabila suatu lembaga / 

badan amil telah mampu menerapkan responsibility  yakni bertanggung 

jawab sosial kepada masyarakat (Muzakki) berdasarkan manajemen lembaga / 

badan itu, maka masyarakat akan percaya kepada institusi tersebut sehingga 

akan mengakibatkan masyarakan menyalurkan dana mereka secara terus 

menerus melalui lembaga / badan amil. 

5.2 Saran 

       Berdasarkan penelitian yang telah diteliti diatas dan masih memerlukan 

beberapa perbaikan dalam penelitian selanjutnya, maka penulis ingin 

menyampaikan beberapa saran yang mungkin bermanfaat untuk Muzakki ataupun 

penelitian selanjutnya sebagai berikut: 
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1. Untuk Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ) ,maupun 

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) disarakan untuk selanjutnya selalu 

mengkaji dan melakukan evaluasi ulang agar kedepannya lebih baik lagi 

karena akan mempengaruhi kepercayaan muzakki dalam membayar zakat dan 

dapat meningkatkan taraf perekonomian Indonesia. 

2. Untuk instansi perusahaan pemerintah diharapkan untuk menentukan jumlah 

zakat yang dikeluarkan setiap bulan dan dibayarkan kepada badan atau 

lembaga atau organisasi yang sudah dipercaya oleh pemerintah untuk 

menjalankan ngelola zakat. 

3. Dalam penelitian tersebut peneliti banyak menyadari kesalahan-kesalahan 

serta kekurangan baik dari kata-kata maupun materi yang disampaikan, dan 

peneliti hanya meneliti di satu instansi perusaahaan, dan selanjutnya 

diharapkan untuk meneliti pada beberapa instansi perusahaan dan di salah 

satu Provinsi Indonesia. 

4. Dari hasil penelitian diatas yang telah dilakukan oleh penulis, diharapkan 

untuk penelitian selanjutnya dapat menambah atau mengganti variabel-

variabel lain yang dapat mempengaruhi Kepercayaan Muzakki Membayar 

zakat, serta memparluas cakupan wilayah yang ingin diteliti selanjutnya. 
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