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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi pada saat ini makin banyak orang yang sadar akan

pentingnya membayar zakat. Zakat juga merupakan rukun islam yang ke 4.

Sehingga umat islam yang telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan

agama wajib menjalankannya. Dalam hal ini semakin banyak pula lembaga

zakat yang berdiri untuk melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat,

tetapi hal ini juga tidak menjamin masyarakat percaya akan lembaga zakat.

Dalam hal ini dibuktikan  masih adanya keraguan muzakki untuk

mengeluarkan pembayaran zakat yang beralasan jika mereka tidak memiliki

pemahaman dan makna zakat itu sendiri, tidak memiliki pengetahuan tentang

pengelolaan lembaga zakat (Tsalas, Mahri & Rosida 2019). Tanpa adanya

pembayar zakat, lembaga zakat tidak dapat berjalan secara efektif.Lembaga

zakat mampu bertahan dan berjalan efektif jika masih adanya kesinambungan

antara pembayar zakat dengan pendistribusian zakat kepada asnaf yang

membutuhkan.

Sampai saat ini lembaga zakat telah mengalami beberapa transformasi

dalam sistem manajemen untuk membuat kinerja lebih baik. Namun, meski

dengan beberapa perbaikan yang telah dilakukan, kinerja institusi masih

dianggap tidak efisien, dimana masih banyak orang tidak puas dengan

distribusi sistem zakat (Aziz, Din & Abdulsomad 2018). Oleh karena itu,



2

untuk mengatasi masalah tersebut ada beberapa konsep telah diperkenalkan

untuk membuat sistem pengiriman zakat yang lebih efisien.

Salah satu konsepnya adalah melalui desentralisasi manajemen rantai

pasokan di Indonesia. Untuk membentuk kerangka kerja dalam pemerintahan

yang baik, lembaga zakat dapat menerapkan tata kelola yang baik yaitu

dengan prinsip transparansi, akuntablitas, tanggung jawab, kemandirian, dan

keadilan (Amalia, Rodoni & Tahliani 2018). Selain itu kinerja lembaga zakat

terutama dalam manajemen dan pelayanan merupakan tolak ukur untuk

menumbuhkan kepercayaan masyarakat.

Dalam menumbuhkan kepercayaan, lembaga zakat haruslah memiliki

tata kelola yang baik untuk kelangsungan hidup lembaga zakat tersebut.

Tanpa adanya tata kelola yang baik, lembaga zakat tidak dapat bekerja secara

efektif. Tata kelola perusahaan adalah alat yang efektif untuk mengelola

kinerja organisasi (Chughtai & Tahir, 2015). Tata kelola perusahaan (lembaga

zakat) juga mencakup hubungan antara stakeholder yang terlibat dalam tujuan

pengelolaan lembaga zakat. Pihak-pihak utama dalam tata kelola suatu

perusahaan antara lain para pemegang saham, manajemen, dan dewan direksi.

Tata kelola perusahaan atau organisasi pada dasarnya memberikan

pedoman kepada dewan direksi perusahaan untuk membuat peraturan serta

kebijakan perusahaan dan kemudian memastikan bahwa kebijakan

perusahaan telah dilakukan secara efektif. Dalam konteks pengelolaan zakat,

islam memiliki nilai-nilai yang telah dimasukkan dalam hukum tertentu. Di

Indonesia, lembaga zakat diatur oleh pemerintah Indonesia dibawah UU No.
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23/2011 tentang pengelolaan zakat (Amalia, 2018). Dengan adanya peraturan

dan kebijakan yang baik akan dapat menarik serta meningkatkan kepercayaan

para pemberi sumbangan zakat terhadap lembaga zakat tersebut.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Tsalas, Mahri & Rosida (2019),

tata kelola perusahaan yang baik di BAZNAS Garut Jakarta, menurut survey

100 responden dalam kategori tinggi dengan masing-masing indikator dalam

kisaran antara 63%-75%. Transparansi di BAZNAS Garut, menjaga

obyektivitas dalam melakukan kegiatan operasional dan menyediakan

informasi yang relevan dengan cara yang mudah di akses dan dipahami oleh

para pemangku kepentingan (muzakki dan mustahik). Disisi akuntanbilitas,

lembaga mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan

adil. Dalam hal tanggung jawab, BAZNAS Garut berada dalam kategori

tinggi terkait dana zakat yang diterima dan dikelola serta pendistribuasian

zakat.

Hasil penelitian berbeda ditunjukkan oleh Sari and Td (2017), level

rata-rata penerapan prinsip tata kelola yang baik cukup rendah yaitu 2,98. Hal

ini berarti tingkat adopsi good corporate governance di lembaga zakat kota

Padang masih rendah karena memiliki rata-rata di bawah 3. Kemungkinan

alasan di balik ini mungkin karena kurangnya kesadaran pengetahuan tentang

prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Menurut Amalia, Rodoni &Tahliani (2018),  hasil penelitian pada

lima prinsip good corporate governance rata-rata berpengaruh terhadap tata

kelola lembaga zakat. Prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan
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kemandirian berpengaruh terhadap tata kelola lembaga zakat. Sedangkan

prinsip keadilan terhapuskan karena memiliki skor pemuatan di bawah 0,5

sehingga tidak bisa dimuat ke konstruk yang mewakili.

Sampai saat ini belum ditemukan penelitian sebagai mana yang

dikakukan oleh para peneliti di atas dengan kasus di Surakarta, sehingga

penting untuk dilakukan penelitian di kota Surakarta, Karena potensi zakat di

Surakarta cukup besar sehingga masyarakat perlu lembaga zakat yang

menerapkan prinsip  transparan, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian

dan keadilan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, serta adanya

perbedaan hasil penelitian terdahulu, maka penulis tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul “Tata Kelola Lembaga Zakat di Eks-Karesidenan

Surakarta”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang

dapat diajukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Apakah transparansi berpengaruh terhadap kinerja lembaga zakat?

2. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja lembaga zakat?

3. Apakah tanggung jawab berpengaruh terhadap kinerja lembaga zakat?

4. Apakah kemandirian berpengaruh terhadap kinerja lembaga zakat?

5. Apakah keadilan berpengaruh terhadap kinerja lembaga zakat?
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C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh prinsip transparansi terhadap kinerja lembaga

zakat.

2. Menganalisis pengaruh prinsip akuntabilitas terhadap kinerja lembaga

zakat.

3. Menganalisis pengaruh prinsip tanggung jawab terhadap kinerja lembaga

zakat.

4. Menganalisis pengaruh prinsip kemandirian terhadap kinerja lembaga

zakat.

5. Menganalisis pengaruh prinsip keadilan terhadap kinerja lembaga zakat.

D. Manfaat Penelitian

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lian:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran

dalam memperkaya wawasan mengenai tata kelola lembaga zakat dengan

menggunakan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab,

kemandirian, dan keadilan yang mengutamakan kepentingan penyumbang

dan asnaf.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai tata

kelola lembaga zakat dengan menggunakan 5 prinsip tata kelola yang baik.



6

Selanjutnya dapat memberikan informasi kepada lembaga zakat mengenai

kinerja tata kelola perusahaan dan membantu lembaga zakat menerapkan

prinsip-prinsip yang baik dan tepat untuk mempertahankan serta

meningkatkan kualitas tata kelola lembaga zakat. Selain itu, penelitian ini

juga membantu para penyumbang zakat dalam mengambil keputusan

untuk menyalurkan zakatnya pada lembaga zakat yang memiliki tata

kelola yang baik. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan bahan

referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang sejenis agar lebih

mudah , terarah dan memperoleh hasil yang akurat.

E. Sistematika penulisan skripsi

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I     PENDAHLUAN

Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II    TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat teori-teori yang digunakan sebagai dasar dan tinjauan untuk

menganalisis permasalahan yang diteliti, tinjauan hasil penelitian-penelitian

terdahulu yang relevan dengan masalah yang diteliti, serta kerangka

pemikiran.

BAB III   METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, jenis dan sumber penelitian

data, uraian tentang populasi dan sampel yang diambil, definisi operasional,

metode yang digunakan dalam mengumpulkan data, dan metode analisis data
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BAB 1V  PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi karakteristik responden , hasil analisis data, dan uraian

pembahasan atas temuan penelitian.

BAB V     PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan, keterbatasan penelitian, saran dan aplikasi hasil

peneliti.


