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ABSTRAK 

Zakat yang merupakan kewajiban setiap pribadi dalam Islam, tetapi kalau tidak 

dikelola secara management  skill  yang  baik  tidak  tepat  sasaran,  tidak  efektif  dan efisien.  

Hal  ini  mungkin  disebabkan  beberapa  hal  seperti  pengelolaan  zakat  yang belum efektif, 

kesadaran wajib zakat (muzaqi) belum tumbuh atau hal lain sebagainya. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh akuntabilitas, 

transparansi Lembaga Amil Zakat dan pengentasan kemiskinan terhadap kepercayaan 

muzakki pada Lembaga Amil Zakat di Bandung. Studi verifikasi dilakukan dengan membagikan 

kuesioner kepada muzakki dan calon muzakki di Lembaga Amil Zakat di Bandung. Data 

dikumpulkan dengan melakukan survei dan wawancara. Hipotesis diuji dengan analisis regresi 

linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh akuntabilitas, transparansi 

Lembaga Amil Zakat dan pengentasan kemiskinan pada kepercayaan muzakki secara statistik 

signifikan. 
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PENDAHULUAN 

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam dan disebutkan beriringan dengan shalat 

pada 82 ayat Al Quran. Merujuk pada Al-Qur'an surat At-Taubah(9) 103, Didin Hafidhuddin 

(2007) mengatakan bahwa zakat termasuk amal ijbari (otorita), sehingga untuk zakat perlu 

adanya lembaga yang dibentuk untuk menangani zakat secara khusus, serta diperlukan pula 

kekuasaan atau power. Pada umumnya yang masyarakat ketahui adalah bahwa zakat 

merupakan ibadah khusus di bulan Ramadhan, yaitu zakat fitrah, sedangkan zakat zakat maal 

jarang tersentuh. Jika urusan zakat mal seluruh umat Islam di Indonesia dikelola secara 

profesional, maka akan dapat terkumpul dana zakat trilyunan rupiah. 

Kemiskinan yang menjadi permasalahan sebagian  kehidupan  manusia  memang  telah 

ada sejak dahulu kala.  Kemiskinan  bukanlah  permasalahan  yang  menyangkut individu atau 

pribadi seseorang saja tetapi menyangkut semua aspek seperti masyarakat sekitar, daerah 

maupun Negara bahkan dunia. Kemiskinan juga tidak hanya ditangani secara individu, tetapi 

juga harus ditangani oleh masyarakat, pemerintah daerah maupun Negara. Dampak kemiskinan  

yang  terjadi  telah  membuat  banyak  anak-anak  tidak  bisa  bersekolah atau melanjutkan 

pendidikan apalagi yang berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurang gizi dan lain 

sebagainya. Islam juga telah mewajibkan bagi umatnya untuk menanggulangi kemiskinan 

melalui infaq, sadaqah dan zakat. 

Berdasarkan ukuran kehidupan modern pada masa kini, masyarakat miskin adalah yang 

tidak dapat menikmati fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kemudahan- 



kemudahan lainnya yang tersedia pada jaman modern. Tahun 2014 Badan Pusat Statistik 

menyatakan bahwa pemerintah Indonesia mendefinisikan garis kemiskinan dengan perdapatan 

perbulannya (perkapita) sebanyak Rp 312.328,00 atau setara dengan USD $25. Bank Dunia 

mengklasifikasikan persentase penduduk Indonesia yang hidup dengan penghasilan kurang dari 

USD $1.25 per hari hidup di bawah garis kemiskinan. Menurut Bank Dunia, sebagian besar 

kehidupan penduduk Indonesia hampir berada di bawah garis kemiskinan, hanya seperempat 

jumlah penduduk Indonesia yang hidup sedikit di atas garis kemiskinan. 

Tabel berikut ini memperlihatkan angka kemiskinan di Indonesia, baik relatif maupun 

absolut: 

Tabel 1. 

Statistik Kemiskinan Dan Ketidaksetaraan Di Indonesia 

 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Kemiskinan Relatif 

(% dari populasi) 
17.8 16.6 15.4 14.2 13.3 12.5 11.7 11.5 11.0 

Kemiskinan Absolut 

(dalam jutaan) 
39 37 35 33 31 30 29 29 28 

Koefisien Gini/ 

Rasio Gini 
- 0.35 0.35 0.37 0.38 0.41 0.41 0.41 - 

Sumber: Bank Dunia dan Badan Pusat Statistik (BPS) 

 
 

Di Negara Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sudah seharusnya 

zakat dapat lebih diberdayakan. Kita menyadari bahwa dengan berzakat seorang muslim tidak 

akan menjadi miskin. Bahkan dalam menikmati harta dari-Nya, dengan berzakat kita akan 

merasa tenang, karena hak Allah dan fakir miskin telah kita berikan, sebagaimana pula sabda 

Rasulullah s.a.w bahwa "tidak sempurna shalat bagi seseorang yang tidak membayar zakat". 

Perkembangan lembaga pengelola zakat di tanah air akhir-akhir ini menunjukkan 

kemajuan yang cukup signifikan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 

tahun 1999 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011, pengelolaan zakat 

adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan 

terhadap pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Terdapat dua kelembagaan pengelola 

zakat yang diakui pemerintah, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). 

Sebagai organisasi sektor publik, LAZ memiliki stakeholders yang luas. Konsekuensinya, LAZ 

dituntut untuk dapat memberikan informasi mengenai pengelolaan dana zakat kepada semua 

pihak yang berkepentingan.. Jika kepercayaan publik kepada lembaga tetap terjaga, maka 

diharapkan masyarakat akan terus menyalurkan dana zakatnya melalui lembaga. Dengan 

adanya regulasi mengenai pengelolaan keuangan Organisasi Pengelola Zakat, maka 

pengelolaan zakat baik oleh Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ), 

diharapkan akan lebih baik, sehingga kepercayaan masyarakat muzakki kepada organisasi 

pengelola zakat diharapkan meningkat. 

LAZ yang akuntabel adalah lembaga yang mampu membuat laporan periodik yang 

memuat semua informasi relevan yang dibutuhkan dan laporan tersebut dapat secara  langsung 

tersedia dan dapat diakses oleh para pengguna potensial, sehingga akan memudahkan 

stakeholders mendapatkan informasi dan melakukan pengawasan. Dalam pembahasan zakat, 

yang terpenting dan tidak boleh dilupakan adalah peran para amil zakat 



selaku pengemban amanah pengelolaan dana. Jika amil zakat baik, maka tujuh asnaf  mustahik 
lainnya akan menjadi baik. 

Manajemen organisasi pengelola zakat (OPZ) yang amanah, profesional dan transparan 

adalah sesuai dengan prinsip “Good Organization Governance. Dengan diterapkannya 

sedikitnya tiga prinsip tersebut diharapkan OPZ semakin mendapatkan banyak kepercayaan 

dari masyarakat luas. Rumusan pertanyaan penelitian ini adalah apakah penerapan prinsip 

akuntabilitas, transparansi dan program pengentasan kemiskinan berpengaruh terhadap 

kepercayaan Muzakki kepada suatu OPZ. 

 

 

 

LANDASAN TEORI 

 
Kewajiban membayar zakat perlu diikuti dengan penerapan dan pelaksanaan pengelolaan 

zakat yang professional. Dalam pengelolaan zakat terdapat beberapa prinsip yang harus diikuti 

diantaranya (Eri Sudewo, 2004:190) : 

a. Keterbukaan, artinya pengelolaan zakat hendaknya dilakukan secara terbuka dan diketahui 

masyarakat umum. 

b. Sukarela, artinya pemungutan atau pengumpulan zakat hendaknya berdasarkan pada 

prinsip sukarela, meskipun pada dasarnya umat Islam yang enggan membayar zakat harus 

mendapat sangsi sesuai perintah Allah SWT. 

c. Keterpaduan, artinya tugas dan fungsi harus dilakukan secara terpadu dengan komponen- 

komponen yang lainnya. 

d. Prefesionalisme, artinya pengelolaan zakat harus dilakukan oleh yang ahli dibidangnya 

e. Kemandirian, diharapkan lembaga pengelola zakat dapat mandiri dalam melaksanakan 

tugas dan fungsinya tanpa menunggu bantuan dari pihak lain. 

Morgan dan Hunt dalam Akbar dan Parvez (2009:26) menyatakan bahwa kepercayaan 

hanya ada ketika salah satu pihak yakin bahwa hubungan kerja sama dapat diandalkan dan 

mempunyai integritas. Kepercayaan (trust atau belief) merupakan keyakinan bahwa tindakan 

orang lain atau suatu kelompok, konsisten dengan kepercayaan mereka. Kepercayaan lahir dari 

suatu proses yang secara perlahan kemudian terakumulasi menjadi suatu bentuk keyakinan. 

Kepercayaan merupakan penilaian atas kredibilitas dan kemampuan pihak yang dipercaya 

dalam menyelesaikan kewajiban-kewajibannya. Keyakinan muncul dari persepsi yang berulang 

melalui pembelajaran dan pengalaman (M. Taufiq Amir, 2005:62-63). 

Mowen, Jhon dan Michael Minor (2002:312) menyatakan bahwa seseorang membentuk 

tiga jenis kepercayaan antara lain: kepercayaan atribut-objek (object-attribute beliefs), yaitu 

pengetahuan tentang sebuah objek, seperti seseorang, barang, atau jasa; kepercayaan manfaat-

atribut (attribute-benefit beliefs), yaitu seseorang mencari produk dan jasa yang akan 

menyelesaikan masalah-masalah mereka dan memenuhi kebutuhan mereka; kepercayaan 

manfaat-objek (object-benefit beliefs) yaitu jenis kepercayaan yang dibentuk dengan 

menghubungkan objek dan manfaatnya. Kepercayaan objek-manfaat merupakan persepsi 

konsumen tentang seberapa jauh produk, orang, atau jasa tertentu akan memberikan manfaat 

tertentu. 

Model kepercayaan organisasional memasukkan sifat kepribadian yang disebut 

kecenderungan untuk percaya (propensity to trust) yaitu keinginan umum untuk mempercayai 

orang lain. Kecenderungan akan mempengaruhi seberapa banyak kepercayaan yang dimiliki 

seseorang untuk orang yang dipercaya. Kepercayaan melibatkan loncatan kognitif melampaui 

harapan-harapan yang dijamin oleh dasar pemikiran dan pengalaman. Untuk membangun 



sebuah kepercayaan diperlukan core values sebagai berikut (Wibowo, 2006:380): keterbukaan, 

yaitu bahwa kerahasiaan dan kurangnya transparansi dalam  menjalankan sesuatu akan 

mengganggu trust building; kompetensi, yaitu bahwa kemampuan untuk melaksanakan suatu 

tugas atau peran dalam membangun pengetahuan dan keterampilan didasarkan pada 

pengalaman dan pembelajaran; kejujuran yaitu bahwa terdapat keselarasan antara informasi 

dengan kenyataan; integritas, yaitu bahwa terdapat keselarasan antara niat, pikiran, perkataan 

dan perbuatan, dalam arti mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal 

untuk memberikan hasil kerja terbaik; akuntabilitas, merupakan  dorongan yang dimiliki 

seseorang untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang telah dikerjakan kepada 

lingkungannya atau orang lain; sharing, yaitu sebuah pengakuan atau pengungkapan diri 

terhadap orang lain yang berfungsi untuk berbagi sesuatu untuk meringankan sebuah masalah, 

sharing merupakan elemen penting dalam membangun kepercayaan, karena mempunyai 

manfaat nilai psikologis yakni membantu membangun hubungan yang lebih baik antara satu 

sama lain, termasuk sharing informasi, keterampilan, pengalaman dan keahlian; penghargaan 

yaitu bahwa untuk mendorong sebuah kepercayaan harus terdapat sikap saling menghargai satu 

sama lain. 

Kepercayaan terhadap lembaga zakat dalam penelitian ini didefinisikan sebagai 

kemauan muzakki untuk mengandalkan lembaga zakat untuk menyalurkan zakatnya kepada 

mustahiq. 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. Dengan zakat, pekerjaan dan 

pendapatan dalam perekonomian akan meningkat, sehingga meningkatkan standar hidup dan 

akhirnya akan meningkat pula volume agregat koleksi zakat, sehingga zakat dapat berpengaruh 

terhadap pengentasan kemiskinan. 

Pengelolaan zakat meliputi, pertama adalah kegiatan perencanaan, meliputi 

perencanaan program dan budgetingnya serta pengumpulan (collecting) data muzakki dan 

mustahik; kedua kegiatan pengorganisasian meliputi pemilihan struktur organisasi (Dewan 

Pertimbangan, Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana) dan penempatan orang-orang (amil) 

yang tepat serta pemilihan sistem pelayanan yang memudahkan ditunjang dengan perangkat 

lunak (software) yang memadai; ketiga tindakan nyata (pro active) dalam melakukan sosialisasi 

serta pembinaan baik kepada muzakki maupun mustahiq; pengawasan dari sisi syariah, 

manajemen dan keuangan operasional pengelolaan zakat. Empat hal tersebut menjadi 

persyaratan yang harus dilakukan oleh lembaga pengelola zakat baik oleh BAZ (Badan Amil 

Zakat) maupun LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang profesional. Kemampuan memberikan 

informasi terbuka, seimbang dan merata kepada stakeholders terutama mengenai pengelolaan 

keuangan adalah salah satu kriteria yang menentukan tingkat akuntabilitas dan aksesibilitas 

lembaga 

 

Pengembangan Hipotesis 

Terdapat regulasi mengenai pengelolaan keuangan Organisasi Pengelola Zakat,  seperti 

yang termaktub dalam undang-undang Zakat No.38 Tahun 1999 Bab VIII pasal 21 Ayat 1 yang 

dikuatkan oleh KMA Depag RI No. 581 Tahun 1999 mengenai pelaksanaan teknis atas 

ketersediaan audit laporan keuangan lembaga, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tetang 

Perubahan Ketiga atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Keputusan Dirjen 

Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat dan 

juga aturan yang dikeluarkan oleh PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No.45 

tentang akuntansi Organisasi nirlaba. Regulasi dan standar ini ditujukan agar LAZ 

melaksanakan akuntabilitas dan memiliki pedoman dalam penerapannya. 



Akuntabilitas merupakan core values organisasi LAZ yang diharapkan dapat meningkatkan 
kepercayaan muzakki terhadap LAZ. 

 

Ha1: Terdapat pengaruh penerapan akuntabilitas pada LAZ terhadap kepercayaan 
Muzakki. 

Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelola Zakat melahirkan paradigma baru 

dalam pengelolaan zakat yaitu perlu adanya pengikutsertaan masyarakat luar dan badan 

independen untuk turut serta mengawasi kegiatan pengelolaan secara langsung. 

Transparansi dapat dianalogikan sebagai suatu sifat dan sikap organisasi pengelola zakat 

yaitu tabligh, sesuai dengan Firman Allah SWT dalam QS Al Maidah ayat 67. Dalam ayat 

tersebut tersirat bahwa Lembaga Amil Zakat harus memegang teguh aturan Allah, selalu 

menyampaikan segala sesuatu secara benar dan transparan, menjunjung tinggi kejujuran, 

melakukan pekerjaan dengan penuh dedikasi dan loyalitas yang tinggi, sehingga kepercayaan 

muzakki kepada Lembaga Amil Zakat diharapkan dapat meningkat. Transparansi juga 

merupakan core values organisasi LAZ yang diduga berdampak meningkatkan kepercayaan 

muzakki terhadap LAZ. 

 

Ha2: Terdapat pengaruh penerapan prinsip transparansi LAZ terhadap kepercayaan 
Muzakki 

Kemiskinan menjadi masalah sosial karena ketika kemiskinan bertambah banyak maka 

angka kriminalitas dapat meningkat. Kemiskinan merupakan kondisi seseorang tidak dapat 

memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka menuju kehidupan yang lebih bermartabat. 

Kemiskinan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, 

antara lain tingkat pendapatan, pendidikan, kesehatan, akses barang dan jasa, lokasi geografis, 

gender dan kondisi lingkungan. Salah satu upaya yang perlu  dilakukan untuk mengatasi 

kemiskinan adalah dengan pemberdayaan zakat. Muzakki diduga akan lebih bersemangat untuk 

berzakat, jika dana yang dizakatkan secara nyata dapat berdampak terhadap dalam pengentasan 

kemiskinan. Ide terakhir ini merupakan kebaruan dalam model penelitian ini. 

 

Ha3: Terdapat pengaruh keberadaan program pengentasan kemiskinan terhadap kepercayaan 
Muzakki 

 

Gambar 1.  Kerangka Pemikiran 



METODE PENELITIAN 

Tabel 2 

Operasionalisasi Variabel 

 

Variabel 

 

Konsep Variabel 

 

Indikator 

 

Skala 

Akuntabilitas (X1) Mengandung unsur kejelasan 

fungsi dalam organisasi dan cara 

mempertanggungjawabkannya. 

(www.ksap.org) 

1. Lembaga menetapkan rincian fungsi, 

tugas dan tanggung jawab masing- 

masing bagian yang terdapat 

didalam lembaga tersebut. 

2. Setiap bagian dalam lembaga 

melaksanakan tugasnya secara jujur. 

3. Lembaga memiliki ukuran kinerja 

yang jelas. 

4. Lembaga memiliki sistem 

penghargaan dan sanksi (reward & 

punishment system). 

5. Lembaga mengevaluasi pencapaian 

kinerjanya secara berkala. 

6. Lembaga memiliki tata cara 

pengelolaan keluhan dan pengaduan. 

7. Laporan pertanggungjawaban 

disampaikan secara berkala sesuai 

dengan aturan yang berlaku. 

8. Laporan pertanggungjawaban telah 

diaudit syariah dan keuangan oleh 

lembaga yang berwenang. 

Ordinal 

Transparansi (X2) Merupakan kondisi dimana 

lembaga menyediakan informasi 

yang material dan relevan dengan 

cara yang mudah diakses dan 

dipahami oleh pemangku 

kepentingan. (KNKG, 2006) 

1. Terdapat pengumuman kebijakan 

mengenai pendapatan, pengelolaan 

keuangan dan asset. 

2. Tersedia laporan mengenai 

pendapatan, pengelolaan keuangan 

dan asset yang mudah diakses. 

3. Tersedia laporan 

pertanggungjawaban yang tepat 

waktu. 

4. Tersedianya sarana untuk suara dan 

usulan rakyat. 

5. Terdapat sistem pemberian 

informasi kepada publik. 

(Mardiasmo, 2002) 

Ordinal 

Pengentasan 
Kemiskinan (X3) 

Kemiskinan sebagai kekurangan 

dalam kesejahteraan, dan terdiri 

dari banyak dimensi. Hal ini 

termasuk penghasilan rendah dan 

ketidakmampuannya untuk 

mendapatkan barang dasar dan 

layanan yang diperlukan untuk 

bertahan hidup dengan martabat. 

Kemiskinan juga meliputi 

1. Pemberian bantuan dana kepada 

masyarakat miskin. 

2. Penyebaran informasi kepada 

masyarakat mengenai kegiatan 

pengentasan kemiskinan 

3. Pelaksanaan pelatihan-pelatihan 

tentang upaya peningkatan 

perekonomian bagi rakyat miskin 

Ordinal 



 rendahnya tingkat kesehatan dan 

pendidikan, akses masyarakat 

miskin terhadap air bersih dan 

sanitasi, keamanan fisik yang 

tidak memadai, kurangnya suara 

dan kapasitas memadai, serta 

kesempatan untuk hidup yang 

lebih baik. (World Bank, 2010) 

  

Kepercayaan 

Muzakki (Y) 

Kepercayaan (trust atau belief) 

merupakan keyakinan bahwa 

tindakan orang lain atau suatu 

kelompok konsisten dengan 

kepercayaan mereka. Kepercayaan 

lahir dari suatu proses secara 

perlahan kemudian terakumulasi 

menjadi suatu bentuk 

kepercayaan, dengan kata lain 

kepercayaan adalah keyakinan kita 

bahwa di satu produk ada atribut 

tertentu. Keyakinan ini muncul 

dari persepsi yang berulang 

adanya pembelajaran dan 

pengalaman (M. Taufiq Amir, 

2005) 

1. Muzakki percaya pada Lembaga 

Amil Zakat. 

2. Muzaki percaya akan kualitas 

pelayanan yang baik dari LAZ 

Ordinal 

 

Unit analisis penelitian ini adalah muzakki, karena seluruh variabel diukur berdasarkan 

persepsi muzakki, mengingat variabel kepercayaan bersifat personal atau individu. Mengingat 

bahwa LAZ di Bandung secara keseluruhan relative cukup besar dibandingkan keseluruhan 

LAZ, maka populasi target penelitian ini adalah muzakki LAZ dan potensial muzakki di 

Bandung. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 orang yang berdomisili 

di Bandung yang sudah pernah dan sedang berhubungan dengan Lembaga Amil Zakat. 

Tabel 3 

Daftar Lembaga Amil Zakat di Bandung 
 

No. A  l  a  m  a t 

1 DPU Daarut Tauhiid 
Jl. Gegerkalong Girang No. 32 Bandung - Pesantren Daarut Tauhiid 

2 Rumah Zakat 
Jl. Turangga No. 25 C Bandung 

3 Rumah Yatim 
Jl. Terusan Jakarta No. 212 Bandung 

4 Lazismu 
Jl. Kadipaten Raya No. 4-6 Antapani Bandung 

5 Pusat Zakat Umat 
Jl. Perintis Kemerdekaan No. 2-4 Bandung 

6 Lazis Dewan Da’wah Unit Jawa Barat 
Jl. Pungkur No. 151 Bandung 

7 Lazis NU Jawa Barat 
Jl. Sancang No. 8 Bandung 

8 PKPU Jawa Barat 
Jl. Cikutra No. 138 Bandung 

9 Baitul Maal Hidayatullah 
Jl. AH. Nasution No. 115 Arcamanik Bandung 

10 Yayasan Baitul Maal BRI 



 Jl. Asia Afrika No. 57-59 Bandung 

11 Dompet Dhuafa Republika 
Jl. Naripan No. 106 A Blok C Bandung 

12 Sinergi Foundation 
Jl. HOS Tjokroaminoto (Pasir Kaliki) No. 143 Bandung 

13 Gd. Wakaf 99 
Jl. Sidomukti No. 99 H Bandung 

Dari berbagai sumber yang digabung 

 

 

Data yang diperoleh merupakan data ordinal yang ditingkatkan menjadi data interval 

dengan menggunakan teknik transformasi data metode successive interval. Pengujian hipotesis 

dilakukan melalui analisis regresi berganda. 

 

HASIL & DISKUSI 

 
Deskripsi karakteristik responden penelitian ini. 

Tabel 4 

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
 

No Jenis Kelamin Frekuensi % 

1 Laki-Laki 47 47 

2 Perempuan 53 53 

Total 100 100 

 
Tabel 5 

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 
 

No Usia Frekuensi % 

1 < 21 tahun 3 3 

2 21 - 30 tahun 18 18 

3 31 - 40 tahun 44 44 

4 41 - 50 tahun 20 20 

5 > 50 tahun 15 15 

Total 100 100 

 
Tabel 6 

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan 
 

No Pendidikan Frekuensi % 

1 SD - SMP 0 0 

2 SMA 24 24 

3 D3/S1 55 55 

4 S2 18 18 

5 S3 3 3 

Total 100 100 



Tabel 7 

Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan 
 

No Pekerjaan Frekuensi % 

1 PNS 21 21 

2 Swasta 45 45 

3 Wiraswasta 16 16 

4 IRT 7 7 

5 Mahasiswa 11 11 

6 Lainnya 0 0 

Total 100 100 

Tabel 8 

Karakteristik Responden Berdasarkan Intensitas Pembayaran Zakat 
 

No Intensitas Pembayaran Zakat Frekuensi % 

1 Perbulan 52 52 

2 Pertiga Bulan 9 9 

3 Perenam Bulan 3 3 

4 Pertahun 11 11 

5 Tidak Tentu 25 25 

Total 100 100 

 
Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan teknik Cronbach’s Alpha. Instrumen 

reliabel jika nilai Cronbach’s Alpha lebih besar dari 0,7. 

Tabel 9 

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Akuntabilitas 
 

 
Variabel 

No 

Item 

 
Koefisien Validitas 

 
Titik Kritis 

 
Kesimpulan 

 

 

 

 

 

 

 
Akuntabilitas 

1 0.540 0.300 Valid 

2 0.461 0.300 Valid 

3 0.381 0.300 Valid 

4 0.791 0.300 Valid 

5 0.791 0.300 Valid 

6 0.791 0.300 Valid 

7 0.532 0.300 Valid 

8 0.791 0.300 Valid 

9 0.397 0.300 Valid 

10 0.543 0.300 Valid 

11 0.791 0.300 Valid 

Koefisien Reliabilitas 0.791 

Titik Kritis 0.700 

Keterangan Reliabel 



 

Tabel 10 

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Transparansi 
 

 

Variabel 
No 

Item 

 

Koefisien Validitas 

 

Titik Kritis 

 

Kesimpulan 

 

 

 

 

Transparansi 

1 0.457 0.300 Valid 

2 0.792 0.300 Valid 

3 0.792 0.300 Valid 

4 0.760 0.300 Valid 

5 0.811 0.300 Valid 

6 0.479 0.300 Valid 

7 0.528 0.300 Valid 

Koefisien Reliabilitas 0.760 

Titik Kritis 0.700 

Keterangan Reliabel 

 

 
Tabel 11 

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Pengentasan Kemiskinan 
 

Variabel 
No 

Item 

Koefisien 

Validitas 
Titik Kritis Kesimpulan 

 

 

 
 

Pengentasan 

Kemiskinan 

1 0.874 0.300 Valid 

2 0.874 0.300 Valid 

3 0.774 0.300 Valid 

4 0.532 0.300 Valid 

5 0.874 0.300 Valid 

6 0.696 0.300 Valid 

7 0.774 0.300 Valid 

Koefisien Reliabilitas 0.873 

Titik Kritis 0.700 

Keterangan Reliabel 

 

 
Tabel 12 

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Kepercayaan Muzakki 
 

Variabel 
No 

Item 

Koefisien 

Validitas 
Titik Kritis Kesimpulan 

Kepercayaan 

Muzakki 

1 0.474 0.300 Valid 

2 0.520 0.300 Valid 



 3 0.760 0.300 Valid 

4 0.835 0.300 Valid 

5 0.799 0.300 Valid 

Koefisien Reliabilitas 0.708 

Titik Kritis 0.700 

Keterangan Reliabel 

 

 

 

 

Tanggapan Responden Mengenai Akuntabilitas 

Akuntabilitas dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan sebelas item pernyataan 

yang relevan. Tanggapan-tanggapan responden mengenai akuntabilitas dapat dilihat pada tabel 

berikut ini: 

 

Tabel 13 

Tanggapan Responden Mengenai Akuntabilitas 
 

 

No 

 

Butir Kuesioner 

 

% 

1 Laporan Keuangan dari LAZ ini dipublikasikan secara berkala 77.40 

2 LAZ melaporkan sumber-sumber dana yang diterima dari masyarakat 74.60 

3 LAZ melaporkan setiap kegiatan penyaluran dana zakatnya 78.40 

 
4 

 

LAZ menyalurkan dana dari masyarakat kepada pihak-pihak yang berhak menerima 

(mustahik) sesuai dengan syariat islam 

 
77.80 

 
5 

 

LAZ menyalurkan zakatnya berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan 

prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan 

 
79.60 

6 Karyawan LAZ bersifat adil dan jujur dalam menjalankan tugasnya 77.40 

 

7 
 

Kegiatan-kegiatan LAZ tidak menyimpang dari aturan hukum di Indonesia 
 

78.00 

 

8 
 

Masyarakat dapat dengan mudah mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh LAZ 
 

81.80 

 
9 

LAZ menyediakan layanan berupa bentuk kotak saran dan pengaduan untuk 

masyarakat yang ingin mengajukan kritik atau saran 
 

78.60 



10 Laporan Keuangan LAZ diperiksa (audit) oleh Akuntan Publik 78.60 

11 Masyarakat dapat dengan mudah menilai kinerja dari LAZ 75.20 

 77.95 

 

Tabel 14 

Tanggapan Responden Mengenai Transparansi 
 

No Butir Kuesioner % 

1 Laporan Keuangan LAZ mudah diakses oleh masyarakat 77.80 

 
2 

Selain informasi keuangan, LAZ juga mempublikasikan informasi non keuangan 

seperti profil lembaga, struktur kepengurusan, kebijakan lembaga, macam-macam 

layanan/produk dan lainnya 

 
75.00 

3 Bapak/Ibu mengetahui mekanisme tata cara pembayaran zakat melalui LAZ 79.00 

 

4 
Bapak/Ibu mengetahui produk-produk dari LAZ ini melalui sarana seperti iklan, 

brosur, website dan lain-lain 

 

76.00 

5 Produk-produk penyaluran zakat dipromosikan secara masif/gencar 79.20 

 

6 
LAZ memberikan kemudahan untuk melakukan kontak baik melalui telepon, e-mail 

ataupun lainnya 

 

75.40 

7 Informasi lain mengenai LAZ ini mudah didapatkan di media masa 77.40 

  77.11 

 
Tabel 15 

Tanggapan Responden Mengenai Pengentasan Kemiskinan 
 

No Butir Kuesioner % 

1 
LAZ ini melakukan penyebaran informasi kepada masyarakat mengenai kegiatan 

pengentasan kemiskinan 
77.00 

2 
LAZ ini telah memberikan pelatihan kepada Mustahik dalam upaya peningkatan 

perekonomian 
79.00 

3 
Dengan pelatihan yang diadakan LAZ ini, Mustahik semakin semangat untuk bisa 

mandiri 
80.80 

4 
Bantuan dari LAZ ini dapat memenuhi asupan gizi secarateratur bagi Mustahik & 

keluarganya 
79.00 

5 
Bantuan dari LAZ ini yang diterima Mustahik dapat meningkatkan pendidikan anak- 

anaknya 
77.60 

6 
Bantuan berupa dana yang diberikan oleh LAZ ini kepada Mustahik sudah cukup 

memadai 
66.40 

7 Setiap tahun Mustahik semakin berkurang 79.80 

  77.09 

 

 

Tanggapan Responden Mengenai Kepercayaan Muzakki 

Kepercayaan muzakki dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan lima item 

pernyataan yang relevan. Tanggapan-tanggapan responden mengenai kepercayaan muzakki 

dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

 



Tabel 16 

Tanggapan Responden Mengenai Kepercayaan Muzakki 
 

 

No 

 

Butir Kuesioner 

 

% 

1 Selalu membayar zakat melalui LAZ 64.00 

2 Menyatakan hal-hal positif mengenai LAZ kepada teman-teman 74.00 

3 Merekomendasikan kepada orang lain untuk membayar zakat melalui LAZ 67.00 

4 Mengajak orang lain untuk membayar zakat melalui LAZ 68.00 

5 Sudah merasa nyaman membayar zakat di LAZ 65.00 

  67.60 

 
Tabel 17 

Persamaan Regresi Linier Berganda 

Dengan demikian, maka dapat dibentuk persamaan regresi linier berganda sebagai 

berikut: 

Kepercayaan Muzakki = -1,6 + 0,112 Akt + 0,097 Transp + 0,079 PKemiskinan 

 

Tabel 18 
 



Berdasarkan interpretasi, nilai sebesar 0,775 termasuk kedalam kategori hubungan yang 

kuat, berada dalam kelas interval antara 0,600 – 0,799. Nilai koefisien determinasi simultan 

yang diperoleh sebesar 60%, menunjukan bahwa ketiga variabel bebas yang diuji yang terdiri 

dari akuntabilitas, transparansi pengelolaan dan pengentasan kemiskinan memberikan 

kontribusi terhadap kepercayaan muzakki sebesar 60%, sedangkan sisanya sebesar 40% lainnya 

merupakan kontribusi dari variabel lain yang tidak diteliti. 

 

Tabel 19 

Secara bersama-sama akuntabilitas, transparansi dan pengentasan kemiskinan 

berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan muzakki. 

Tabel 20 

Berdasarkan table 21, akuntabilitas LAZ berpengaruh signifikan  terhadap kepercayaan 

muzakki kepada LAZ, dengan besar pengaruh 11,2% atau 2,7% dengan asumsi variable lainnya 

constant. Arah pengaruh akuntabilitas positif yang menunjukkan bahwa semakin tinggi 

penerapan akuntabilitas LAZ dalam persepsi muzakki, maka semakin besar kepercayaan 

muzakki terhadap suatu LAZ. Akuntabilitas yang baik berarti LAZ mempertanggungjawabkan 

pengelolaan dana zakatnya dengan melaporkan dan menginformasikan seluruh hal yang relevan 

bagi stakeholder. Pertanggung jawaban LAZ bahkan bukan hanya berupa laporan periodic, 

namun juga laporan penerimaan dana zakat  dari setiap muzakki. LAZ yang maju menerapkan 

akuntabilitas dengan membangun system informasi yang terkoneksi dengan internet. dengan 

system informasi yang modern ini, maka mudah bagi muzakki untuk mendapat informasi 

pertanggungjawaban atau pelaporan yang akurat serta tepat waktu. Semakin baik sistem 

pelaporan LAZ, maka semakin baik pula persepsi penerapan akuntabilitas suatu LAZ di mata 

muzakki. Semakin baik tingkat akuntabilitas yang diterapkan suatu LAZ akan semakin percaya 

muzakki terhadap suatu LAZ 

Tingkat penerapan transparansi menurut persepsi muzakki berpengaruh sebesar 4,1% 

terhadap kepercayaan muzakki kepada LAZ. Penerapan transparansi menunjukkan adanya 

keterbukaan LAZ kepada para stakeholder termasuk muzakki melalui dibukanya akses secara 

mudah, akurat dan tepat waktu terhadap informasi mengenai LAZ. Pengungkapan informasi 

penting dan relevan secara lengkap dan terbuka baik yang bersifat keuangan maupun non 



keuangan merupakan hal penting bagi muzakki dan potensial muzakki. Informasi program, 

realisasi program, penerimaan dana zakat baik keseluruhan maupun personal, distribusi zakat 

serta program pemberdayaan umat mustahiq melalui dana zakat, disajikan secara baik sehingga 

mudah diakses oleh muzakki. Semakin baik tingkat transparansi yang diterapkan suatu LAZ 

akan semakin percaya muzakki terhadap suatu LAZ. 

Program & realisasi program pengentasan kemiskinan merupakan hal menarik bagi 

muzakki. Program pengentasan kemiskinan oleh LAZ sebagai contoh adalah program  bantuan 

kesehatan, program bantuan beasiswa pendidikan, pelatihan kewirausahaan, sekaligus persepsi 

stakeholder mengenai efektivitasnya dalam upaya mengangkat perekonomian mustahiq. Besar 

pengaruh variable pengentasan kemiskinan 3,6%, lebih besar dari pengaruh akuntabilitas. Hal 

ini menunjukkan bahwa efektivitas program bagi pemberdayaan umat tetap lebih penting bagi 

suatu LAZ di mata muzakki. Hal ini sesuai dengan semangat LAZ, yaitu mematuhi ajaran Allah 

swt mengenai berbagi melalui zakat, agar kekayaan tidak beredar hanya dikalangan tertentu 

saja. 

Transparansi memiliki pengaruh paling besar dari kedua variable independen lainnya. 

Hal ini menunjukkan bahwa transparansi menjadi suatu keniscayaan bagi suatu LAZ. Era 

elektronik & digital membuat keterbukaan semakin mudah diwujudkan, sehingga apabila suatu 

LAZ belum optimal dalam memanfaatkan sumber daya yang ada untuk meningkatkan kualitas 

penerapan transparansi, maka secara perlahan muzakki dapat beralih kepada LAZ lainnya, atau 

bahkan tidak berkenan untuk mempercayai LAZ. 

 

 
KESIMPULAN, IMPLIKASI & SARAN 

 
Berdasarkan hasil analisis data disimpulkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas 

LAZ, penerapan prinsip transparansi LAZ dan program pengentasan kemiskinan berpengaruh 

signifikan dengan arah positif terhadap kepercayaan muzakki atas LAZ, yang artinya semakin 

baik penerapan akuntabilitas, transparansi serta program pengentasan kemiskinan dalam 

persepsi muzakki, maka semakin besar kepercayaan muzakki terhadap LAZ. Kepercayaan 

muzakki terhadap LAZ diekspresikan dalam bentuk kesetiaan muzakki dalam pemenuhan 

kewajiban zakat melalui LAZ & kesediaan muzakki untuk mempersuasi muzakki lainnya  agar 

menyalurkan zakatnya melalui LAZ. 

Implikasi penelitian ini adalah pentingnya peningkatan pengawasan atas penerapan 

akuntabilitas & transparansi oleh LAZ, agar peran LAZ dalam meningkatkan kualitas 

pengelolaan dana zakat menjadi semakin baik. Peran LAZ yang optimal penting dalam upaya 

pemerintah dan masyarakat secara terpadu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Efektivitas 

LAZ dalam mengentaskan kemiskinan menjadi perhatian muzakki. Hasil riset ini menunjukkan 

bahwa kemampuan LAZ dalam menciptakan dan merealisasikan program- program 

pengentasan kemiskinan penting karena berdampak jangka panjang terhadap peningkatan 

martabat rakyat. 

Saran yang dapat disampaikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah hendaknya 

Lembaga Amil Zakat berupaya semakin meningkatkan inovasi dalam hal membangun sistem 

penerapan akuntabilitas & transparansi serta program pengentasan kemiskinan sesuai dengan 

kebutuhan dan perkembangan teknologi informasi, serta dengan problematika kehidupan rakyat 

kecil pada saat ini. Saran bagi peneliti selanjutnya adalah meningkatkan jumlah dan 

keberagaman responden, dari kalangan pengusaha, professional, pegawai, pekerja seni, ibu 

rumah tangga dan lainnya. 
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