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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Entitas memiliki berbagai cara untuk memperoleh sumber daya untuk dapat menjalankan 

aktivitas operasinya. Dari cara memperoleh sumber daya entitas dibagi menjadi 2 golongan yaitu 

entitas yang profit oriented dan entitas nirlaba. Entitas profit oriented memperoleh sumber daya 

dari para stakeholder yang mengharapkan imbal hasil atas sumber daya yang telah diberikan 

tersebut, sedangkan entitas nirlaba adalah entitas yang memperoleh sumber daya untuk 

menjalankan operasinya dari sumbangan yang diberikan oleh anggota maupun penyumbang dari 

bukan anggota yang tidak mengharapkan imbal hasil. 

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) adalah entitas nirlaba yang tidak bertujuan untuk 

mendapatkan laba karena laporan keuangan OPZ tidak mencantumkan laporan laba rugi dan 

memperoleh sumber daya dari penyumbang anggota maupun bukan anggota. Organisasi nirlaba 

bertujuan untuk sosial, kemasyarakatan dan lingkungan tanpa mengharapkan keuntungan. OPZ 

juga memiliki tujuan dari segi sosial, kemasyarakatan dan lingkungan yaitu, meningkatkan 

efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat 

untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. 

Organisasi Pengelola Zakat adalah organisasi yang kegiatannya melakukan perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam penghimpunan dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS), 

pengelola dana sebagai amil harus menentukan proporsi pembagian dana maupun siapa yang 

berhak menerima serta melakukan penyaluran dana ZIS kepada orang pantas menerima dana 

tersebut.  

Selaku penghimpun dan penyalur dana zakat, Organisasi Pengeola Zakat (OPZ) harus bisa 

mengoptimalkan potensi zakat yang sangat besar di Indonesia. Firdaus et al (2012) menyebutkan 

bahwa potensi zakat nasional pada tahun 2011 mencapai angka 3,4 persen dari total PDB, atau 

dengan kata lain potensi zakat di Indonesia diperkirakan mencapai Rp. 217 triliun. Jumlah ini 

meliputi potensi penerimaan zakat dari berbagai area, seperti zakat di rumah tangga, perusahaan 

swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta deposito dan tabungan. Menurut penelitian 

yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) potensi zakat nasional pada tahun 2015 
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sudah mencapai Rp. 286 Triliun. Angka ini dihasilkan dengan menggunakan metode ekstrapolasi 

yang mempertimbangkan pertumbuhan PDB pada tahun-tahun sebelumnya.  

Tabel 1.1. Data Potensi dan Realisasi Dana Zakat Di Indonesia 

Tahun Lembaga Potensi Realisasi 

2009 Indonesia Economic outlook Rp. 12,7 triliun Rp. 1,2 triliun 

2011 FEM IPB dan BAZNAS Rp. 217  triliun Rp. 1,729 triliun 

2015 BAZNAS Rp. 286  triliun Rp. 3,653 triliun 

Sumber: outlook zakat Indonesia 2018  

 

Potensi Zakat di Indonesia yang sangat besar ternyata berbanding terbalik dengan realisasi 

yang terjadi secara aktual dapat dilihat dari tabel 1 menyatakan bahwa dalam perkembangannya 

dari tahun 2009 sampai 2015 realisasi penghimpunan dana zakat belum mencapai potensinya 

bahkan jauh dari potensi dana zakat tersebut. Belum terserapnya potensi dana zakat yang ada 

menjadi permasalahan yang harus dibenahi oleh beberapa pihak terutama Lembaga Amil Zakat Al 

Azhar yang merupakan anggota dari Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia yang diberi 

amanah untuk menghimpun dana zakat yang ada di Indonesia agar potensi zakat yang ada dapat 

tercapai. Ahidin (2018) menjelaskan ada 3 faktor yang membuat potensi zakat tersebut belum 

terealisasi. 

  

“pertama budaya masyarakat kita yang lebih suka memberi angpao secara langsung orang diundang 

kerumahnya untuk berbagi sedekah. Lalu yang kedua regulasi yang kurang tegas. Dan yang ketiga adalah 

kepercayaan masyarakat kepada LAZ itu kurang karena mungkin ya dia membayar zakat di LAZ yang tidak 

terdaftar di Kementrian agama dan dana zakat tersebut tidak diketahui disalurkan kemana” (Manuskrip, 

wawancara I, November 2018) 

 

Penyebab tidak tercapainya potensi zakat menurut informan ada tiga yang telah di sebutkan 

diatas seperti, budaya masyarakat yang lebih memilih untuk memberi dana zakatnya sendiri yang 

dilakukan dengan cara memanggil orang-orang untuk datang kerumahnya untuk dibagikan zakat. 

Kurangnya dukungan regulasi tentang zakat di Indonesia yang masih bersifat voulentary padahal 

dalam agama islam berzakat merupakan hal yang wajib. Masih adanya ketidakpercayaan 

masyarakat terhadap pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga amil zakat. Lembaga Amil 

Zakat (LAZ) Al Azhar sebagai salah satu Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) semestinya dapat 

membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap OPZ. Upaya peningkatan 
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kepercayaan masyarakat terhadap OPZ dapat dilakukan dengan adanya sistem pengendalian 

internal dan kinerja yang profesionalitas dalam pengelolaan zakat di LAZ Al Azhar. 

 

“kita memang selama ini berusaha untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap LAZ salah satunya 

dengan meningkatkan profesionalitas dalam mengelola dana  zakat infaq dan shadaqah (ZIS)  alhamdulillah 

di setiap tahunnya dana zakat infaq dan shadaqah naik terus jadi kemungkinan ada 2, ya kalo ngga orang 

yang membayar zakat penghasilannya naik atau engga  adanya muzzaki (pembayar zakat) yang baru” 
(Manuskrip, wawancara I, November 2018) 

 

Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al Azhar telah menerapkan sistem pengendalian internal yang 

berdampak pada kenaikan penerimaan dana ZIS. Sistem pengendalian internal berisi tentang 

kebijakan dan prosedur untuk meminimalisir kecurangan, dapat meningkatkan  kualitas dari 

laporan keuangan serta dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap Lembaga Amil Zakat.  

 

 “kita memang organisasi nirlaba, namun maupun kita organisasi nirlaba namun dalam kinerjanya kita harus 

terlihat seperti seperti entitas bisnis yang mengedepankan akuntabilitas agar masyarakat menilai organisasi 

kita merupakan organisasi yang professional dan menjunjung terciptanya transparansi terhadap masyarakat 

dan kita memiliki departemen kepatuhan agar kita patuh terhadap hukum yang berlaku serta menerapkan 

aktivitas yang baik serta memantaunya apakah ada yang kurang” (Manuskrip, wawancara I, November 2018) 

 

Sistem pengendalian internal pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al Azhar menggunakan 5 

komponen dari COSO (Commitee of Sponsoring Oganizations of the Treadway Commision). LAZ 

menggunakan sistem pengendalian internal yang diterbitkan oleh COSO karena untuk 

akuntabilitas dan professional dalam bekerja agar lebih transparan dan dipercaya oleh 

stakeholders. LAZ Al Azhar juga memiliki struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran untuk 

menjaga serta mengarahkan perusahaan agar bergerak sesuai dengan tujuan perusahaan dan 

mendorong efisiensi serta dipatuhinya kebijakan manajemen. Namun jika pengelolaan tidak 

diawasi dan tidak dilakukan dengan professional maka sistem pengendalian internal yang ada di 

LAZ Al Azhar akan berantakan atau tidak dijalankan dengan baik oleh orang-orang yang bekerja 

disana.  

Sistem Pengendalian Internal Lembaga Amil Zakat (LAZ) tidak sepenuhnya berjalan 

lancar dan setiap penerapan pasti memiliki risiko didalamnya pak Farid selaku kepala divisi 

keuangan menjelaskan 
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‘Kepala Administrasi harusnya tidak melakukan itu. suatu kejadian yang akhirnya saya 

merekomendasikan Divisi Kepegawaian untuk ngasih surat peringatan. (Manuskrip: Inf.4 

Wawancara 26 Desember 2018) 

 

Kegiatan operasional dari LAZ Al Azhar memang tidak pernah terjadi penyimpangan 

dalam bentuk pencurian uang. jika kepala administrasi melakukan hal yang seharusnya dia lakukan 

maka dapat saja hal pencurian tersebut dapat terjadi. Oleh sebab itu sistem pengendalian internal 

diperlukan untuk mengamankan aset dan tujuan lainnya dan mengarahkan karyawan untuk berbuat 

sesuai dengan standar operasional pekerjaannya (SOP). Jika tidak mengarahkan maka sistem 

pengendalian internal tersebut tidak baik karena manajemen wajib untuk menginformasikan 

kepada bawahannya untuk bekerja dengan integritas dan kompetensi yang baik. 

Zakat merupakan salah satu instrumen yang dihimpun dan disalurkan oleh LAZ Al Azhar. 

Seseorang yang ingin membayar zakat haruslah memenuhi syarat untuk membayar zakat dan 

penyalurannya juga tidak boleh sembarangan karena penerima dana zakat ini telah ditentukan 

dalam Al-Qur'an dan tidak boleh untuk selain penerima dana zakat tersebut menerima dana zakat. 

Penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati (2016) mengungkapkan bahwa sistem 

pengendalian internal pada Badan Amil Zakat Kabupaten Rokan Hulu yang menggunakan 5 

komponen pengendalian internal menemukan satu komponen yang masih harus diperbaiki yaitu 

informasi dan komunikasi yang dinilai oleh peneliti masih kurang dilaksanakan oleh LAZ. 

komponen lainnya seperti lingkungan pengendalian, penilaian resiko dan aktivitas pengendalian 

dianggap baik, sedangkan untuk komponen pemantauan sudah cukup menurut peneliti.  

Penelitian juga dilakukan oleh Nikmatuniyah (2014) yang meninjau Lembaga Amil Zakat 

yang ada di Kota Semarang dengan salah satu komponen pengendalian internal yaitu aktivitas 

pengendalian. Nikmatuniyah mengungkapkan hasil pengamatan yang menunjukkan masih 

terdapat kelemahan dalam kepatuhan terhadap pengendalian intern, antara lain ditunjukkan dalam 

hal melemahnya pemisahan tugas, pemegang otorisasi, rotasi jabatan, dokumen tidak bernomor 

urut tercetak, dan pengawasan internal. 

Berdasarkan penelitian sebelumnya, penelitian ini akan dilakukan karena terdapat beberapa 

perbedaan yaitu, 1) Lokasi penelitian 2) Fokus penelitian 3) Waktu pelaksanaan penelitian dan 4) 

Metode serta paradigma yang digunakan dalam penelitian.  

Penelitian ini mencoba menganalisis perspektif Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al Azhar 

bagaimana LAZ tersebut menjalankan sistem pengendalian internal pada pengelola zakat tersebut. 
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Sistem pengendalian internal diharapkan mampu untuk memberikan kepercayaan publik terhadap 

profesionalitas dan transparansi pada LAZ. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui sistem pengendalian internal pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al 

Azhar menurut pihak internal LAZ. Dengan demikian akan diketahui sistem pengendalian 

internal yang diterapkan oleh LAZ Al Azhar.  

 

1.2.  Fokus Penelitian 

Anggapan tentang belum adanya transparansi dan profesionalitas di Lembaga 

Amil Zakat (LAZ) adalah salah satu faktor yang menyebabkan potensi zakat yang belum 

tercapai. Kepercayaan publik terhadap LAZ dapat meningkat salah satunya dengan 

adanya sistem pengendalian internal yang baik. Penelitian ini berfokus pada sistem 

pengendalian internal di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al Azhar terkait penerimaan dan penyaluran 

zakat berdasarkan pengalaman informan tentang sistem pengendalian internal dalam 

penghimpunan, pengelolaan, penyaluran hingga pelaporan dana zakat agar muzzaki dan 

stakeholder lain percaya pada Lembaga Amil Zakat (LAZ). karena pengendalian internal dapat 

meningkatkan keandalan laporan keuangan, efektif dan efisien dalam operasi dan kepatuhan pada 

peraturan. Dalam penelitian ini, peniliti akan memperoleh informasi dari 3 informan internal 

perusahaan yaitu auditor internal, direktur operasional zakat infaq shadaqah dan wakaf (ZISWAF) 

dan Kepala Divisi keuangan   

 

1.3.  Rumusan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat disimpulkan perumusan masalah penelitian 

adalah bagaimana penerapan sistem pengendalian internal pada LAZ Al Azhar? 

 

1.4.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti 

mengenai apakah Pengendalian internal yang dilakukan oleh LAZ Al Azhar sudah baik atau 

belum. 

 

1.5.  Manfaat Penelitian 
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Manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoritis.  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan wawasan serta 

khasanah kepustakaan terkait dengan sistem pengendalian intern pengelola zakat, 

khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional Veteran 

Jakarta.  

b. Manfaat Praktis  

1). Bagi Lembaga Amil Zakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

masukan dan pertimbangan bagi Lembaga Amil Zakat dalam menetapkan 

kebijakan dalam pengendalian internal.  

2). Bagi peneliti, penelitian ini menjadi sebuah media untuk menerapkan ilmu yang 

diperoleh diperkuliahan dengan fakta yang ada di lapangan dalam rangka 

memecahkan masalah secara ilmiah. 
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