
 

ABSTRAK 
 

MANFAAT PUBLIKASI LAPORAN KEUANGAN YAYASAN DOMPET 
DHUAFA BANDUNG BAGI PENINGKATAN DANA ZAKAT 

Zakat merupakan rukun islam yang memiliki dimensi sosial ekonomi,  
dengan kata lain sudah seharusnya jika zakat dapat memberikan dampak kepada 
masyarakat, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Hal tersebut 
dapat dicapai jika dana zakat dikelola secara profesional, amanah, dan transparan 
oleh para amil zakat yang terhimpun dalam wadah yang disebut Organisasi 
Pengelola Zakat (OPZ). Kewajiban melaksanakan akuntabilitas dan transparansi 
bagi organisasi pengelola zakat juga diatur dalam peraturan perundang-undangan 
yaitu Undang-Undang No.38 tahun 1999 tentang Pengelolaan  Zakat. 

Agar pengelolaan dana zakat yang dihimpun oleh organisasi pengelola 
zakat dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu dilaksanakan pencatatan. Tujuan 
pencatatan atas pengolahan dana zakat  adalah sebagai sarana  
pertanggungjawaban kepada muzakki  dan masyarakat umum.  
 Disamping sebagai instrumen pertanggungjawaban, Publikasi laporan 
keuangan diharapkan dapat mempertahankan dan menarik dana zakat dari 
masyarakat.  Untuk memudahkan maka dibuatlah laporan keuangan yang mudah 
dipahami, relevan, andal, dan dapat diperbandingkan serta dapat diuji 
kebenarannya. 
 Berdasarkan judul dan latar belakang diatas, penelitian ini membahas 
mengenai manfaat publikasi laporan keuangan Yayasan Dompet Dhuafa Bandung 
bagi peningkatan dana zakat, dimana Yayasan Dompet Dhuafa Bandung sebagai 
OPZ sebagai objek penelitian. Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan 
metode deskriptif dengan pendekatan studi kasus. 
 Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penyajian laporan keuangan 
Yayasan Dompet Dhuafa Bandung bila dilihat dari laporan keuangan yang 
dipublikasikan telah sesuai dengan PSAK No.45.  
 Pelaksanaan publikasi laporan keuangan pun dilakukan tiga kali dalam 
bentuk laporan bulanan, triwulan, dan Laporan Keuangan yang diaudit oleh 
Akuntan Publik yang dipublikasikan baik melalui media massa maupun website. 
 Untuk mengetahui manfaat publikasi laporan keuangan Yayasan 
Dompet Dhuafa Bandung bagi peningkatan dana zakat  pembuktian hipotesis 
dilakukan dengan pengujian statistik. Dari perhitungan yang dilakukan dengan 
menggunakan rumus koefisien korelasi rank spearman diperoleh nilai rs = 0,7296, 
dapat diinterpretasikan derajat hubungan antara kedua variabel termasuk 
hubungan kuat. Uji signifikansi menghasilkan Z hitung (6,2762) lebih besar 
dari Z tabel (1,96), artinya hubungan tersebut signifikan. Kuadrat koefisien 
korelasi antara variabel independen dan dependen =  53,23 %, artinya manfaat 
publikasi laporan keuangan bagi peningkatan dana zakat = 53,23 % dan sisanya 
sebesar = 46,77 % merupakan pengaruh faktor lain, dapat disimpulkan bahwa 
hipotesis yang penulis ajukan yaitu: terdapat manfaat yang signifikan publikasi 
laporan keuangan Yayasan Dompet Dhuafa Bandung bagi peningkatan dana 
zakat, diterima.  
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