
 

  BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Menurut UUD 1945 Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa 

Indonesia adalah negara yang mengharuskan rakyatnya untuk beragama. Pada 

pasal tersebut dijelaskan kita bukan negara agama tetapi kita juga bukan negara 

sekuler. Urusan agama diserahkan kepada rakyatnya masing-masing untuk 

menganut dan menjalankannya.  Islam merupakan  salah satu ajaran agama yang 

dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia. Sama halnya dengan ajaran agama 

lain, disamping mengajarkan kepatuhan dan ketaatan kepada sang Maha Pencipta, 

islam juga mengajarkan tentang kepedulian terhadap sesama manusia. Kedua hal 

inilah yang membangun ajaran agama islam di dunia. 

Dalam pelaksanaan kedua dimensi yang membangun ajaran tersebut 

diterjemahkan dalam lima pilar islam: syahadat,shalat,zakat,puasa,dan ibadah haji. 

Zakat sendiri mempunyai dua dimensi yaitu dimensi kepatuhan atau ketaatan 

kepada Allah, dan sekaligus dimensi kepedulian hubungan sesama mahluk Allah. 

Perintah zakat dalam Al-Qur’an sering dirangkaikan dengan perintah 

kewajiban melaksanakan sholat. Dalam suart Al-Baqoroh ayat 43, Allah 

berfirman :    “Dirikanlah Shalat dan Tunaikan zakat”. Ayat ini mengandung arti 

bahwa menunaikan zakat sama pentingnya dengan shalat. Apabila shalat lebih 

banyak berdimensi ta’abudi (ibadah) menata hubungan antara sesama manusia 

dengan allah, sementara zakat lebih berdimensi ta’aquli atau hubungan manusia 

dengan manusia yang memfokuskan kepada nilai-nilai sosial. 

 Namun pada kenyataannya tidak sedikit orang atau entitas yang memiliki 

keinginan dan kemampuan untuk menunaikan zakat tetapi tidak tahu bagaimana 

dan harus kemana. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu adanya suatu wadah yang 

dapat dibentuk oleh pemerintah, masyarakat, atau kerjasama masyarakat dengan 

pemerintah. 



 

Di Indonesia, telah di keluarkan Undang-undang No.38 tahun 1999 

tentang Pengelolaan    Zakat, yang menjadi dasar hukum bagi organisasi yang 

berniat menjalankan dan mengelola zakat. 

Dengan lahirnya organisasi pengelola zakat, telah tercipta juga peralihan 

tugas dengan konsekuensi pertanggungjawaban. Walaupun organisasi semacam 

ini bukan dalam klasifikasi bisnis atau komersil, tetapi telah menyangkut dengan 

masyarakat yang pelaksanaannya harus dipertanggungjawabkan kepada 

masyarakat. 

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). 

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. 

Pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan harus dapat dipahami oleh 

setiap pengguna laporan keuangan. Untuk itu, organisasi pengelola zakat dalam 

penyusun laporan pertanggungjawaban keuangan harus didasarkan pada Standar 

Akuntasi Keuangan yang mengatur pelaporan keuangan organisasi nirlaba. Selain 

itu, harus ada transparansi atas laporan keuangan dengan cara mempublikasikan 

laporan keuangan kepada para muzakki ,para donatur dan masyarakat umum atas 

laporan keuangan yang disusun. 

Akuntansi merupakan ilmu yang sangat dibutuhkan oleh semua organisasi, 

baik organisasi bisnis maupun yang bersifat nirlaba.Dengan diterapkannya  

akuntansi yang baik, maka organisasi dapat dikatakan telah melaksanakan  

akuntabilitas dan transparansi dengan baik. Karena dengan akuntansi, organisasi 

dapat mengetahui kinerja keuangannya dengan disusunnya laporan keuangan 



 

sebagai alat pertanggungjawaban organisasi. Terlebih lagi jika laporan keuangan  

yang telah dibuat itu dipublikasikan secara luas. 

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, Keputusan Menteri Agama 

No. 581 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.38 tahun 1999, serta Keputusan 

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Haji No.D/291 Tahun 2000 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Bahkan agar sebuah amil zakat dapat 

di kukuhkan oleh pemerintah, salah satu syaratnya adalah harus memiliki 

pembukuan yang baik. 

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah mengeluarkan Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan  (PSAK) No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi 

Nirlaba. Akuntansi yang digunakan oleh organisasi nirlaba, termasuk Organisasi 

Pengelolaan Zakat, adalah akuntansi dana,walaupun tidak secara tegas dinyatakan 

di dalam PSAK No.45 tersebut. Hal ini dikarenakan organisasi nirlaba memiliki 

karakteristik yang berbeda dengan organisasi bisnis. 

Pernyataan Standar Akuntansi Pelaporan Keuangan No.45 Tentang 

Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba tersebut menyatakan bahwa tujuan utama 

laporan keuangan organisasi  nirlaba adalah menyediakan informasi yang relevan 

untuk memenuhi kepentingan para penyumbang, anggota organisasi, kreditur, dan 

pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi organisasi nirlaba. 

Aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang pengolahan zakat 

diberlakukan agar pengolahan dana-dana zakat, infak, sedekah, dan lainnya baik 

oleh lembaga yang dibentuk oleh pemerintah maupun yang di prakarsai oleh 

masyarakat dapat lebih profesional, amanah dan transparan. 

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka dalam penyusunan proposal ini 

penulis memilih judul : “ MANFAAT  PUBLIKASI LAPORAN  KEUANGAN 

YAYASAN DOMPET DHUAFA BANDUNG BAGI  PENINGKATAN  DANA 

ZAKAT” (Studi kasus pada Yayasan Dompet Dhuafa Bandung) 

 

 



 

1.2  Identifikasi Masalah  

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, masalah yang 

menjadi objek penelitian ini dapat di identifikasi sebagai berikut: 

1. Apakah penyajian laporan keuangan Yayasan Dompet Dhuafa Bandung 

sudah sesuai dengan PSAK No.45. 

2. Bagaimana pelaksanaan publikasi laporan keuangan Yayasan Dompet 

Dhuafa Bandung. 

3. Apakah publikasi laporan keuangan organisasi pengelola zakat bermanfaat 

bagi peningkatan dana zakat. 

Dengan dikemukakan masalah tersebut di atas, diharapkan dapat 

memperjelas masalah yang akan dibahas sehingga dapat membantu pemecahan 

masalah dalam penelitian ini. 

 

1.3  Maksud dan Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan dengan maksud sebagai berikut: 

1. Untuk memperoleh data dan informasi mengenai publikasi keuangan dan 

pengaruh terhadap peningkatan jumlah dana zakat pada Yayasan Dompet 

Dhuafa Bandung. 

2. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan jenjang 

pendidikan Program Sarjana pada Fakultas Ekonomi Widyatama. 

 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui kesesuaian penyajian laporan keuangan  Yayasan 

Dompet Dhuafa Bandung berdasarkan PSAK No. 45 

2. Untuk mengetahui pelaksanaan publikasi laporan keuangan pada Yayasan 

Dompet Dhuafa Bandung. 

3. Untuk mengetahui manfaat publikasi laporan keuangan organisasi 

pengelola zakat bagi pengumpulan dana zakat. 

 

 

 



 

1.4  Kegunaan Penelitian  

 Hasil dari penelitian yang penulis lakukan ini,diharapkan dapat 

memberikan kegunaan sebagai berikut:  

1. Kegunaan Praktis / Operasional  

a. Bagi Organisasi Pengelola Zakat 

Penelitian ini di lakukan dengan harapan akan memberikan 

informasi yang bermanfaat bagi organisasi pengelola zakat sebagai 

bahan masukan dan sumbangan pemikiran bagi Yayasan Dompet Dhuafa 

dalam menjalankan aktivitas organisasi. 

b. Bagi Penulis 

  Untuk mengadakan studi perbandingan antara pengetahuan teoritis 

yang diterima penulis semasa perkuliahan dari literatur yang 

berhubungan dengan pelaksanaan dalam praktek pada organisasi yang 

dijadikan sebagai objek penelitian.      

2. Kegunaan Teoritis / Pengembangan Ilmu 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang 

positif  terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang 

ilmu akuntansi. 

b.  Hasil penelitian ini diharapkan sebagai masukan atau referensi 

bagi pihak lain yang membutuhkan bahan untuk penelitian lebih 

lanjut. 

 

1.5.  Kerangka Pemikiran dan Hipotesis 

1.5.1  Landasan Teori   

 Berdasarkan sifat operasinya, organisasi dapat di bagi menjadi dua macam. 

Pertama organisasi yang berorientasi untuk meraih laba ( Profit Organization). 

Organisasi jenis ini selalu berusaha mendapatkan keuntungan dari berbagai 

aktivitasnya. Hal ini di karenakan kelangsungan hidup organisasi tersebut sangat 

tergantung dari keuntungan yang diperoleh oleh organisasi. 

 



 

 Sedangkan yang kedua adalah organisasi yang dalam menjalankan 

aktivitasnya tidak menghasilkan laba (Not-for-Profit Organization), yang sering 

kita sebut sebagai organisasi nirlaba. Kegiatan utama organisasi jenis ini tidak 

ditunjukan untuk meraih keuntungan secara materi. Termasuk dari jenis organisasi 

ini adalah Organisasi Pengelola Zakat. 

 Secara umum,organisasi nirlaba ( Not-for-Profit organization) adalah jenis 

organisasi yang dalam menjalankan operasinya tidak berorientasi mencari laba. 

Namun demikian, bukan berarti organisasi nirlaba tidak diperbolehkan menerima 

atau menghasilkan keuntungan dari setiap aktivitasnya. Hanya biasanya jika 

memperoleh keuntungan tersebut dipergunakan untuk menutup biaya operasional 

atau di salurkan kembali. Pada dasarnya hampir sama dengan profit organization. 

Organisasi nirlaba juga tetap mengusahakan menciptakan keuntungan, tetapi 

bedanya keuntungan ini difokuskan keluar organisasi. Yang pada aplikasinya 

sering disebut dengan kegiatan sosial. 

 Karena aktivitas organisasi nirlaba yang seperti tersebut diatas, otomatis 

biaya yang dikeluarkan lebih besar dari pada keuntungan materil yang diperoleh. 

Untuk mengatasi hal itu organisasi nirlaba akan mengandalkan pemasukan dari 

berbagai sumbangan. 

 Praktek yang seperti ini akan melahirkan bidang baru. Hal itu disebabkan 

karena dalam aktivitasnya melibatkan pihak luar organisasi. Dalam pengertian 

lain,organisasi jenis ini mengelola dana dari luar. Jadi pelaksanaannya harus 

dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan terutama pada 

donatur. 

 Akuntansi merupakan ilmu yang sangat dibutuhkan oleh semua organisasi, 

baik organisasi bisnis maupun yang bersifat nirlaba. Dengan diterapkannya 

akuntansi yang baik, maka organisasi dapat dikatakan telah melaksanakan 

akuntabilitas dan transparansi dengan baik. Karena dengan akuntansi, organisasi 

dapat mengetahui kinerja keuangannya dengan susunannya laporan keuangan. 

Terlebih lagi jika laporan keuangan yang telah di buat itu dipublikasikan secara 

luas. 



 

 Kewajiban melaksanakan akuntanbilitas dan transparansi bagi organisasi 

pengelola zakat juga diatur dalam peraturan perundang-undangan  yaitu Undang-

undang No.38 Tahun 1999  tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri 

Agama No.581 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No.38 tahun 1999,serta 

keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Haji No.D/291 

Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis  Pengelolaan Zakat. Bahkan agar sebuah 

lembaga amil zakat dapat dikukuhkan oleh pemerintah, salah satu syaratnya 

adalah harus memiliki pembukuan yang baik. 

 Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah mengeluarkan Pernyataan standar 

pelaporan keuangan No.45 (2004;45.3) tentang Pelaporan Keuangan Organisasi 

Nirlaba. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.45 tentang Pelaporan 

Keuangan Organisasi Nirlaba tersebut menyatakan bahwa tujuan utama laporan 

keuangan organisasi nirlaba adalah:  

“Menyediakan  informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan 

para penyumbang, anggota organisasi, kreditur, dan pihak lain yang 

menyediakan sumber daya bagi organisasi nirlaba”.(45.3;2004) 

 Pada dasarnya setiap pengguna atau pembaca laporan keuangan organisasi 

nirlaba mempunyai kepentingan yang sama, yaitu dalam rangka menilai: 

1.Jasa yang diberikan oleh organisasi nirlaba dan kemampuannya untuk terus 

memberikan jasa   tersebut. 

2. Cara manajemen melaksanakan tanggung jawab dan aspek lain dan kinerja. 

 Sudah seharusnya akuntansi untuk Organisasi Pengelola Zakat memiliki 

karakteristik sebagai berikut:            

1. Ketaatan pada prinsip-prinsip dan ketentuan syariah Islam 

2. Keterikatan pada keadilan  

3. Menghasilkan pelaporan yang berkualitas, dengan syarat-syarat sebagai 

berikut: 

� Dapat dipahami 
� Relevan 
� Andal 
� Dapat dibandingakn  
� Dapat diuji kebenarannya (auditable) 



 

Aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang pengelolaan 

zakat  diberlakukan agar  pengelolaan dana-dana zakat, infak, sedekah dan 

lainnya, baik oleh lembaga yang di bentuk oleh pemerintah maupun yang 

sepenuhnya diprakasai oleh masyarakat dapat lebih profesional, amanah, dan 

transparan. 

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran 

 

1.5.2  Studi Empiris 

 Studi empiris ini, mengambil acuan dari penelitian (skripsi) yang 

dilakukan oleh: 

 Eriyanto (2004) dalam skripsinya yang berjudul : “ Manfaat penyajian 

laporan keuangan organisasi nirlaba berdasarkan PSAK No.45 bagi Organisasi 

Nirlaba (studi kasus pada Yayasan Dompet Dhuafa Republika)”. Menurut 

penelitiannya menunjukan bahwa penyajiannya laporan keuangan organisasi 

nirlaba berdasarkan PSAK No.45 bagi organisasi nirlaba sangat bermanfaat. Dari 

pengujian hipotesis dengan menggunakan metode champion,diperoleh score 

89,71% yang berarti nilai tersebut pada interval 76%-100%. Hubungan penelitian 

saudara Eriyanto dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas mengenai 
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Masyarakat dalam 
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laporan keuangan yang dikaitkan dengan penggunaannya pada organisasi. Namun 

pada penelitian penulis akan lebih di fokuskan pada manfaat publikasi laporan 

keuangan bagi peningkatan dana zakat, sebagai hasil dari membangun  

kepercayaan masyarakat dengan melaksanakan publikasi laporan keuangan 

organisasi pengelola zakat.  

 

1.5.3  Hipotesis  

 Berdasarkan pemikiran yang telah diuraikan terlebih dahulu,maka penulis 

mengambil kesimpulan sementara dalam memecahkan masalah penelitian ini 

sehingga penulis mengajukan hipotesis dalam penulisan skripsi ini adalah: 

“Publikasi laporan keuangan organisasi pengelola zakat memiliki manfaat yang 

signifikasi bagi peningkatan dana zakat”. 

 

1.6    Metodologi Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah 

metode deskriptif analisis, yaitu metode yang memusatkan pada masalah yang ada 

pada saat ini dimana dalam prosesnya bukan sekedar mengumpulkan data dan 

mengolah data tetapi juga menganalisis, meneliti dan menginterprestasikan serta 

membuat kesimpulan dan memberikan saran kemudian disusun pembahasannya 

secara sistematis sehingga dapat dipahami masalahnya. 

Jenis data yang akan diambil adalah sebagai berikut: 

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lokasi 

penelitian dengan cara: 

a. Observasi, melakukan peninjauan langsung ke objek penelitian 

dengan maksud untuk mendapatkan data primer. 

b. Wawancara, upaya mendapatkan informasi secara lisan yaitu 

dengan cara tanya jawab dengan pihak berwenang dan kompeten 

dalam masalah yang diteliti. 

c. Dokumen, yaitu mencatat data-data yang diperlukan yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti. 



 

2. Data sekunder, yaitu merupakan data pendukung berhubungan dengan 

penelitian yang diperoleh dari lieratur, artikel, dan study kepustakan 

sebagai landasan teori guna membahas permasalahan yang sedang 

diteliti. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Penelitian Kepustakaan (library research)  

Yaitu penelitian yang bersifat teroritis. Penelitian dilakukan dengan 

cara mengumpulkan bahan-bahan dari berbagai sumber dan 

mempelajari literatur-literatur yang berhubungan dengan topik 

pembahasan untuk dapat memperoleh landasan teori bagi 

permasalahan yang dihadapi. 

b. Penelitian Lapangan (field research) 

Yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung pada objek 

penelitian. Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data 

primer. Untuk mendapatkan informasi yang diperlukan, penulis 

menggunakan dua cara: 

a) Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara 

melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak 

yang berwenang dan bertanggung jawab untuk memberikan 

data dan keterangan lainnya. 

b) Kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data dimana penulis 

membuat pertanyaan pada pihak-pihak yang berhubungan 

dengan masalah yang diteliti. 

c) Observasi, yaitu mengumpulkan data dengan cara mengamati 

secara langsung di lokasi penelitian dengan segala aspek 

kegiatan yang berhubungan dengan penelitian.   

 

 

 

 



 

1.7    Lokasi dan Waktu Penelitian  

 Penulis melakukan penelitian pada Yayasan Dompet Dhuafa  Bandung 

yang berlokasi di Jl.Pasirkaliki No.143 Bandung. Waktu penelitian dilakukan dari 

bulan Juni 2007 sampai dengan bulan September 2007. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


