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BAB I
PENDAHULUAN
1.1.

Latar Belakang
Pengetahuan tentang posisi zakat di masyarakat sudah tertanam lama. Bagi

umat Islam kewajiban yang dikenal sebagai zakat merupakan salah satu dari lima
rukun Islam di mana keberadaan zakat itu sendiri memiliki tujuan penanaman nilai
keimanan. Termasuk telah dipelajari sejak pendidikan sekolah dasar, karena permasalahan zakat tidak bisa dipisahkan dari usaha dan penghasilan masyarakat. Ibadah
Zakat kewajiban yang harus ditunaikan dengan baik, maka akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan mensucikan jiwa, dan mengembangkan serta memberkahkan harta yang dimiliki.
Zakat sebagai sumber daya potensial umat Islam perlu dikelola secara profesional untuk membantu program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan
rakyat. Karena dalam praktiknya, zakat digunakan sebagai sarana untuk membantu
anggota masyarakat yang mengalami kesulitan sosial-ekonomi. Zakat menjadi wahana yang membentuk masyarakat untuk bekerjasama dan berperan sebagai penjamin
perlindungan sosial bagi masyarakat. Hal ini harus didukung oleh sumber daya yang
memadai, melalui pelayanan yang mudah, cepat, tepat serta akurat (Setyorini, 2015)
Pemahaman masyarakat lama bahwa zakat itu hanya 1 tahun sekali yang itu
bernama zakat fitrah dan berhukum wajib pada saat akhir bulan ramadhan. Ayat yang
pengingatkan untuk berzakat awalnya masih sekedar sebagai anjuran, sebagaimana
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wahyu Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 39: ''Dan apa yang kamu berikan berupa
zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridaan Allah, maka (yang berbuat
demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)''.
Namun menurut pendapat mayoritas ulama, zakat mulai disyariatkan pada
tahun ke-2 Hijriah. Di tahun tersebut zakat fitrah diwajibkan pada bulan Ramadhan,
sedangkan zakat mal diwajibkan pada bulan berikutnya, Syawal. Jadi, mula-mula diwajibkan zakat fitrah kemudian zakat mal atau kekayaan.
Secara luas baru faham zakat bukam hanya zakat fitrah ramadhan. Firman
Allah SWT surat Al-Mu'minun ayat 4: ''Dan orang yang menunaikan zakat''. Kebanyakan ahli tafsir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan zakat dalam ayat di
atas adalah zakat maal atau kekayaan meskipun ayat itu turun di Makkah. Padahal,
zakat itu sendiri diwajibkan di Madinah pada tahun ke-2 Hijriah. Fakta ini menunjukkan bahwa kewajiban zakat pertama kali diturunkan saat Nabi SAW menetap di
Makkah, sedangkan ketentuan nisabnya mulai ditetapkan setelah Beliau hijrah ke
Madinah.
Setelah hijrah ke Madinah, Nabi SAW menerima wahyu berikut ini, ''Dan
dirikanlah shalat serta tunaikanlah zakat. Dan apa-apa yang kamu usahakan dari kebaikan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya di sisi Allah.
Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan'' (QS Al-Baqarah:
110). Berbeda dengan ayat sebelumnya, kewajiban zakat dalam ayat ini diungkapkan
sebagai sebuah perintah, dan bukan sekedar anjuran.
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Gambar 1.1:
National Zakat Collection in 2002-2018

Sumber: Outlook Zakat Indonesia2020
Penghimpunan Zakat di Indonesia pada masa sekarang mengalami
peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan dari tahun 2014 sampai 2018 dengan
rentan waktu 5 tahun sudah lebih dari 100% di angka 8 Triliyun Rupiah. Hal itu
menunjukan peningkatan kesadaran terhadap adanya sebuah lembaga zakat yang
terkelola dengan profesional yang mendorong masyarakat memutuskan berdonasi.
Gambar 1.2:
Hasil Survey Waktu dan Tempat Pembayaran Zakat di Provinsi Jawa Timur

Sumber: Indeks Survey Waktu dan Tempat Pembayaran Zakat Regional
Jawa, Bali dan NTB Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional
2020
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Dari data diatas menunjukan bahwa kesadaran umat Islam untuk berzakat itu
lebih banyak pada bulan Ramadhan. Mayoritas dari muzzaki mendonasikan zakatnya
secara langsung kepada mustahik daripada Lembaga pengumpun zakat resmi yang di
akui pemerintah.
Lembaga Amil Zakat adalah sebuah lembaga keamilan yang mereka bertugas
mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Para amil zakat adalah para petugas
yang ditunjuk pemerintah untuk mengaudit harta zakat dan melakukan perjalanan
menuju berbagai daerah, kabilah-kabilah yang di sana ada pemilik harta, lalu diambil
harta zakat dari merek para amil itu diberi zakat sesuai kerjanya dan usahanya
berdasarkan penilaian pemerintah. (Majmu’ Fatawa Ibnu Baz, 14/14).
“Para amil zakat” mereka adalah orang yang ditunjuk imam–pemerintah–
untuk menarik zakat dan membagikannya kepada mustahiq zakat. Mereka amil atas
harta zakat, artinya mereka punya wewenang terhadap harta zakat. Sementara wakil
untuk orang yang memiliki harta, misalnya orang kaya ini mengatakan kepada
kawannya, ‘Wahai fulan, tolong ambil zakatku dan tolong bagikan kepada orang
miskin..’ maka yang semacam ini bukan amil. Karena ini statusnya hanya wakil, yang
mengurusi zakat dan tidak memiliki wewenang terhadap harta zakat. (Fatawa Nur ala
ad-Darb, 29/206)
Lembaga amil zakat professional dalam pengelolaan keuangannya secara
oprasional yang setara dengan lembaga keuangan umum, yang berbeda lebih pada
fungsi bersifat social spiritual. Secara fungsi distribusi keuangan posisi lembaga
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zakat adalah penjembatan strata ekonomi non profit pada masa kini yang tidak
memiliki orientasi timbal balik pada saat menyalurkan dana yang telah dihimpunnya.
Lembaga amil zakat (LAZ) merupakan lembaga pengelola zakat yang
dibentuk oleh swasta (masyarakat) atau diluar pemerintah. LAZ adalah intitusi
pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat atau
organisasi masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak dibidang da’wah,
pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat islam. Lembaga amil zakat ini
dikukuhkan, dibina dan dilindungi pemerintah.
Ada beberapa lembaga amil zakat yang telah di mendapat SK menteri agama
Republik Indonesia dan memiliki kantor perwakilan di ibukota Provinsi di Suabaya
seperti table berikut:
Tabel 1.1:
Tabel Daftar Lembaga Zakat Nasional
No
1

Daftar LAZ Nasional
LAZ Rumah Zakat Indonesia

2

LAZ Baitul Maal Hidayatullah

3

LAZ Dompet Dhuafa Republika

4

LAZ Nurul Hayat

5

LAZ Inisiatif Zakat Indonesia

6

LAZ Yatim Mandiri Surabaya

7

LAZ Lembaga Manajemen Infak Ukhuwah Islamiyah

8

LAZ Dana Sosial Al Falah Surabaya

9

LAZ Pesantren Islam Al-Azhar

10

Lembaga Amil Zakat Infak dan Shadaqah Nahdatul Ulama (LAZISNU)

11

LAZ Muhammadiyah

12

LAZ Yayasan Daarul Qur’an Nusantara (PPPA)

Sumber: data Baznas
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Urgensi laporan keuangan dalam sebuah lembaga keuangan sangat penting,
karena laporan keuangan merupakan cerminan dari prestasi manajemen pada suatu
periode tertentu. Dengan melihat laporan keuangan suatu perusahaan kita bisa
melihat bagaimana prestasi manajemen dalam periode tersebut (Sutrisno 2009).
Pengelolaan sebuah lembaga zakat selain mampu menyajikan kredibilitas
laporan audit, tetapi juga fokus pada efektivitas dan efisiensi dana untuk tujuan
program. “Philanthropy management is not only due to the low credibility of public
auditing, but it refers to the effectivity and efficiency of funds for programme
objectives. It is particularly concerning that while donors are more concerned with
the efficiency and objective of the programme, public auditing only provides financerelated information” (Jahar, 2010).
Akuntabilitas merupakan salah satu unsur pokok perwujudan good
governance yang saat ini sedang diupayakan di Indonesia. Akuntabilitas dan
transparansi laporan keuangan adalah salah satu indikator untuk menilai kinerja
organisasi publik baik profit dan non profit. Salah satu bentuk akuntabilitas yang
paling mudah untuk dilihat adalah adanya laporan keuangan dan keterbukaan laporan
keuangan dan mudah diakses oleh publik dan muzzaki dalam sebuah lembaga zakat
adalah bentuk transparansi dalam laporan keuangan.
Laporan keuangan yang disusun harus sesuai dengan akuntansi untuk zakat
yaitu PSAK 109. Akuntansi zakat adalah keharusan untuk pengelolaan zakat sesuai
dengan aturan syariah dan pada saat yang sama untuk memenuhi permintaan dan
ketentuan tata kelola yang baik yang mencakup transparansi dan akuntabilitas (Astuti
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& Asrori, 2016). Karena alasan itu, dikatakan bahwa minat membayar zakat profesi
ditentukan oleh akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan.
Beberapa study mengenai transparansi dan akuntabilitas dari beberapa
peneliti seperti yang dilakukan oleh Pangestu & Jayanto (2017) menemukan bahwa
variabel transparansi dan akuntabilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan
terhadap motivasi membayar zakat di Semarang. Nurhayati et al. (2014)
mengungkapkan bahwa transparansi berpengaruh signifikan terhadap tingkat
penerimaan dana zakat, tetapi akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan pada tingkat
penerimaan dana zakat. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Aedy (2015)
mengungkapkan bahwa tidak ada transparansi yang terbukti dalam pengelolaan zakat
yang dikelola oleh organisasi manajemen zakat.
Lembaga amil zakat sebaiknya meminimalisasi biaya operasional agar dana
zakat bisa terbagikan kepada tujuh asnaf yang lain dengan porsi yang lebih besar.
Hasil penelitian Rahman (2015) menyatakan masih tingginya dana zakat yang
digunakan untuk biaya administrasi sebesar 18% dari jumlah dana zakat yang
tersalurkan. Hal ini menunjukkan masih tingginya biaya administrasi, bahkan
melampaui aturan yang ditetapkan.
Biaya administrasi yang ditanggung oleh pemerintah, seperti di negara
Jordania, Mesir, Kuwait, dan Sudan, sehingga dana zakat yang disalurkan lebih
optimal tidak secara otomatis berlaku juga untuk diterapkan di Indonesia (Faseruk
& Hossain, 2017; Nikmatuniayah, 2014), hal ini dapat ditemui besarnya persentase
biaya administrasi zakat pada Baznas di empat Kabupaten rata-rata per tahun masih
di atas dua belas setengah persen (12,5%), walaupun sumber dana yang diambil dari
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dana zakat sangat rendah berkisar tujuh persen (7%) sampai delapan persen (8%) dari
total dana zakat yang diterima, tetapi untuk menutupi kekurangannya diambilkan dari
dana infaq/sadaqah, dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta
dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tampaknya perlu dicermati
dalam penghitungan efisiensi pengelolaan dana zakat karena bila hanya dilihat dari
sumber dana zakat akan terlihat sangat efisien
Salah satu faktor mendasar dari sebuah keputusan adanya niat. Niat adalah
elemen penting untuk menerima atau menolak perilaku tertentu (Muhammad dan
Saad, 2016). Dalam terminologi, niat adalah perangkat mental yang terdiri dari
perasaan, harapan, keyakinan, prasangka dan kecenderungan lain yang mengarahkan
individu ke pilihan tertentu (Nur'Aini, 2015). Crow & Crow merumuskan tiga faktor
dalam niat (Saleh, 2004), sebagai berikut: a. Sebuah dorongan di dalam diri kita,
faktor ini karena kebutuhan berhubungan dengan jiwa dan raga b. Motif sosial, perlu
pengakuan dari lingkungannya untuk menciptakan niat melakukan sesuatu c. Faktor
emosional, niat berhubungan dengan emosi dan intensitas untuk memperhatikan
sesuatu
Walau ada beberapa faktor pendorong Ada tiga aspek dalam kebijaksanaan
zakat, mereka adalah agama, moral dan sosial. Dari aspek agama, membayar zakat
berarti kita telah melakukan sepertiga dari lima rukun dalam Islam. Zakat adalah cara
untuk mendekatkan diri kita dengan Allah, mendapatkan pahala dan rahmat. Dari
aspek moral, membayar zakat dapat menanamkan kebaikan, menunjukkan kasih
sayang, dan menghilangkan perasaan. Dari
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aspek sosial, zakat dapat membantu orang lain, memberikan dukungan
kepada mustahiq, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan
(Mutmainah, 2015)
Penentuan kemampuan dalam berzakat sebenarnya sudah terklasifikasi
dalam sebuah aturan agama tentang syarat wajib orang untuk di ambil zakatnya.
Sehingga untuk orang yang tidak masuk dalam karakter kemampuan itu, maka tidak
ada kewajiban dan tidak perlu untuk turut berdonasi zakat baik secara langsung
maupun melalui lemba amil zakat.
Tetapi sisi kemampuan ini yang multi tafsir sehingga setiap yang secara
hitungan matematis seseorang dapat digolongkan sebagai wajib zakat dapat
mengelak dengan alasan menanggung beban biaya yang ditanggung sangat besar.
Tentu kemampuan ini akan mempengaruhi edukasi dari lembaga amil zakat untuk
menggugah muzzaki berpartisipasi dengan program mereka.
Gambar 1.3:
Hasil Pengukuran Variabel Indeks Literasi Zakat di Provinsi Jawa TImur
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Sumber: Indeks Literasi Zakat Regional Jawa, Bali dan NTB Pusat Kajian
Strategis – Badan Amil Zakat Nasional 2020
Berdasarkan gambar diatas terlihat fenomena keluarga milenial saat ini yang
memiliki kesadaran literasi dan saat ini juga banyak ditemukan keluarga yang mulai
terbuka dengan perencanaan keuangan keluarga, tentu setiap dana yang mereka
miliki baik kurang apalagi melebihi untuk pemenuhan kebutuhan dasar rumah tangga
akan terdapat pos-pos perencanaan keuangan baik saat ini maupun untuk invenstasi
yang akan datang. Bila zakat tidak terencana dalam rencana belanja keluarga tentu
sedikit banyak lembaga amil zakat mempertimbangakan untuk mengeluarkan biaya
edukasi berlebih dalam upaya peningkatan penghimpunan dana.
Gambar 1.4:
Faktor Pemilihan Tempat Membayar Zakat di Provinsi Jawa TImur

Sumber: Indeks Literasi Zakat Regional Jawa, Bali dan NTB Pusat Kajian
Strategis – Badan Amil Zakat Nasional 2020
Data diatas menegaskan bahwa dalam menentukan keputusan dalam
membayar zakat muzzaki juga memiliki standart yang akan dilihat sebagai faktor
penentu. Aksesabilitas merupakan faktor tertinggi dengan 55% dan citra lembaga
menjadi faktor terendah sebesar 5%.
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LAZ memiliki peluang untuk mengoptimalkan potensi zakat yang meningkat
dari tahun ke tahun. Manajemen berdasarkan syariat Islam, LAZ dapat
mengakumulasikan muzakki untuk berkontribusi dalam membangun sumber daya
Muslim dengan pengelolaan zakat yang baik. Muzakki sebagai salah satu pemangku
kepentingan harus aktif untuk membantu LAZ mencapai tujuan.
Namun, kurangnya keterlibatan muzakki mungkin disebabkan oleh faktor
internal bahwa tidak ada kesadaran bahwa pengontrolan zakat juga merupakan
tanggung jawab muzakki, dan juga lembaga zakat yang tidak melibatkan pemangku
kepentingan. Hal itu akan menyebabkan insititusi zakat tidak bisa profesional dalam
mengelola lembaga karena tidak ada kontrol dari muzakki, maka kurangnya
akuntabilitas (Budiman dalam Hakim, 2014: 5).
Penelitian studi yang dilakukan Jayanto dan Munawaroh (2019)
menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan terhadap minat membayar zakat
profesi namun Lu’liyatul Mutmainah 2015 menyatakan akuntabilitas dan transparansi
pengaruh positif secara signifikan terhadap membayar Zakat. Ghoniyah (2019)
menyebutkan kontrol perilaku yang diterima tidak berpengaruh terhadap perilaku
Meski begitu saja, sehingga membutuhkan moderasi variabel lain yang mendorong
keputusan zakat.
Beberapa penelitian sebelumnya yaitu dalam Ninda Ardiani (2019), Aam
Slamet Rusydiana, Salman Al-Farisi (2017), Ikka Nur Wahyuny, (2016) Akbar,
(2009) dan Rusydiana dan Al Farisi (2016) kesemuanya meneliti secara kualitatif
terhadap efisiensi operasional di beberapa lembaga keamilan baik nasional maupun
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daerah. Sehingga dibutuhkan penelitian kuantitatif sebagai mengaya dalam penelitian
sebelumnya.
Dari penelitian yang telah disebutkan diatas terdapat gap yang mendorong
peneliti untuk menguji kembali dalam sebuat penelitian desertasi yaitu terdapat
pengaruh positif dalam satu penelitian tetapi ada pengaruh negatif di penelitian
lainnya. Dalam penelitan sebelumnya juga menyebutkan bahwa variabel moderasi
sangat dibutuhkan untuk membentuk perilaku membayar zakat.
Berdasarkan penjelasan di atas, penulis akan fokus untuk meneliti pengaruh
dari manajemen zakat profesional terhadap kputusan masyarakat untuk membayar
zakat, infaq, dan sedekah di lembaga zakat. Ada beberapa faktor yang
mempengaruhinya; akuntabilitas, transparansi, dan tingkat efisiensi oprasional dapat
menjadi ukuran bagi masyarakat memutuskan membayar zakat, infaq, dan sedekah ke
lembaga zakat dengan kemampuan dan menejemen keuangan keluarga bisa jadi
sebagai variabel moderating.
Penelitian ini penting dalam mendorong penningkatan pertumbuhan
penghimpunan sekaligus pemberdayaan yang dapat dilakukan oleh lembaga amil
zakat dengan membaca rekomendasi dari kecenderungan masyarakat dalam
menumbuhkan niat bahkan menjatuhkan keputusan berdonasi pada sebuah lembaga
zakat. Terlebih dari hal itu akan menjadi sebuah sumber dalam mengambil keputusan
menentukan kenaikan atau penurunan biaya operasional apabila nantinya ada
keterlibatan ability dan perencanaan keuangan keluarga terhadap keputusan akhir
seorang muzzaki atau donatur untuk terlibat dengan sebuah lembaga zakat.
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Penelitian ini menarik dan mendesak untuk dilakukan karena Indonesia
adalah salah satu negara yang penduduknya mayoritas adalah Muslim, tingkat
kemiskinannya tinggi, dan realisasi distribusi zakat masih rendah. Menurut perspektif
Islam, kemiskinan adalah sunatullah. Pengentasan kemiskinan membutuhkan upaya
pemberdayaan dari bawah ke atas yang melibatkan semua elemen sosial melalui
perilaku saling membantu (Ridlwan, 2017).
Diskusi dengan tema tata kelola zakat yang baik masih terus berkembang,
penulis akan membuat penelitian ini fokus pada pengaruh akuntabilitas, transparansi
dan efisiensi operasional terhadap keputusan membayar zakat dengan ability,
perencanaan keuangan keluarga sebagai variabel moderating pada lembaga amil zakat
nasional di Surabaya
Berdasar research gap yang telah disebutkan diatas, dapat diketahui masih
ada hubungan variabel yang belum diteliti. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan
di analisis tentang beberapa variabel yang belum diteliti oleh peneliti sebelumnya,
yaitu pengaruh akuntabilitas terhadap keputusan membayar zakat melalui ability dan
perencanaan keuangan keluarga sebagai variabel intervening, pengaruh transparansi
terhadap keputusan membayar zakat melalui ability dan perencanaan keuangan
keluarga sebagai variabel intervening, pengaruh efisiensi operasional berpengaruh
signifikan terhadap keputusan membayar zakat melalui ability dan perencanaan
keuangan keluarga sebagai variabel intervening
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1.2.

Rumusan Masalah
Atas dasar latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat disimpulkan

terjadinya suatu kesenjangan (gap) antara teori yang selama ini dianggap benar dan
ada pengaruh antara akuntabilitas, transparansi dan efisiensi operasional terhadap
keputusan membayar zakat dengan ability dan perencanaan keuangan keluarga
sebagai variabel moderating pada lembaga amil zakat nasional di Surabaya.
Sehubungan dengan hal diatas, maka permasalahan yang ingin dijawab
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Apakah akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap keputusan membayar
zakat pada lembaga amil zakat nasional di Surabaya?
2. Apakah akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap keputusan membayar
zakat melalui ability sebagai variabel intervening pada lembaga amil zakat
nasional di Surabaya?
3. Apakah akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap keputusan membayar
zakat melalui perencanaan keuangan keluarga sebagai variabel intervening
pada lembaga amil zakat nasional di Surabaya?
4. Apakah transparansi berpengaruh signifikan terhadap keputusan membayar
zakat pada lembaga amil zakat nasional di Surabaya?
5. Apakah transparansi berpengaruh signifikan terhadap keputusan membayar
zakat melalui ability sebagai variabel intervening, pada lembaga amil zakat
nasional di Surabaya?
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6. Apakah transparansi berpengaruh signifikan terhadap keputusan membayar
zakat melalui perencanaan keuangan keluarga sebagai variabel intervening
pada lembaga amil zakat nasional di Surabaya?
7. Apakah efisiensi operasional berpengaruh signifikan terhadap keputusan
membayar zakat pada lembaga amil zakat nasional di Surabaya?
8. Apakah efisiensi operasional berpengaruh signifikan terhadap keputusan
membayar zakat melalui ability sebagai variabel intervening pada lembaga
amil zakat nasional di Surabaya?
9. Apakah efisiensi operasional berpengaruh signifikan terhadap keputusan
membayar zakat melalui perencanaan keuangan keluarga sebagai variabel
intervening pada lembaga amil zakat nasional di Surabaya?

1.3.

Tujuan Penelitian
Penelitian ini dilakukan berdasarkan adanya hal-hal yang dianggap perlu

untuk diteliti lebih lanjut, yang berhubungan dengan pengaruh antara akuntabilitas,
transparansi dan efisiensi operasional terhadap keputusan membayar zakat dengan,
ability, perencanaan keuangan keluarga sebagai variable intervening pada lembaga
amil zakat nasional di Surabaya.
Tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Untuk menganalisa pengaruh akuntabilitas terhadap keputusan membayar
zakat pada lembaga amil zakat nasional di Surabaya

16

2. Untuk menganalisa pengaruh akuntabilitas terhadap keputusan membayar
zakat melalui ability sebagai variabel intervening pada lembaga amil zakat
nasional di Surabaya
3. Untuk menganalisa pengaruh akuntabilitas terhadap keputusan membayar
zakat melalui perencanaan keuangan keluarga sebagai variabel intervening
pada lembaga amil zakat nasional di Surabaya
4. Untuk menganalisa pengaruh transparansi terhadap keputusan membayar
zakat pada lembaga amil zakat nasional di Surabaya
5. Untuk menganalisa pengaruh transparansi terhadap keputusan membayar
zakat melalui ability sebagai variabel intervening pada lembaga amil zakat
nasional di Surabaya
6. Untuk menganalisa pengaruh transparansi terhadap keputusan membayar
zakat melalui perencanaan keuangan keluarga sebagai variabel intervening
pada lembaga amil zakat nasional di Surabaya
7. Untuk menganalisa pengaruh efisiensi operasional terhadap keputusan
membayar zakat pada lembaga amil zakat nasional di Surabaya
8. Untuk menganalisa pengaruh efisiensi operasional terhadap keputusan
membayar zakat melalui ability sebagai variabel intervening pada lembaga
amil zakat nasional di Surabaya
9. Untuk menganalisa pengaruh efisiensi operasional terhadap keputusan
membayar zakat melalui perencanaan keuangan keluarga sebagai variabel
intervening pada lembaga amil zakat nasional di Surabaya
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1.4.

Manfaat Penelitian
Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu dasar
pertimbangan di dalam pengambilan keputusan dalam bidang keuangan
terutama dalam rangka memaksimumkan kinerja Lembaga amil zakat,
sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat yang besar.
2. Memberikan informasi dan referensi tambahan kepada pihak-pihak yang
berkepentingan, terutama sebagai input dalam perhitungan proyeksi
alokasi biaya operasional lembaga zakat disaat isu-isu makro,
kemampuan dan era milenial menjadi tantangan kedepan.
3. Memberikan dasar pertimbangan pihak-pihak yang berkepentingan,
yang sangat konsen dalam perekonomian berbasis syariah dalam usaha
meningkatkan dan memperluas penghimpunan dengan tingkat efisiensi
yang tinggi.
4. Memberikan dasar pertimbangan pihak-pihak yang berkepentingan akan
pentingnya laporan keuangan dalam menggambarkan kinerja lembaga
amil zakat dan proyeksi program pemberdayaannya

