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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Satu dari berbagai masalah utama pembangunan yang ada di Indonesia 

adalah masih besarnya jumlah penduduk miskin dan pengangguran, meskipun 

telah berbagai cara dan berbagai program yang telah dilakukan  pemerintah 

dalam menanggulangi kemiskinan dan pengangguran, namun hal tersebut 

belum tuntas secara optimal. Kemiskinan sebagai suatu keadaan dimana 

seseorang atau kelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya 

guna mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. 

Dari penjelasan ini, kemiskinan dapat diartikan sebagai sebuah kondisi serba 

ketidak cukupan yang dialami seseorang atau keluarga dalam memenuhi 

kebutuhan hidup minimal.
1
 

Zakat sebagai penanggulangan kemiskinan wajib dalam perekonomian 

Islam, dampak zakat seharusnya berjalan signifikan dan berjalan secara 

otomatis di dalam sistem Islam. Terdapat beberapa alasan untuk ini. Pertama, 

alokasi dana zakat sudah ditentukan secara pasti didalam Al-Qur’an, zakat 

hanya di peruntukkan bagi delapan golongan yaitu: fakir (Fuqara), miskin 

(Masakin), pihak pengelola atau amil zakat (Amilin alayha’), orang yang 

sedang dijinakkan hatinya (Muallaf qulubuhum), membebaskan budak 

(Riqab), orang-orang yang berhutang (Gharimin), pejuang di jalan Allah (Fi 
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sabilillahh), dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan (Ibnu sabil). 

Lebih jauh lagi Al-Qur’an menyebutkan fakir dan miskin sebagai kelompok 

pertama dan kedua dalam daftar penerimaan zakat hal ini menyebutkan bahwa 

pengentasan kemiskinan merupakan tujuan utama zakat.
2
 

Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya 

pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Nilai strategis zakat 

dapat dilihat melalui: Pertama, zakat merupakan panggilan agama, ia 

merupakan cerminan dari keimanan seseorang. Kedua, sumber keuangan zakat 

tidak akan pernah berhenti, artinya seorang membayar zakat, tidak akan 

pernah habis dan yang telah membayar setiap tahun atau periode waktu yang 

lain akan terus membayar. Ketiga, zakat secara empirik dapat menghapuskan 

kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi aset dan 

pemerataan pembangunan.
3
 

Agar pendayagunaan zakat berjalan sesuai dengan yang diinginkan 

oleh Islam dan mencapai tujuan pengurangan kemiskinan mestilah 

terorganisasikan dengan baik, maka harus mempunyai pengelola tersendiri 

yang independent. Lembaga zakat juga harus memiliki tenaga-tenaga yang 

cakap khusus dibagian keuangannya. Tenaga-tenaga ini harus bisa 

mengintegrasikan kebutuhan seluruh bidang dalam aktifitas plan. Mereka 

yang akuntan ini harus bisa membagi porsi pembiayaan, mengalokasikan dana 
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operasional dan membayar honor sebagai hak para amilnya.
4
 Salah satu 

lembaga yang mengurus zakat ialah Dompet Dhuafa. 

Dompet Dhuafa di singkat dengan DD adalah organisasi nirlaba yang 

berbadan hukum yayasan wakaf (Lembaga Milik Masyarakat Indonesia) 

berdasarkan SP No. 003/DD/SK/VI/2000 (Akte Notaris H. Abu JusufSh/ YN 

41,NO.163/A. Yay/HKM/ 1996 PNJAKSEL. Berdasarkan undang-undang RI 

Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, DD merupakan institusi 

pengelolaan zakat yang dibentuk oleh masyarakat. Tanggal 8 Oktober 2001 

Menteri Agama RI mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 439 Tahun 2001 

tentang Pengukuhan Dompet Dhuafa Republika sebagai Lembaga Amil Zakat 

tingkat Nasional.
5
 

Dompet Dhuafa bertujuan untuk memperjuangkan nasib para kaum 

dhuafa dengan merealisasikan program-program di bidang pendidikan, 

kesehatan, ekonomi, sosial, kebencanaan dan dakwah. Dalam menjalankan 

programnya Dompet Dhuafa memiliki ciri khusus yakni, menjemput layanan. 

Menjemput layanan merupakan strategi dimana Lembaga Pelayanan 

Masyarakat (LPM) berusaha meningkatkan jumlah penerima manfaat ke 

beberapa wilayah   dengan melakukan survei dan pendataan. Sehingga  akan 

diperoleh mustahik-mustahik baru dan penyebaran kebaikan program 

pemberdayaan bisa lebih merata.
6
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Sebagai suatu lembaga zakat yang bertujuan untuk pengentasan 

kemiskinan, maka penulis ingin mengetahui lebih dalam bagaimana sistem 

penyaluran dana zakat yang dilakukan Dompet Dhuafa  dalam mengurangi 

kemiskinan melalui penelitian yang berjudul,“SISTEM PENYALURAN 

DANA ZAKAT DOMPET DHUAFA RIAU DALAM MENGURANGI 

KEMISKINAN”. 

B. Penegasan Istilah 

Penelitian ini berjudul “Sistem Penyaluran Dana Zakat Dompet 

Dhuafa Riau dalam Mengurangi  Kemiskinan”. agar tidak terjadi kesalah 

pahaman pada judul penelitian ini, maka penulis perlu memberikan 

penegasan-penegasan pada istilah-istilah yang penulis anggap penting. 

Adapun istilah-istilah tersebut yaitu: 

1. Sistem 

Sistem adalah seperangkat unsur yang secara teratur dan yang 

paling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas, atau susunan yang 

teratur dari pandangan, teori, asas dan metode.
7
 

Menurut Nugroho Widjajanto, sistem adalah  suatu komponen 

yang memiliki  bagian-bagian yang saling berinteraksi untuk mencapai 

tujuan tertentu melalui tiga tahap yaitu: input, proses dan output. Input 

merupakan gerakan atau pemberi tenaga di mana sistem itu dioperasikan. 

Output adalah hasil operasi. Dalam pengertian sederhana, autput berarti 
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yang menjadi tujuan, sasaran, atau target pengorganisasian suatu sistem. 

Sedangkan proses adalah aktivitas yang mengubah input menjadi autput.
8
 

2. Dompet Dhuafa 

Dompet Dhuafa adalah lembaga nirlaba milik masyarakat 

Indonesia yang khidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum 

dhuafa dengan dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, serta dana 

lainya yang halal dan legal, baik dari perorangan, kelompok, perusahaan 

atau lembaga).
9
 

3. Kemiskinan 

Kemiskinan adalah suatu kondisi dimana fisik masyarakat yang 

tidak memiliki akses  prasarana dan sarana dasar lingkungan yang 

memadai, dengan kualitas perumahan dan pemukiman  yang jauh dibawah 

standar kelayakan serta mata pencarian yang tidak menentu.
10

 

C. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Sistem Penyaluran Dana Zakat 

Dompet Dhuafa Riau dalam Mengurangi Kemiskinan”. 
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pemaparan rumusan masalah diatas, maka tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem penyaluran dana zakat 

Dompet Dhuafa Riau dalam mengurangi kemiskinan. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Teoritis 

1. Penelitian ini berguna sebagai tambahan referensi terkait dengan  

sistem penyaluran dana zakat khususnya lembaga zakat Dompet 

Dhuafa Riau, sehingga dapat menjadi bahan rujukkan apabila nanti 

ada yang hampir sama. 

2. Penelitian ini juga dapat dijadikan khazanah keilmuan bagi para 

Amil zakat dalam meningkatkan pengurangan kemiskinan. 

b. Kegunaan Praktis 

1. Harapan penulis penelitian ini  mampu menjadi khazanah keilmuan 

terkait dengan tema yang disajikan, serta menjadi pedoman dan 

pembelajaran pada jurusan Manajemen Dakwah. 

2. Penelitian ini juga satu dari bagian syarat untuk menyelesaikan  

program  strata satu (S1) dan untuk memperoleh gelar sarjana 

sosial (S.Sos) pada jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah 

dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau. 
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E. Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika dalam penelitian ini di  sajikan dalam beberapa 

bab yaitu: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan yang didalamnya berisikan latar Belakang 

Masalah, Penegasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan dan 

Kegunaan Penelitian serta Sistematika Penulisan. 

BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR 

Bab ini menguraikan tentang Kajian Teori, Kajian Terdahulu, dan 

Kerangka Berpikir yang digunakan dalam penelitian. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang Jenis dan Pendekatan Penelitian, 

Lokasi dan Waktu Penelitian, Sumber Data, Informan Penelitian, 

Teknik Pengumpulan Data, Validitas Data dan Teknik Analisis 

Data.. 

BAB IV: GAMBARAN UMUM 

Bab ini berisikan profil Dompet Dhuafa, mulai dari awal 

terbentuknya Dompet Dhuafa, termasuk Visi, dan Misi Dompet 

Dhuafa, Susunan Organisasi Dompet Dhauaf Riau serta Program 

Dompet Dhuafa. 
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BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini memaparkan data mengenai sistem yang dilakukan oleh 

Dompet Dhuafa Riau dalam mengurangi kemiskinan sekaligus 

membahas analisa data yang telah didapat dari hasil observasi 

maupun wawancara penulis. 

BAB VI : PENUTUP 

Bab ini berisi Kesimpulan dan Saran atau hasil akhir dari penelitian 

penulis. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


