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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per 

bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 26,58 juta orang 

(10,12 persen), berkurang sebesar 1,19 juta orang dibandingkan dengan kondisi 

Maret 2017 yang sebesar 27,77 juta orang (10,64 persen). Persentase penduduk 

miskin di daerah perkotaan pada Maret 2017 sebesar 7,72 persen turun menjadi 

7,26 persen pada September 2017. Sementara persentase penduduk miskin di 

daerah perdesaan pada Maret 2017 sebesar 13,93 persen turun menjadi 13,47 

persen pada September 2017.Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada 

September 2016 mencapai 27,76 juta orang (10,70 persen). Jika dibandingkan 

dengan jumlah penduduk miskin pada Maret 2016, maka selama enam bulan 

tersebut terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 0,25 juta orang. 

Sementara apabila dibandingkan dengan september tahun sebelumnya jumlah 

penduduk miskin mengalami penurunan sebanyak 0,75 juta orang. Persentase 

penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2016 sebesar 7,79 persen, 

turun menjadi 7,73 persen pada September 2016. Demikian pula persentase 

penduduk miskin di daerah perdesaan turun dari 14,11 persen pada Maret 2016 

menjadi 13,96 persen pada September 2016. Jumlah populasi penduduk yang 

begitu besar diiringi dengan meningkatnya permasalahan ekonomi yaitu 

kemiskinan (Badan Pusat Statistik, 2017). 
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Kemiskinan merupakan bahaya besar bagi umat manusia dan tidak 

sedikit umat yang jatuh peradabannya hanya karena kefakiran.Sabda Nabi ada 

menyatakan bahwa kefakiran itu mendekati pada kekufuran. Agama Islam 

mengajarkan umatnya untuk hidup saling berbagi dan membantu satu sama lain 

untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia dan juga di akhirat. 

Ditegaskan dalam firman allah dalam Q.S Az-Zariyat ayat 19 : 

              

Artinya :“Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang 

meminta, dan orang miskin yang tidak meminta,” 

 

Terjemahan ayat Al-Qur’an diatas mengingatkan manusia bahwa harta 

kekayaan tidak boleh hanya berada dalam golongan orang kaya saja namun 

harus disalurkan ke golongan orang miskin juga, sebab orang yang beriman 

adalah mereka yang menyadari bahwa di dalam harta mereka terdapat hak-hak 

orang lain, (Utami dan Lubis, 2013). 

Faktor ekonomi merupakan hal yang sangat erat dengan berbagai 

persoalan terutama bagi sebagian besar masyarakat kurang mampu yang berada 

dalam garis kemiskinan sehingga menjalani kehidupan dengan tidak layak. Di 

Indonesia, banyak orang yang mengalami kesulitan ekonomi karena semakin 

naiknya berbagai macam harga, mulai darikebutuhan pokok (harga sembako) 

sampai bahan bakar minyak. Kemiskinan merupakan hal yang sangat kompleks 

di Indonesia pada khususnya, karena menyangkut berbagai macam aspek seperti 

hak untuk terpenuhinya pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan,dan 

sebagainya. Masalah kemiskinan menjadi masalah utama dan penting karena 

kemiskinan menyangkut kesenjangan dan pengangguran. 
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Keberadaan Indonesia dengan jumlah penduduk terbesar keempat di 

dunia dengan penduduk yang mayoritas beragama Islam seharusnya bisa 

menjadi jalan keluar untuk mengatasi permasalahan kemiskinan. Jumlah yang 

besar ini menunjukkan potensi umat Islam Indonesia sangat besar dari berbagai 

segi, baik dari segi Sumber Daya Manusia (SDM), segi politik ataupun dari segi 

ekonomi. Jika dilihat dari segi ekonomi, Indonesia mempunyai aset yang besar. 

Hal ini ditunjang dengan potensi Sumber Daya Alam (SDA) tanah air Indonesia 

yang sangat melimpah kekayaannya. Indonesia memiliki potensi yang besar 

sehingga seharusnya mampu mengatasi masalah ekonomi seperti kemiskinan 

dan kebodohan, salah satunya adalah dengan cara mengaplikasikan ajaran Islam 

dalam kehidupan sehari-hari, di antaranya yakni menunaikan zakat. 

Zakat merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk 

membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. 

Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang 

dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. 

Zakat sangat erat kaitannya dengan masalah bidang sosial dan ekonomi di mana 

zakat mengikis sifat ketamakan dan keserakahan si kaya. Masalah dibidang 

sosial dimana zakat bertindak sebagai alat yang diberikan Islam untuk 

menghapuskan kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan sikaya akan 

tanggung jawab sosial yang mereka miliki, sedangkan dalam bidang ekonomi 

zakat mencegah penumpukkan kekayaan dalam tangan seseorang. 

Tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, 

tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan 

Pengentasan kemiskinan melalui zakat juga memiliki arti mengurangi jumlah 



4 
 

mustahiq dan menghasilkan para muzakki yang baru. Oleh karena itu 

pendistribusian zakat konsumtif harus ditinjau ulang kembali dan digantikan 

dengan pendistribusian zakat produktif. 

Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para 

penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat 

yang telah diterimanya. Peranan zakat bersifat produktif dengan cara 

dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi 

penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai 

kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan 

mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha 

serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung. 

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar merupakan lembaga 

pengelola zakat resmi milik pemerintah yang bekerja di Wilayah Kabupaten 

Kampar, tidak hanya mengelola zakat dalam bentuk konsumtif namun juga 

dalam bentuk produktif (www.baznaskab.kampar.or.id).  

Penyaluran zakat dilihat dari segi distribusinya terbagi atas dua yaitu, 

Distribusi Zakat Konsumtif dan Distribusi Zakat Produktif. Sebagaimana telah 

dijelaskan bahwa penyaluran/pendistribusian zakat konsumtif kurang efektif 

dalam mengurangi kemiskinan sebab hanya bertahan dalam jangka pendek 

sehingga pendayagunaan zakat kurang optimal. Sedangkan zakat produktif 

adalah zakat di mana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik 

tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu 

usaha mereka.  

http://www.baznaskab.kampar.or.id/
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Peranan pendistribusian zakat secara produktif membantu mewujudkan 

keadilan dan pengentasan kemiskinan dalam mewujudkan keadilan sosial dan 

pertumbuhan ekonomi. Zakat produktif  harus memberikan dampak positif  bagi 

mustahiq, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Dari sisi ekonomi, mustahiq 

dituntut untuk dapat hidup layak dan mandiri, sedangkan dilihat dari sisi sosial, 

mustahiq dimotivasi untuk dapat hidup sejajar dengan masyarakat lainnya. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa zakat tidak hanya bersifat suatu amalan yang 

didistribusikan untuk hal-hal konsumtif saja, secara produktif membantu 

mewujudkan keadilan dan pengentasan kemiskinan. 

Berikut ini rincian dana zakat yang telah dihimpun dan didistribusikan 

BAZNAS kabupaten kampar selama tiga tahun terakhir. 

Tabel I.1 

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten kampar 

Penghimpunan dan Distribusi Dana Zakat 
(Dalam Satuan Rupiah) 

Pos-pos 2015 2016 2017 

Penerimaan Dana Zakat  

Muzakki entitas 4.440.370.000 6.527.361.907 7.809.660.293 

Muzakki individual 92.653.370 152.093.439 45.138.700 

Jumlah Penerimaan 

Zakat 
4.533.023.370 6.679.455.346 7.854.798.993 

 

Penyaluran Zakat 

Kampar takwa 90.640.000 550.352.000 998.906.000 

Kampar makmur 1.150.400.000 1.356.446.600 1.800.307.000 

Kampar cerdas 950.000.000 1.000.225.000 1.217.220.000 

Kampar peduli 750.000.000 565.085.000 808.542.000 

Kampar sehat 90.600.000 150.750.000 753.988.000 

Jumlah Penyaluran 

Zakat 
3.037.640.000 3.622.858.000 5.578.973.000 

Sumber : Hasil olahan data dari Laporan Tahunan BAZNAS Kabupaten 

Kampar 2017. 
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Dari data diatas, dijelaskan bahwa BAZNAS Kab. Kampar mengalami 

peningkatan dana zakat yang signifikan setiap tahunnya, baik itu dalam 

penghimpunannya maupun penyalurannya. Dalam mendistribusikan dana 

zakat, BAZNAS Kabupaten Kampar  meyalurkannya dalam lima program 

unggulan. Program-program unggulan BAZNAS Kabupaten Kampar 

diantaranya adalah program kampar taqwa, program kampar makmur, Program 

kampar cerdas, Program kampar peduli dan juga Program kampar sehat. 

Dalam upaya meningkatkan perekonomian umat, BAZNAS kabupaten 

Kampar menjalankan program kampar makmur. Program kampar makmur 

merupakan penyaluran dana zakat produktif  yang bertujuan untuk membantu 

usaha mikro Mustahik yang tidak memiliki/ kekurangan modal. Dalam hal 

ini,zakat dimanfaatkan untuk membantu umat (terutama golongan miskin) 

memulai usaha-usaha produktif, di samping memenuhi kebutuhan yang bersifat 

konsumtif. (www.baznaskab.kampar.or.id). 

Peningkatan penghimpunan dana zakat menjadikan pendistribusian dana 

zakat produktif pun ikut meningkat. Melihat kondisi ini, potensi zakat 

produktif untuk dapat meningkatkan perekonomian mustahik semakin besar. 

Dengan demikian, visi zakat dalam mengubah mustahik menjadi muzakki 

dapat tercapai. Dengan segala potensi yang ada pada zakat, maka penelitian-

penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan dana zakat sangat penting 

dilakukan. Hal ini diharapkan dapat memberikan informasi lebih tentang 

potensi zakat dalam meningkatkan perekonomian Mustahik dan bahkan mampu 

merubah mustahik menjadi muzakki. 

http://www.baznaskab.kampar.or.id/
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Penelitian tentang pendayagunaan dana zakat produktif telah banyak 

dilakukan. Penelitian Purnamasari (2016) ditemukan bahwaHasil penelitian 

yang didapat Baznas Kota  Pekanbaru mendidtribusikan Dana Zakat 

Produktifnya Melalui Program “ Pekanbaru Makmur”. Program Ini 

Ditunjukkan Untuk Modal Usaha Mustahiq. Pendistribusian Dana Zakat Ini 

Digunakan Dengan Sistem Hibah, Tujuan Pendistribusian Dana Zakat 

Produktif Yaitu Menjadikan Mustahiq Mandiri Dalam Memenuhi 

Kebutuhannya Serta Diharapkan Mampu Mengubah Mustahiq Menjadi 

Muzakki. Pendistribuasian Dana Zakat Baznas Kota Secara Kelompok Pada 

Usaha Secara Keseluruhan Belum Meningkatkan Perekonomian Mustahiq 

Sedangkan Pendistribusian Dana Secara Perorangan Sudah Cukup Membantu 

Perekonomian Mustahik Menjadi Lebih Baik. 

Penelitian Hamdi (2015) ditemukan bahwa Peranan BAZNAS Kabupaten 

Kampar dalam mengumpulkan dana zakat adalah melaksanakan penyuluhan 

dan sosialisasi zakat pada dinas/kantor/Badan/ Instansi Sekabupaten Kampar, 

melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi ZIS melalui media elektronik dan 

cetak dan pengurus BAZNAS turun langsung keInstansi-Intansi untuk 

mengambil langsung zakat, jika Instansi itu tidak bisa membayar langsung ke 

Kantor BAZNAS. Sedangkan dalam pendistribusiannya Baznas Mengirimkan 

surat kepada UPZ/Dinas/Instansi/KUA untuk meminta data Mustahiq, setelah 

itu BAZNAS turun Langsung untuk Men survey untuk meninjau kebutuhan 

dan kelayakan Mustahiq. Analisis hukum Islam, terhadap peranan Baznas 

Kabupaten Kampar dalam pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, telah 
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menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum Islam, yaitu telah membagikan 

dana zakat kepada para mustahiq. 

Khodijah Ishak (2012) ditemukan bahwa Pendistribusian zakat produktif 

dilaksanakan dengan sistem pendekatan struktural atau kedekatan kebutuhan 

dasar. Pendekatan ini lebih mengutamakan pertolongan secara kontinu dan 

langsung mengatasi serta memecah sebab-sebab kemiskinan dan kelemahan 

seorang mustahik. Secara mendasar terdapat 6 (enam) prosedur penditribusian 

zakat untuk usaha produktif. Namun Lembaga Badan Amil Zakat Kota Dumai 

masih banyak kelemahan di dalam prosedurnya sehingga berdampak kepada 

usaha produktifitas yang di lakukan mustahik (sipenerima zakat) Lembaga 

Badan Amil Zakat Kota Dumai, harus meninjau ulang dalam sistem penyaluran 

Dana Usaha tersebut sehingga dana yang di terima oleh mustahik menjadikan 

zakat sebagai daya dorong pertumbuhan ekonomi para mustahik dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Berdasarkan penelitian terdahulu, yang membahas mengenai potensi 

pendayagunaan dana zakat produktif, maka dalam penelitian akan membahas 

mengenai Distribusi dana zakat dalam perekonomian mustahik. Alasan 

pemilihan lokasi penelitian di BAZNAS kabupaten kampar karena termasuk 

organisasi zakat bentukan pemerintah yang pernah menjadi BAZNAS 

Percontohan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) 

yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan Kualitatif deskriptif. 
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Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya serta fenomena yang ada, 

menjadi motivasi peneliti dalam melakukan penelitian ini yang berjudul 

“Analisis Peranan distribusi Dana Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan 

Ekonomi Mustahik Berdasarkan Akuntansi Zakat (Studi Kasus di 

BAZNAS Kabupaten Kampar)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah Baznas Kabupaten Kampar Telah Menerapkan Akuntansi Zakat  

Berdasarkan Psak No. 109 Dalam Mengelola Dana Zakat Produktif? 

2. Bagaimanakah Peranan Distribusi Dana Zakat Produktif  Terhadap 

Kesejateraan Ekonomi Mustahik di BAZNAS Kabupaten Kampar? 

3. Bagaimanakah Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam 

Meningkatkan Pendapatan Mustahik Pada Baznas Kabupaten Kampar? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk Mengetahui Baznas Kabupaten Kampar Telah Menrapkan 

Akuntansi Zakat Berdasarkan Psak No. 109 Dalam Mengelola Dana 

Zakat Produktif. 

2. Untuk Mengetahui Peranan Distribusi Dana Zakat Produktif  Terhadap 

Kesejateraan Mustahik di BAZNAS Kabupaten Kampar. 

3. Untuk Mengetahui Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam 

Meningkatkan Pendapatan Mustahik Pada Baznas Kabupaten Kampar. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi penulis, sebagai syarat untuk mendapatkan gelar serjana ekonomi 

(SE) difakultas ekonomi dan ilmu sosial. 

2. Bagi perusahaan, Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk 

kegiatan perencanaan dan rancangan program pendistribusian dana zakat 

produktif selanjutnya. 

3. Bagi akademis, Hasil Penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

kontribusi yang positif  bagi akademisi, dapat dijadikan sebagai acuan 

dan pedoman bagi peneliti dimasa yang akan datang serta mampu 

memberikan pengetahuan kepada akademisi mengenai pendistribusian 

dan peranan zakat produktif. 

4. Bagi masyarakat, Untuk memberikan pengetahuan lebih mendalam 

tentang distribusi dana zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS 

Kabupaten Kampar. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Penelitian ini disusun dengan sistematika yang terdiri dari beberapa Sub 

BAB atau bagian yaitu : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 

dan kegunaan penelitiian, sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
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Bagian ini menjelaskan teori-teori serta telaah pustaka yang berhubungan 

dengan permasalahan. Pada Bab ini Berisikan teori-teori yang 

mendukung penelitian. Teori ini berisikan Kemiskinan, zakat, 

Optimalisasi Dana Zakat, Penelitian terdahulu dan kerangka penelitian. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bagian ini membahas tentang metode penelitian mengenai Jenis 

Penelitian, Lokasi penelitian, Sumber dan jenis data, Riset  Fokus, 

Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data. 

BAB VI : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

Bagian ini menjelaskan tentang Lokasi Penelitian. Hal ini dimulai dari 

Profil BAZNAS Kabupaten Kampar, Visi dan Misi BAZNASKabupaten 

Kampar, sampai dengan bidang kegiatan BAZNAS Kabupaten Kampar. 

BAB V : PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN 

Bagian ini berisikan analisis distribusi zakat produktif serta peranannya 

bagi para mustahik BAZNAS kabupaten kampar. 

BAB VI : PENUTUP 

Bab ini merupakan bab terakhir atau penutup dari penelitian skripsi yang 

menguraikan tentang kesimpulan dan saran terhadap hasil penelitian. 


