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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam merupakan agama Allah yang diwahyukan kepada Nabi 

Muhammad SAW. Orang-orang muslim mendasari kehidupan pada lima rukun 

yaitu Syahadat, Shalat, Puasa, Zakat dan Haji. zakat merupakan salah satu 

sendi pokok ajaran Islam disamping Puasa dan Haji, Zakat dan Shalat dijadikan 

oleh Al-Qur’an sebagai perlambangan dari keseluruhan ajaran Islam. 

Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan bangsa merupakan 

amanah konstitusi yang harus diwujudkan oleh Negara dan Pemerintah. Namun 

setelah lebih dari setengah abad Indonesia merdeka, masalah kesejahteraan dan 

kualitas sumber daya manusia bangsa kita masih merupakan problem sosial 

yang sulit teratasi. Laju pertumbuhan penduduk yang relatif cepat pada tiga 

dasa warsa yang treakhir yang tidak dapat diimbangi dengan pertumbuhan 

ekonomi yang yang memadai, cukup menimbulkan masalah sendiri. Besarnya 

jumlah masyarakat miskin, tingginya angka pengangguran dan rendahnya 

kualitas sumber daya manusia semakin menjadi beban sosial bagian bangsa ini. 

Permasalahan yang kompleks ini tidak mungkin dapat ditangani oleh 

pemerintah saja, tetapi diperlukan keikutsertaan semua komponen bangsa dan 

dengan menggali setiap potensi yang dimiliki bangsa. Diantara sekian banyak 

komponen bangsa yang dapat diandalkan sebagai pilar pembangunan bangsa 

adalah umat Islam yang merupakan Mayoritas penduduk Negeri ini, dan 

potensi Zakat yang merupakan ajaran Islam dalam rangka pemberdayaan umat. 
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Perubahan yang terjadi dalam pengelolaan Zakat oleh pemerintah, 

dengan disahkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan 

zakat, perubahan-perubahan tersebut diharapkan dapat memaksimalkan 

peranan serta fungsi zakat di Indonesia dalam memaksimalkan kesenjangan 

ekonomi dan sosial dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara umat muslim Indonesia Khususnya dan seluruh rakyat Indonesia 

umumnya. Dalam Undang-Undang tersebut telah diatur dengan jelas bahwa 

pada hakikatnya pengelolaan zakat yang dilakukan oleh pemerintah meliputu 

tiga Aspek penting yaitu Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan.
1
  

Zakat yang merupakan salah satu rukun Islam memiliki makna yang 

strategis dalam kehidupan sosial umat. Menunaikan Zakat selain sebagai 

implementasi kewajiban seorang muslim, juga merupakan wujud solidaritas 

sosial terhadap sesama. Dalam kehidupan keseharian kita dihadapkan pada 

realitas sosial ekonomi umat yang masih memerlukan perhatian dan solusi. 

Konsepsi pemberdayaan ekonomi umat melalui pengalaman ibadah 

zakat yang diajarkan dalam Islam merupakan salah satu alternatif yang dapat 

ditempuh dalam mengatasi masalah sosial. Potensi zakat yang cukup 

signitifikan tersebut perlu digali secara optimal agar dapat digunakan untuk 

ikut menggerakan perekonomian umat disamping potensi-potensi yang lain 

sehingga taraf hidup umat menjadi terangkat. 

Namun yang menjadi masalah selama ini antara lain adalah masalah 

pengelolaan zakat yang belum dilakukan secara propesional sehingga 
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pengumpulan dan penyaluran zakat menjadi kurang terarah disamping masih 

rendahnya pemahaman masyarakat terhadap permasalahan zakat. Tidak hanya 

menyantuni orang miskin secara konsumtif melainkan mempunyai tujuan yang 

lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan dalam jangka panjang, dan 

permasalahan yang muncul saat ini lembaga-lembaga zakat hanya terfokus 

kepada pengelolaan konsumtif. 

Peran zakat sebagai salah satu rukun Islam yang harus ditunaikan oleh 

umat Islam yang mampu (muzakki) hanya menjadi kesadaran personal. 

Membayar zakat merupakan kewajiban individual dan sangat sufistik sehingga 

lebih mementingkan keakheratan. 

Pengelolaan merupakan suatu bentuk kerja dalam melakukan pekerjaan. 

Didalam sebuah pengelolaan harus melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu 

yang dinamakan fungsi-fungsi manajemen atau pengelolaan yang terdiri dari 

perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pengawasan, untuk 

mengoptimalkan agar dapat digunakan, dan menggerakan perekonomian umat 

disamping potensi-potensi yang lain sehingga taraf hidup umat menjadi 

terangkat.
2
 

Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNas) Inisiatif Zakat Indonesia 

Kota Pekanbaru merupakan lembaga yang melaksanakan tanggung jawab 

mereka sebagai amil dengan mempermudah pemberdayaan zakat oleh muzakki 

melalui pemotongan gaji langsung dari karyawan itu sendiri yang mampu pada 

sumber daya lokal dengan Dana, Zakat, Infaq, Sadaqah, dan Waqaf serta dana 
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sosial lainnya yang khususnya dari lingkungan karyawan muslim Inisiatif 

Zakat Indonesia  yang meliputi semua Distrik di Indonesia dengan fungsi-

fungsi manajemen sehingga penyaluran sampai mustahik dan sesuai harapan 

muzakki. 

Berdasarkan fenomena-fenomena diatas, maka penulis tetarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Pola Pengelolaan Zakat Produktif Pada 

Inisiatif Zakat Indonesia Kota Pekanbaru”. 

 

B. Alasan Pemilihan Judul  

Adapun yang menjadi bahan pertimbangan dan alasan bagi penulis 

untuk meneliti judul ini adalah:  

1. Permasalahan ini menarik untuk diteliti, karena dengan meneliti 

permasalahan ini penulis akan mengetahui pola pengelolaan Zakat Inisiatif 

Indonesia dalam mensejaterakan mustahik di Inisiatif Zakat Indonesia Kota 

Pekanbaru. 

2. Masalah-masalah yang dikaji dalam judul ini, penulis merasa mampu untuk 

menelitinya. 

3. Sebagai bahan untuk menambah ilmu tentang manajemen bagi penulis dan 

umumnya bagi para pembaca lainnya. 

 

C. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dalam memahami judul 

penelitian ini, maka penulis memberi batasan dan penjelasan istilah-istilah 

yang dipakai dalam penelitian sebagai berikut: 
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1. Pengelolaan berasal dari kata kelola dan istilah lainnya yaitu “manajemen” 

yang artinya ketatalaksanaan. Tata pimpinan, bahwa pengelolaan ini adalah 

pengadministrasian, pengaturan atau penataan suatu kegiatan.
3
 Pengelolaan 

adalah penyelenggaraan/pengurusan agar suatu yang dikelola dapat berjalan 

dengan lancar, efektif, dan efesien. 

2. Zakat adalah istilah sesuatu yang merupakan bagian dari hak Allah yang 

diberikan seseorang kepada orang lain yang berhak mendapatkannya. 

Ibadah ini disebut zakat karena didalamnya terdapat harapan barakah, 

pembersih jiwa, dan pengembangan dengan kebaikan-kebaikan.
4
 

3. Inisiatif Zakat Indonesia adalah Lembaga Amil Zakat Nasional Inisiatif 

Zakat Indonesia Kota Pekanbaru merupakan lembaga yang memfokuskan 

pada kesungguhan dalam menjalankan kewajibannya yakni bersungguh-

sungguh pada muzakki dengan mempermudah pelaksanaan pembayaran 

zakat kepada mustahik dengan mengangkat harkat kemanusiaan kaum 

mustahik yang bertumpu pada sumber daya lokal dan dana Zakat, Infaq, 

Shadqah dan Wakaf, serta dana Sosial lainnya, khususnya dari lingkungan 

karyawan muslim yang ada di Pekanbaru. 

4. Mustahik adalah orang yang berhak diberikan hasil zakat yang telah 

dikumpulkan oleh suatu lembaga. 
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 Arikunto, Suharsimi, Pengelolaan Kelas dan Siswa, Cv RajaWali, Jakarta, 1986,Hal:5 
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Direktorat, Pemberdayaan Zakat “Zakat Ketentuan Dan Permasalahannya”, Departemen 
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D. Permasalahan   

1. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dicantumkan diatas 

penulis mengangkat permasalahan sebagai berikut: bagaiamana pola 

pengelolaan zakat di LAZNas Inisiatif Zakat Indonesia Kota Pekanbaru 

dalam membina Mustahik? 

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Tujuan penelitian untuk mengkaji pola pengelolaan zakat terhadap 

usaha kecil di daerah-daerah khususnya di daerah Rumbai Kota Pekanbaru. 

Untuk mengetahui Pola Pengelolaan Zakat di LAZNas Inisiatif 

Zakat Indonesia dalam membina mustahik. 

2. Kegunaan Penulisan  

a. Sebagai memenuhi persyaratan tugas akhir agar memperoleh gelar 

serjana di jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

b. Sebagai bahan referensi bagi para pembaca untuk memahami 

pengelolaan dana zakat dalam pembinaan mustahik di Laznas Inisiatif 

Zakat Indonesia. 

c. Untuk lebih memaksimalkan keahlian penulis sebagai akademisi yang 

berupaya menerapkan ilmu yang telah diperoleh serta menuangkan 

kedalam hasil penelitian. 
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F. Sistematika Penulisan  

BAB I : PENDAHULUAN  

Berisikan Latar Belakang Masalah, Alasan Pemilihan Judul, 

Penegasan Istilah, Permasalahan, Tujuan dan Kegunaan 

Penelitian, dan Sistematika Penulisan.   

BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

Pada Bab ini penulis mengemukakan kajian teori, kajian 

terdahulu dan kerangka pikir.  

BAB III  : METODE PENELITIAN  

Pada Bab ini penulis mengemukakan jenis dan pendekatan 

penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informan 

penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data.  

 BAB IV   : GAMBARAN UMUM 

Pada Bab ini penulis akan memaparkan antara lain sejarah 

berdirinya Inisiatif Zakat Indonesia, visi dan misi, tujuan, 

struktur kepengurusan dan program pembinaan mustahik.   

 BAB V   : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada Bab ini penulis akan memaparkan pembahasan dari hasil 

wawancara yang telah dilakukan dan data-data mengenai Pola 

Pengelolaan Zakat Produktif pada Inisiatif Zakat Indonesia Kota 

Pekanbaru.   

BAB V  :  PENUTUP  

Berisikan Kesimpulan dan Saran-saran. 


