
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Masyarakat adalah satu sistem cara kerja dan produser dari otoritas dan 

saling membantu, meliputi kelompok dan pembagian sosial lain, sistem 

pengawasan tingkah laku manusia dan kebebasan. Sistem kompleks yang 

selalu berubah atau jaringan relasi sosial.
1
 Jadi, masyarakat timbul dari 

kumpulan individu yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama.  

Masryakat perumahan Nusa Indah Permai Tembilahan Barat adalah 

masyarakat yang berada pada kelas menengah atas yang memiliki pekerjaan 

tetap dan penghasilan tiap bulan, rata-rata masyarakat perumahan Nusa Indah 

Permai Tembilahan Barat mengeluarkan zakat mal setiap tahunnya sesuai 

dengan anjuran syari’at islam. 

Dari hasil pengamatan yang di lakukan di perumahan Nusa Indah 

Permai Tembilahan Barat, diperoleh data melalui hasil wawancara dengan  

Sutopo Aliyuddin selaku RT di Perumahan Nusa Indah Permai Tembilahan 

Barat,  bahwasanya 134 0rang atau 60 % masyakarat Perumahan Nusa Indah 

Permai  menyalurkan zakat malnya secara pribadi kepada orang yang 

membutuhkan. Padahal seharusnya masyarakat memberikan kepercayaan atau 

memberikan hak kepada Badan Amil Zakat yang menjadi lembaga atau 

tempat penerima dan penyalur zakat mal ke orang yang membutuhkan.
2
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 Yusuf Zainal Abidin dan Beni Ahmad Saebani, Pengantar Sosial Budaya di Indonesia, 

(Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), hlm. 43-44 
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 Wawancara dengan Sutopo Aliyuddin selaku RT Perumahan Nusa Indah Permai 

Tembilahan barat pada tanggal 5 mei 2018 
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Berdasarkan wawancara dengan Said Ismail Ketua Badan Amil Zakat Nasionl 

(BAZNAS) Kabupaten Indragiri menyatakan bahwa hanya 40 % saja 

masyrakat yang menyalurkan Zakat Malnya ke Badan Amil Zakat Nasional 

(BAZNAS).
3
 

Sesuai dengan ketentuannya Badan Amil Zakat adalah lembaga atau 

tempat penerima zakat dan penyalur zakat yang tepat. Dalam kegiatan 

menyalurkan zakat mal ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 

masyarakat harus memiliki minat agar penyaluran zakat dapat berjalan dengan 

baik dan hasilnya optimal. 

Pada 1999, lahir UU No. 38 tahun 1999, tentang Pengelolaan Zakat 

yang didalamnya menyebutkan, bahwa pengelolaan zakat di Indonesia 

dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk pemerintah. 

Setelah hampir sepuluh tahun, undang-undang itu berlaku, ada 

keinginan kuat dari sebagian kalangan untuk melakukan revisi atas UU 

tersebut. Beberapa landasan yang mendasari keinginan merevisi UU itu 

diantaranya adalah: (1) Penerapan sanksi atas muzakki yang ingkar membayar 

zakat, (2) Pelaksanaan zakat sebagai pengurang pajak dan (3) Melakukan 

sentralisasi pengelolaan zakat oleh BAZ yang memiliki cabang dari pusat 

sampai tingkat kelurahan/desa. 

Lembaga yang secara formal diakui oleh Undang-Undang Nomor 38 

Tahun 1999 sebagai lembaga yang berhak mengelola zakat adalah Badan 

Amil Zakat (BAZ) Oleh karena itu lembaga ini memiliki peran dan fungsi 

                                                             
3
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yang strategis, baik dilihat dari perspektif pemberdayaan sosial-ekonomi umat 

maupun dari hubungan zakat dengan perpajakan. 

Pembentukan BAZ merupakan hak otoritatif pemerintah, sehingga 

hanya pemerintah yang berhak membentuk BAZ, baik untuk tingkat nasional 

sampai tingkat kecamatan. Semua tingkatan tersebut memiliki hubungan kerja 

yang bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif. Badan Amil Zakat 

dibentuk sesuai dengan tingkatan wilayahnya masing-masing yaitu:
4
 

1. Nasional dibentuk oleh Presiden atas usul Menteri, 

2. Daerah Propinsi dibentuk oleh gubernur atas usul kepala kantor wilayah 

departemen agama provinsi, 

3. Daerah Kabupaten atau daerah kota dibentuk oleh Bupati atau Wali Kota 

atas usul kepala kantor departemen agama kabupaten atau kota, 

4. Kecamatan dibentuk oleh camat atas usul kepala kantor urusan agama 

kecamatan. 

Harta yang terkumpul dari pengumpulan zakat disalurkan langsung 

untuk kepentingan mustahiq, baik yang bersifat konsumtif maupun yang 

bersifat produktif. 

BAZ merupakan badan lembaga yang terpercaya, penyaluran zakat 

melalui amil zakat adalah salah satu cara yang efisiensi dan efektifitas, karena 

BAZ lebih mengetahui dimana saja daerah-daerah kemiskinan yang lebih 

membutuhkan, siapa-siapa saja yang harus diprioritaskan dalam memperoleh 

bantuan dana zakat, termasuk berapa besar bantuan yang pantas mereka 

peroleh untuk mengurangi kesulitan dan penderitaan mereka. 

                                                             
4
http://syariahcooperation.blogspot.co.id/2011/03/badan-amil-zakat.html (diambil Tgl: 

16/03/2018) 

http://syariahcooperation.blogspot.co.id/2011/03/badan-amil-zakat.html
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Dengan sistem inilah, penyaluran dan pendistribusian zakat oleh amil 

zakat dapat lebih merata. Pada zaman Khulafaur Rasyidin, pelaksanaan zakat 

bukan sekedar amal karikatif (kedermawanan) tetapi juga merupakan 

kewajiban yang bersifat otoritatif (ibari), karena zakat tidaklah seperti puasa, 

shalat dan ibadah haji yang pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada 

individu masing-masing, tetapi juga disertai keterlibatan aktif pemerintah 

melalui para petugasnya (amil zakat) yang amanah, jujur, terbuka dan 

profesional. Maka sebaliknya, jika pelaksanaan zakat langsung diserahkan 

kepada setiap muzakki, maka nasib dan hak orang-orang miskin terhadap 

orang-orang kaya tidak akan memperoleh jaminan yang pasti, baik jaminan 

ekonomi maupun hukum. 

Seharusnya penyaluran zakat mal ke Badan Amil Zakat (BAZNAS), 

masyarakat harus memiliki minat, karena minat pada dasarnya adalah suatu 

rasa lebih suka dan rasa keterikatan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada 

yang menyuruh.
5
 Supaya penyaluran zakat bisa berjalan dengan baik dan 

hasilnya optimal. 

Minat masyarakat dalam menyalurkan zakat mal yang tinggi itu 

sebagai berikut: 

1. Masyarakat bersemangat dalam menyalurkan zakat malnya pada badan 

amil zakat nasioanl (BAZNAS) 

2. Masyarakat senang menyalurkan zakat malnya pada badan amil zakat 

nasional (BAZNAS) 

                                                             
5
Slameto, Belajar dan Faktor- faktor Yang Mempengaruhi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 

hlm. 180 
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3. Masyarakat tekun menyalurkan zakat malnya pada badan amil zakat 

nasional (BAZNAS) 

4. Masyarakat mempercayai badan amil zakat sebagai lembaga penerima dan 

penyalur zakat mal 

Berdasarkan studi pendahuluan yang penulis lakukan di Masyarakat 

Perumahan Nusa Indah Permai Tembilahan Barat, masih ada diantara 

masyarakatnya yang tidak menyalurkan zakat malnya pada Badan Amil Zakat 

Nasional (BAZNAS) Kabupaten Indragiri Hilir, hal ini terlihat dari gejala-

gejala sebagai berikut: 

1. Masih ada sebagian masyarakat perumahan Nusa Indah Permai 

Tembilahan Barat yang kurang percaya terhadap Badan Amil Zakat dalam 

penyaluran zakat malnya 

2. Masih ada sebagian masyarakat perumahan Nusa Indah Permai 

Tembilahan Barat yang kurang paham tugas Badan Amil Zakat 

3. Masih ada sebagian masyarakat perumahan Nusa Indah Permai 

Tembilahan Barat yang tidak tahu akan keharusan menyalurkan zakat mal 

ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 

4. Masyarakat ada sebagian masyarakat perumahan Nusa Indah Permai 

Tembilahan yang kurang memiliki keinginan dalam menyalurkan zakat 

malnya ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 

5. Masyarakat ada sebagian masyarakat perumahan Nusa Indah Permai 

Tembilahan yang lebih puas dengan penyaluran zakat mal secara pribadi 

dan langsung 

a. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang kurang memberikan 

kenyamanan kepada masyarakat dalam penyaluran zakat mal 
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Berdasarkan latar belakang dan gejala-gejala awal yang yang penulis 

paparkan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul: “Minat Masyarakat Perumahan Nusa Indah Permai Tembilahan 

Barat Dalam Menyalurkan Zakat Mal Ke Badan Amil Zakat Nasional 

(BAZNAS) Kabupaten Indragiri Hilir.” 

 

B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalah pahaman pada penulisan ini, maka penulis 

akan menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini, 

yaitu: 

1. Minat menurut Slameto adalah suatu rasa lebih suka dan rasa keterikatan 

pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh.
6
 

2. Masyarakat menurut adalah satu sistem cara kerja dan produser dari 

ototritas dan saling membantu, meliputi kelompok dan pembagian sosial 

lain, sistem pengawasan tingkah laku manusia dan kebebasan. Sistem 

kompleks yang selalu berubah atau jaringan relasi sosial.
7
 

3. Zakat mal adalah Menurut Madzhab Hambali adalah hak yang wajib 

dikeluarkan dari suatu harta.
8
 

4. Badan Amil Zakat Nasional adalah organisasi yang dikelola oleh 

pemerintah. Badan Amil Zakat (BAZ) terdiri atas unsur pemerintah dan 

masyarakat.  Tugas Badan Amil Zakat (BAZ) adalah mengumpulkan, 

mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat termasuk infak dan 

sedekah sesuai dengan ketentuan islam 

                                                             
6
Slameto, Ibid, hlm. 180 

7
Yusuf Zainal Abidin dan Beni Ahmad Saebani,Op. Cit, hlm. 43-44 

8
Syauqi Ismail Sahhatih, Penerapan Zakat dalam Bisnis Modern, (Bandung: CV Pustaka 

Setia, 2007), hlm. 19-21. 
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C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis dapat 

mengidentifikasi masalah sebagai berikut: 

a. Masyarakat perumahan Nusa Indah Permai Tembilahan yang tidak 

tahu akan keharusan menyalurkan zakat mal ke Badan Amil Zakat 

Nasional (BAZNAS) 

b. Masyarakat perumahan Nusa Indah Permai Tembilahan yang kurang 

memiliki keinginan dalam menyalurkan zakat malnya ke Badan 

Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 

c. Masyarakat perumahan Nusa Indah Permai Tembilahan yang lebih 

puas dengan penyaluran zakat mal secara langsung 

d. Masyarakat perumahan Nusa Indah Permai Tembilahan yang merasa 

senang dengan penyaluran zakat mal secara pribadi dan langsung 

e. Masyarakat perumahan Nusa Indah Permai Tembilahan yang kurang 

percaya ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam 

menyalurkan zakat malnya 

f. Masyarakat perumahan Nusa Indah Permai Tembilahan kurang 

paham tugas dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam 

mengelola zakat 

g. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang kurang aktif dalam 

mensosialisasikan keharusan menyalurkan zakat maal ke Badan 

Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 

h. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang kurang memberikan 

kenyamanan kepada masyarakat dalam penyaluran zakat mal 
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i. Manajemen yang kurang bagus dari Badan Amil Zakat Nasional 

(BAZNAS) 

j. Strukur Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang kurang jelas 

2. Batasan Masalah 

Untuk lebih terarahnya penelitian ini, maka penulis membatasi 

permasalahan pada: 

a. Masyarakat yang tidak tahu akan keharusan menyalurkan zakat mal ke 

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 

b. Masyarakat yang kurang memiliki keinginan dalam menyalurkan 

zakat malnya ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). 

c. Manajemen yang kurang bagus dari Badan Amil Zakat Nasional 

(BAZNAS) 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan gelaja-gejala yang penulis temukan dilapangan, maka 

penulis dapat merumuskan masalah menjadi beberapa rumusan, yaitu:  

a. Bagaimana bentuk minat masyarakat Perumahan Nusa Indah Permai 

Tembilahan Barat dalam menyalurkan zakat mal ke Badan Amil Zakat 

Nasional (BAZNAS) Kabupaten Indragiri Hilir  

b. Apa saja faktor-farktor yang mempengaruhi minat masyarakat 

Perumahan Nusa Indah Permai Tembilahan Barat dalam menyalurkan 

zakat malnya ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten 

Indragiri Hilir? 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin 

penulis capai yaitu:  

a. Untuk mengetahui dengan jelas bentuk minat masyarakat Perumahan 

Nusa Indah Permai Tembilahan Barat dalam menyalurkan zakat mal 

ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Indragiri Hilir 

b. Untuk mengetahui dengan jelas faktor-farktor yang mempengaruhi 

minat masyarakat Perumahan Nusa Indah Permai Tembilahan Barat 

dalam menyalurkan zakat mal ke Badan Amil Zakat Nasional 

(BAZNAS) Kabupaten Indragiri Hilir. 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu: 

a. Teoritis 

Dapat dijadikan sebagai rujukan bagi penelitian lain yang melakukan 

kajian dalam masalah penelitian lanjutan. 

b. Praktis 

Memberikan masukan kontribusi bagi praktis lembaga amil zakat 

dalam mengelola zakat. 

c. Bagi penelitian 

Dapat memberikan penguatan teoritis dan praktis terhadap 

pengetahuan dan pengalamannya dalam kajian pendididkan 


