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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan apabila telah memenuhi 

syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama, dan disalurkan kepada orang-

orang yang telah ditentukan pula, yaitu delapan golongan asnaf yang berhak 

menerima zakat sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an surat At-

Taubah ayat 60 : 

                        

                       

        

Artinya:“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, 

orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang 

dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang 

berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam 

perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan 

Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. 

 

Zakat bagi umat Islam, khususnya di Indonesia dan bahkan juga 

didunia Islam pada umumnya sudah diyakini sebagai bagian pokok ajaran 

Islam yang harus ditunaikan. Zakat dipandang sebagai salah satu rukun Islam 

yang lima selain syahadah, shalat, puasa dan haji. 
1
 

Melaksanakannya adalah wajib, dan dengan begitu telah dipandang 

sebagai dosa bagi siapa saja yang meninggalkannya, dan sebaliknya akan 

mendapatkan pahala bagi yang menjalankannya. Perbincangan dari persfektif 

fiqh pun tidak pernah terjadi perdebatan ulama tentang ibadah ini baik 

berdasarkan al-Qur’an maupun hadits nabi. Ibadah ini harus dijalankan bagi 

mereka yang telah memenuhi persyaratan, dengan jumlah yang ditentukan, 
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misalnya 2,5% penghasilan bersih dari hasil pertanian atau hasil perdagangan, 

hasil peternakan. Demikian pula harta seperti emas, perak, dan lainnya jika 

telah memenuhi waktu dan jumlah tertentu harus dikeluarkan zakatnya. 
2
 

Zakat dalam persfektif terminologi syariat adalah mensucikan jiwa dan 

mensucikan harta benda. Keduanya pada dasarnya mengarahkan pada 

pembersihan jiwa. Tetapi yang pertama adalah membersihkan jiwa dengan 

mengoptimalkan kualitas keimanan. Kedua membersihkan jiwa dengan 

mendermakan sebagian harta  benda. Maka pengertian zakat ini adalah 

mensucikan jiwa dengan beriman.
3
 Memperbincangkan zakat dalam 

persfektif lainnya, kewajiban ini jika dijalankan diyakini dapat digunakan 

sebagai alternatif untuk mengentaskan kemiskinan ditengah-tengah 

masyarakat. Atas dasar keyakinan itu, tidak jarang orang berandai-andai 

tentang besarnya jumlah zakat jika setiap muslim bersedia mengeluarkannya.  

Jika zakat dijalankan, maka kemiskinan yang melilit kebanyakan umat 

islam dimana-mana dapat dikurangi. Sementara orang juga mengatakan bahwa 

jika ibadah zakat dijalankan, pengemis yang berkeliaran di jalan-jalan, mereka 

yang harus putus sekolah karena tiada biaya, anak yatim terlantar, perumahan 

kumuh dan seterusnya akan dapat dicukupi dari dana zakat ini. Melihat 

kondisi umat islam yang sekarang ini masih belum mampu menghadapi 

masalah ekonomi, merupakan salah satu kemampuan yang tidak efektif dalam 

membangun kekuatan ekonomi. Hal ini bahwa zakat sangat berperan penting 

dalam menuntaskan kemiskinan.  

Melalui pengelolaan yang profesional dan dukungan dari pihak 

pemerintah. Meskipun Indonesia memiliki potensi zakat hingga 217 triliun 

pertahunnya, namun faktanya pada tahun 2010 BAZNAS hanya mampu 

mengumpulkan sekitar 1,5 trilliun, namun hasil itu belum mencapai target. 

Perolehan hasil zakat yang diperoleh 1,7 trilliun itu jika benar-benar dikelola 

dengan baik dan tepat sasaran pasti akan mampu mengentaskan kemikinan, 

paling tidak menurangi. Sejumlah riset telah membuktikan pengaruh zakat 

                                                             
2
 Prof. Dr.H. Imam Suprayogo, Spirit Islam, (Malang: Uin Maliki Press, 2012), 158-159 

3
 Syaikh Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin, Sifat Zakat Nabi, (Jakarta:Darus Sunnah 

Press, 2012),3 



 3 

dalam perekonomian, terutama terkait dengan upaya pengentasan 

kemiskinan.
4
 

Kepercayaan masyarakat sangat penting dalam meningkatkan 

kemampuan lembaga-lembaga pengurus zakat. Dengan adanya lembaga-

lembaga pengurus zakat yang bertugas untuk melakukan penghimpunan dana 

sebelum mendistribuskannya, maka penghimpunan dana secara kolektif akan 

menghasilkan dana dalam jumlah besar, sehingga pendistribusiannya dapat 

direncanakan dan diatur untuk program jangka panjang yang bersifat 

produktif. Oleh karena itu dalam pendistribusian, dana zakat dapat disalurkan 

secara tepat, efisien, dan efektif sehingga mencapai tujuan zakat salah satunya 

adalah pada BAZNAS Kab. Kampar. 

Oleh karena itu, zakat seharusnya dikelola secara produktif dan 

profesional sehingga zakat dapat mengambil bagian dalam merealisasikan ide-

ide islam untuk mensejahterahkan masyarakat salah satu lembaga yang 

terbukti telah mampu mengelola zakat secara terpercaya, transparan, dan 

profesional adalah Badan Amil Zakat Nasional. Dengan pemanfaatan zakat 

untuk kegiatan yang produktif akan memberikan pemasukan (income) bagi 

penerima zakat dalam kelangsungan hidupnya. Para penerima zakat akan 

terbantu untuk mendapatkan lapangan pekerjaan yang akan meningkatkan 

kesejahteraan bagi dirinya dan keluarganya dan selanjutnya berdampak bagi 

kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, apabila zakat 

dikelola dengan baik, maka zakat akan dapat dipergunakan untuk sumber dana 

potensial yang berasal dari masyarakat itu sendiri dan dapat dimanfaatkan oleh 

kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.  

Pengelolaan zakat ini akan optimal apabila dapat dilakukan secara 

bersama-sama antara pemerintah, masyarakat dan lembaga pengelola zakat. 

BAZNAS Kab. Kampar. Dalam upaya pengumpulan zakat, pemerintah 

kampar telah mengukuhkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), yaitu 

lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, yang personalia 
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pengurusnya terdiri atas cendekiawan, para ulama, tokoh masyarakat, 

professional dan unsur pemerintah.  

Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS), yaitu lembaga pengelolaan 

zakat yang dibentuk oleh masyarakat, yang pengukuhannya oleh pemerintah 

bila telah memenuhi persyaratan tertentu. Lembaga-lembaga ini ditugaskan 

sebagai lembaga yang mengelola, mengumpulkan, menyalurkan dan 

memberdayakan para penerima zakat dari dana zakat. Peran pemerintah tidak 

mungkin dapat diandalkan sepenuhnya dalam mewujudkan kesejahteraan, 

karena itulah diperlukan peran dari lembaga-lembaga tersebut. Dengan kata 

lain, selama umat islam memiliki kesadaran untuk berzakat dan selama dana 

tersebut mampu dikelola dengan baik, maka dana zakat selalu ada serta 

bermanfaat untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.
5
 

Sistem distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran disini 

adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya 

adalah sesuatu yang dapat dicapai dari alokasi hasil zakat dalam kerangka 

sosial ekonomi, yaitu yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam 

bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat 

miskin, yang pada akhirnya meningkatkan kelompok muzakki. Melihat dari 

sasaran zakat disini maka harus melihat keberadaan mustahik yang lebih 

membutuhkan, karena suatu kewajiban bagi orang yang berwewenang pada 

setiap waktu dan tempat untuk senantiasa membuat peraturan yang 

mendahulukan yang lebih penting apabila sedekah tidak mencukupi untuk 

semuanya.
6
  

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membuat suatu 

penelitian tentang  “Sistem Pendistribusian Zakat Pada Badan Amil Zakat 

Nasional  (BAZNAS ) Kabupaten Kampar”.  

Dari masalah diatas, maka penulis ingin mengetahui lebih lanjut 

bagaimana sistem pendistribusian dana yang disalurkan oleh BAZ Kabupaten 

Kampar Bangkinang kota. Agar dana zakat yang disalurkan benar-benar 
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terealisasikan secara merata dengan melihat delapan asnaf dan dirasakan nyata 

oleh masyarakat, sehingga dana tersebut bisa dimanfaatkan secara konsumtif 

maupun produktif.   

 

B. Penegasan Istilah 

Dalam penelitian yang berjudul “ Sistem Pendistribusian Zakat Pada 

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar” penulis perlu, 

adanya penegasan beberapa istilah dalam judul, terutama pada kata kunci yang 

dianggap penting. Dalam artian, untuk menghindari kesalahpahaman yang 

terdapat dalam istilah penulisan judul. Untuk itu penulis perlu memberikan 

penjelasan istilah yang ada yaitu: 

1. Sistem 

Sistem menurut  penulis yakni suatu kumpulan unsur yang berada 

pada kondisi yang saling berinteraksi yang terdiri dari prosedur atau bagan 

pengolahan untuk mencari tujuan bersama atau tujuan bagian dengan cara 

mengoperasikan barang atau data pada waktu tertentu. Agar bisa 

menghasilkan informasi, energy atau data yang diinginkan. Sedangkan 

Menurut Jerry Futz Gerald sistem adalah jaringan kerja daripada prosedur-

prosedur yang saling berkaitan, berkumpul secara bersama-sama agar bisa 

beroperasi sebuah kegiatan atau menyelesaikan tujuan tertentu. 
7
Sistem 

dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai suatu komponen 

yang ada didalam sebuah objek yang mampu mengatur dan mengolola 

sesuatu dengan baik.
8
  

Sistem yaitu kumpulan atau komponen yang berhubungan satu 

sama lain dan saling bekerja sama untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan.
9
 Sistem merupakan sekumpulan elemen yang terdiri dari 

prosedur atau bagan pengolahan untuk mencari tujuan bersama atau tujuan 

bagian dengan cara mengoperasikan barang atau data pada waktu tertentu. 
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Agar bisa menghasilkan informasi, energi atau data yang diinginkan, yang 

merupakan kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan yang berada 

dalam suatu wilayah serta memiliki item-item penggerak.   

2. Pendistribusian  

Pendistribusian yaitu proses penyaluran atau pembagian sesuatu 

kepada pihak yang berkepentingan. Sistem distribusi zakat berarti 

kumpulan atau komponen yang saling berhubungan satu sama lain dan 

bekerjasama untuk mewujudkan dana zakat yang terkumpul kepada pihak-

pihak tertentu dalam meraih tujuan sosial ekonomi dari pemungutan zakat 

yang akan dibaikan kepada pihak yang wajib menerima. 

Distribusi secara konvensional berarti proses penyimpanan dan 

penyaluran produk kepada pelanggan. Meskipun defenisi konvensional 

tersebut memiliki pemahaman yang sempit dan cenderung mengarah pada 

perilaku ekonomi yang bersifat individual.  

Namun dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa 

dalam distribusi terdapat sebuat proses pendapatan dan pengeluaran dari 

sumber daya yang dimiliki oleh Negara.
10

 Secara khusus dalam persfektif 

Islam, menurut Afzalurrahman, konsep distribusi memiliki maksud lebih 

luas, yaitu peningkatan dan pembagian hasil kekayaan agar sirkulasi 

kekayaan dapat ditingkatkan sehingga kekayaan yang ada dapat melimpah 

dengan merata dan tidak hanya beredar di antara golongan tertentu saja.
11

  

Menurut pakar ekonomi David A Revzan distribusi adalah suatu 

barang dari produsen kepada perantara dan akhirnya sampai kepada 

pemakai. Dalam rangka kegiatan untuk memperlancar arus barang atau 

jasa dari produsen kepada konsumen, maka salah satu faktor yang sangat 

penting yang tidak boleh dilupakan ialah memilih secara tepat saluran 

distribusi yang akan digunakan. Saluran distribusi adalah lembaga-

lembaga distributor atau lembaga-lembaga penyalur yang memiliki 

kegiatan untuk menyalurkan atau menyampaikan barang-barang atau jasa 
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dari produsen kepada konsumen.
12

 Sedangkan menurut penulis ditribusi 

yakni proses penyampaian produk atau jasa dari produsen kepada para 

konsumen, yang dimana produk atau jasa tersebut sangat dibutuhkan oleh 

konsumen.  

3. Zakat  

Zakat adalah pemberian sebagian dari harta yang telah ditetapkan 

oleh agama kepada yang berhak menerimanya. Zakat yaitu kewajiban 

yang harus ditunaikan oleh setiap muslim yang memenuhi persyaratan dan 

pelaksanaan untuk mensucikan jiwa dengan keimanan dan mensucikan 

jiwa dengan memberikan sebagian harta benda.
13

 Yusuf Al-Qaradhawi 

mengatakan zakat yaitu bagian tertentu dari harta yang diwajibkan Allah 

Swt, untuk diberikan kepada yang berhak.
14

  

Dalam menjelaskan zakat, para ulama memberikan makna dan 

penjelasan yang berbeda-beda, yaitu: Pertama, zakat bermakna at-Tahru 

(membersihkan dan mensucikan), demikian menurut menurut Abu Hasan 

Al-Wahidi dan Imam Nawami. Kedua, bermakna Al-Barakatu (berkah) 

yang artinya orang yang selalu berzakat, hartanya akan selalu dilimpahkan 

keberkahan oleh Allah SWT. Dan kemudian keberkahan inilah yang akan 

berdampak kepada keberkahan hidup. makna ini menegaskan bahwa, 

orang yang selalu menunaikan zakat hartanya (dengan izin Allah) akan 

selalu terus tumbuh dan berkembang. 
15

 

4. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)  

Yaitu organisasi zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri atas 

unsur masyarakat dan pemerintah dengan mengumpulkan, 

mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan 

agama islam. Serta menyampaikan pengelolaan zakat kepada masyarakat 

dan melakukan pendistribusian zakat diberbagai daerah dalam 

melaksanakan tugas untuk bantuan pemerataan ekonomi masyarakat.
16
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, 

maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu: 

“Bagaimana  Sistem Pendistribusian Zakat Mal pada Badan Amil Zakat 

Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar?” 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui Sistem Pendistribusian Zakat Mal pada Badan 

Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar. diperoleh selama 

studi, selain itu juga dapat menambah wawasan, pengetahuan, serta 

pengalaman peneliti. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Akademis 

Dengan melakukan penelitian ini peneliti dapat melatih 

kemampuan serta memperluas daya pikir ilmiah dengan menerapkan 

teori yang telah diperoleh selama studi untuk  program Sarjana Strata 

(S1). Selain itu, juga dapat menambah wawasan, pengetahuan, serta 

pengalaman peneliti.  

b. Kegunaan praktis 

Dapat digunakan sebagai informasi tambahan bagi peneliti lain 

yang ingin mengetahui tentang Sistem Pendistribusian dana zakat yang 

akan disalurkan.  

 

E.  Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam membuat skripsi ini dibagi menjadi 6 

(enam) bab yang masing-masing terdiri dari beberapa sub bab pendukung. 

Berikut penjelasan masing-masing bab, yaitu: 

BAB I : Pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, penegasan 

istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan serta sistematika 

penulisan. 
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BAB II : Kajian Teori dan Kerangka Pikir. Bab ini menguraikan kajian 

teori, kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian dan 

kerangka Pikir. 

BAB III : Metodologi Penelitian. Bab ini menjabarkan tentang jenis dan 

pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, 

informan penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data serta 

teknik analisis data. 

BAB IV :  Pada Gambaran Umum. Bab ini menjelaskan sejarah berdirinya 

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), termasuk visi dan 

misinya, struktur organisasinya, serta program kerja yang 

dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). 

BAB V : Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini memaparkan sekaligus 

menganalisis data yang menyangkut tentang Sistem 

Pendistribusian zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional 

(BAZNAS) Kabupaten Kampar. 

BAB VI :  Penutup. Bab ini berisikan kesimpulan dan saran. 

 


