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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa manusia adalah makhluk 

sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Dengan demikian manusia akan saling 

tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan 

berkembangnya potensi serta kemampuan manusia didalam dunia ekonomi, 

maka akan semakin beranekaragam kebutuhan manusia yang harus dipenuhi. 

Ada juga sebagian masyarakat yang tidak mampu dalam mengikuti 

perkembangan zaman tersebut akibat dari kemiskinan. Kemiskinan inilah yang 

menjadi penghalang terbesar bagi masyarakat miskin dalam mengikuti 

perkembangan zaman. 

Dengan perkembangan zaman, kesadaran dan kemauan masyarakat 

muslim untuk membayar zakat semakin meningkat meskipun masih dalam 

kecepatan rendah. Namun, sedikit demi sedikit pengetahuan masyarakat 

terhadap zakat akan terus berkembang. Diharapkan dengan meningkatnya 

pengetahuan masyarakat muslim tentang kewajiban membayar zakat, maka 

meningkat pula kesadaran dan keinginan mereka untuk membayar zakat. 

Seiring dengan berkembangnya pengetahuan masyarakat tentang 

kewajiban membayar zakat, ada sebuah persoalan yang akan dihadapi, yaitu 

persoalan kemiskinan. Kemiskinan inilah persoalan terbesar yang akan 

diselesaikan secara bersama-sama oleh seluruh umat Islam maupun Dompet 

Dhuafa dalam rangka memanfaatkan zakat produktif tersebut. Dan diharapkan 
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dengan adanya dana zakat dapat mengurangi kemiskinan dengan cara 

pendayagunaan atau pemanfaatan zakat produktif. 

Undang-undang zakat No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. 

Dalam undang-undang tersebut sudah diatur dengan jelas bahwa pada 

hakikatnya pengelolaan zakat yang dilakukan oleh pemerintah meliputi tiga 

aspek penting yaitu pengumpulan, pendistribusian, dan juga pendayagunaan.
1
 

Pengembangan zakat produktif dengan cara dijadikan dana zakat 

tersebut sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi bagi para 

mustahik. Dengan dana zakat tersebut para mustahik akan mendapat 

penghasilan tetap, meningkatkan usaha, serta dapat mengembangkan usaha 

mereka. Sehingga para mustahik dituntut hidup secara layak dan mampu hidup 

sejajar dengan masyarakat lain. 

Kondisi kemiskinan tersebut harus ditanggulangi secara cermat dan 

efektif agar dapat terwujud kehidupan masyarakat yang bermatabat 

pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat harus 

dirumuskan dalam program-program untuk mencapai tujuan penanggulangan 

kemiskinan. Hal tersebut juga secara tegas dijelaskan dalam Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 27 menyatakan: 

1. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka 

penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. 

2. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
2
 

                                                                   
1
Abd Shomad, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia 

(Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 413. 
2
Hamka, Isbir Fadli, dkk. Pedoman Penyuluhan Zakat (Kementerian Agama RI. 

Direktorat Jenderal Bimas. Direktorat Pemberdayaan Zakat: Jakarta, 2013), hlm. 106. 
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Dompet Dhuafa adalah lembaga nirlaba milik masyarakat Indonesia 

yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa dengan 

dana ZISWAF. Dompet Dhuafa akan terus mewujudkan masyarakat berdaya 

yang bertumpu pada sumber daya lokal melalui sistem yang berkeadilan. 

Berkaitan dengan masalah kemiskinan yang ada di Indonesia ini 

terutama untuk di wilayah Provinsi Riau, salah satu lembaga zakat di Riau 

yaitu lembaga zakat Dompet Dhuafa telah menciptakan lapangan pekerjaan 

bagi mustahik zakat yang miskin untuk kemudian diberdayakan dari segi 

perekonomiannya. Oleh karenanya, peneliti merasa perlu untuk mengetahui 

proses pendayagunaan zakat yang telah dilakukan oleh Lembaga Dompet 

Dhuafa selaku salah satu lembaga yang menerima dan mengelola zakat yang 

ada di Riau. Peneliti merasa perlu untuk mengetahui sejauh mana 

pendayagunaan zakat yang telah dilakukan oleh lembaga Dompet Dhuafa 

dalam mensejahterakan perekonomian masayarakat. Apakah sudah dapat 

membantu meningkatkan tingkat perekonomian masyarakat atau mustahik 

yang diberdayakan?.Yang mana kelemahan utama para mustahik 

sesungguhnya tidak semata-mata kurangnya dalam hal permodalan saja, akan 

tetapi juga kurangnya kemampuan mereka dalam kesiapan manajemen usaha. 

Oleh sebab itu, Dompet Dhuafa Pekanbaru Riau harus mampu mendidik para 

mustahik sehingga benar-benar siap untuk merubah hidupnya lebih baik dan 

tidak mungkin kemiskinan itu dapat berubah kecuali dimulai dari perubahan 

diri para mustahik itu sendiri. 

Maka berdasarkan latar belakang diatas dan fenomena umum 

dilapangan, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh permasalahan ini dengan 

judul “PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF BERBASIS USAHA 

MIKRO PADA DOMPET DHUAFA PEKANBARU RIAU”. 
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B. Alasan Pemilihan Judul 

Adapun yang menjadi alasan bagi penulis dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Pendayagunaan zakat produktif berbasis usaha mikro pada Dompet 

Dhuafa Pekanbaru Riau sudah berjalan baik, jika dilihat dari hasil-hasil 

yang dicapai. 

2. Permasalahan ini juga sangat menarik untuk diteliti karena pembahasan 

zakat masih belum banyak mendapatkan perhatian masyarakat luas. 

3. Masalah yang dikaji sangat relevan dengan keilmuan yang peneliti pelajari 

di jurusan Manajemen Dakwah yang berkonsentrasi pada Manajemen 

Zakat dan Wakaf. 

 

C. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari dari salah pengertian terhadap judul ini maka 

penulis kemukakan beberapa istilah sebagai berikut: 

1. Pendayagunaan 

Pendayagunaan berasal dari kata “guna” yang berarti manfaat, 

adapun pengertian pendayagunaan sendiri menurut kamus besar bahasa 

Indonesia adalah : 

a. Pengusaha agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat. 

b. Pengusaha (tenaga dan sebagainya) agar mampu menjalankan tugas 

dengan baik. 
3
 

                                                                   
3
Kamus besar bahasa indonesia,  (Jakarta : Balai pustaka, 1994), 189. 
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Maka dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan adalah bagaimana 

cara atau tata usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih 

besar serta lebih baik. 

2. Produktif 

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan zakat produktif adalah 

pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan 

sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang diterimanya.
4
 

Juga dapat penulis simpulkan bahwa zakat produktif merupakan 

zakat yang disalurkan guna untuk memberdayakan kehidupan ekonomi 

para mustahik. 

3. Usaha Mikro 

Usaha mikro yang dimaksud dalam penelitian ini menurut Awali 

Rizky dalam Euis menyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha informal 

yang memiliki aset, modal, omset yang amat kecil. Ciri lain adalah 

komoditas usahanya sering berganti, tempat usaha kurang tetap, tidak 

dapat dilayani oleh perbankan dan umumnya tidak memiliki legalitas 

pendirian usaha.
5
  

 

D. Rumusan Masalah 

Dari batasan masalah yang telah dipaparkan maka peneliti 

merumuskan masalah yang akan diteliti adalah, “Bagaimana Pendayagunaan 

Zakat Produktif Berbasis Usaha Mikro Pada Dompet Dhuafa Pekanbaru 

Riau?” 

                                                                   
4
Asnaini. Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam. Hlm. 64. 

5
Euis Amalia. Keadilan Distributif Sebagai Sumber Pembiayaan Usaha Golongan Lemah 

dan Koperasi (Jakarta: Badan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1998), hlm. 4. 

 



 6 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah “untuk mengetahui 

Pendayagunaan Zakat Produktif Berbasis Usaha Mikro pada Dompet 

Dhuafa Pekanbaru Riau”. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi 

para peneliti yang ingin mengetahui pendayagunaan zakat produktif. 

Dan penelitian ini juga merupakan pelatihan kemampuan yang 

diharapkan dapat memperluas daya pikir ilmiah dengan menerapkan 

teori yang telah diperoleh selama masa studi serta menambah 

wawasan, pengetahuan dan pengalaman. 

b. Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan 

serta rujukan dalam melakukan penelitian-penelitian serupa. Selain itu 

juga untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana 

Strata Satu (S1) Manajemen Dakwah (S. Sos). 

 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan tugas akhir ini dibagi menjadi enam (6) bab yang 

masing-masing bab terdiri dari berbagai sub bab pendukung. Berikut ini 

penjelasan tentang masing-masing bab : 
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BAB I PENDAHULUAN 

Terdiri dari Latar Belakang Masalah, Alasan Pemilihan Judul, 

Penegasan istilah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan 

Peneliti dan Sistematika Penulisan.          

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Terdiri dari Teori, Kajian Terdahulu, dan Kerangka Pikir. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Terdiri dari Jenis dan Pendekatan Penelitian, Lokasi dan Waktu 

Penelitian, Populasi dan Sampel, Teknik Pengumpulan Data, Uji 

Validasi, dan Teknik Analisa Data. 

BAB IV DESKRIPSI LEMBAGA DOMPET DUAFA RIAU 

PEKANBARU 

Terdiri dari sejarah Dompet Dhuafa Riau Pekanbaru, Visi dan 

Misi Dompet Dhuafa Riau, Struktur Organisasi Dompet Dhuafa 

Riau, Deskripsi Umum Tentang Ruang Lingkup Dompet Duafa 

Riau, Uraian Tugas Bagian/ Unit Kerja Dompet Duafa Riau 

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian dan Pembahasan  

BAB VI PENUTUP 

Berisi tentang Kesimpulan dan Saran 

 

 

 


