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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kesejahteraan merupakan suatu kondisi yang menjadi harapan bagi setiap 

masyarakat. Namun pada kenyataannya tidak semua masyarakat dapat dengan 

mudah mendapatkan kesejahteraannya. Berbicara tentang masalah kesejahteraan 

dalam islam, tentunya hal tersebut tidak dapat dilepaskan dengan pembahasan 

mengenai zakat.    

Zakat sendiri merupakan bagian dari Rukun Islam yang wajib di jalankan 

bagi setiap muslim. Jika dilihat dari manfaatnya, zakat merupakan suatu ibadah 

Ma’liyah yang menyangkut hubungan antara manusia dengan sesama manusia dan 

juga hubungan antara Allah SWT. Di dalam hubungan antara sesama manusia 

zakat memiliki fungsi  Ta’awuniyah atau saling tolong menolong dimana 

seseorang yang memiliki kekayaan dapat menyisihkan sebagian hartanya untuk 

menolong orang lain yang sedang membutuhkan dengan ketentuan-ketentuan 

tertentu. Sedangkan didalam hubungan antara manusia dengan Allah SWT, zakat 

merupakan suatu bentuk ibadah atau wujud ketaatan seseorang terhadap tuhannya. 

Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu 

instrument pemerataan pendapatan. Zakat adalah sumber utama kas Negara dan 

sekaligus merupakan soko guru dari kehidupan ekonomi yang dicanangkan dalam 

Al-Qur’an.
1
 Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan dapat 

membangun pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat yang termasuk golongan 

penerima dana zakat. Pengelolaan zakat yang dilakukan secara optimal dan 

profesional akan dapat menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan 

kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial. Menjalankan kewajiban 

pembayaran zakat juga diyakini dapat digunakan sebagai alternatif untuk 

mengentaskan kemiskinan di tengah-tengah masyarakat. 
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Berdasarkan hal itu, tidak jarang orang berandai-andai tentang besarnya 

jumlah zakat yang terkumpul jika setiap muslim bersedia mengeluarkannya, 

berangkat dari alasan itu kemudian digambarkan bahwa jika zakat di jalankan 

maka kemiskinan yang melilit umat Islam  dapat dikurangi.
2
 

Indonesia merupakan suatu Negara dengan mayoritas penduduk beragama 

islam, hal ini berarti mayoritas penduduk Indonesia berkewajiban membayar zakat 

setiap tahunnya. Secara otomatis potensi jumlah zakat dan pendayagunaan zakat 

di Indonesia khususnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sangatlah besar. 

Potensi tersebut tentunya telah disadari oleh pemerintah, hal ini terlihat 

dengan adanya dasar hukum zakat yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 

tentang pengelolaan zakat.
3
 Dalam Undang-Undang tersebut, semua urusan zakat 

hanya boleh dilakukan badan amil zakat resmi yang dimiliki oleh pemerintah. 

Dengan pertimbangan luasnya jangkauan dan tersebarnya umat islam di seluruh 

wilayah Indonesia serta besarnya tugas dan tanggung jawab Badan Amil Zakat 

Nasional (BAZNAS) dalam mengelola zakat, maka  dalam pelaksanaan  

pengumpulan dan pendistribusian zakat, pemerintah juga membentuk Badan Amil 

Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 

Kabupaten/Kota. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga 

pemerintah Non-Struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada 

presiden melalui Menteri Agama. 

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) juga merupakan lembaga yang 

berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional yang masa kerjanya lima 

tahun untuk satu periode.
4
 Badan Amil Zakat Nasional merupakan organisasi 

pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang terdiri dari unsur pemerintah 

dan masyarakat dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan 

mendayagunakan zakat.
5
 Hal ini juga dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional 

(BAZNAS) Kabupaten Karimun dalam melaksanakan pengelolaan zakat secara 

professional.  
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Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Karimun merupakan 

Badan Amil Zakat Nasional yang terletak di Kabupaten Karimun tepatnya 

beralamat di kawasan Komplek Masjid Agung Jl. Jend. Sudirman (Poros) 

Kecamatan Meral. Terdapat tiga Kecamatan di Kabupaten Karimun yang 

penerima dana zakat atau mustahiknya paling banyak di antara kecamatan lain, 

yaitu Kecamatan Karimun, Tebing dan Meral. Menurut bapak Efendi
6
 yang 

merupakan komisioner BAZNAS Kabupaten Karimun mengatakan bahwa 

masyarakat yang menerima dana zakat di Kabupaten Karimun pada umumnya 

adalah masyarakat yang tidak mampu yang termasuk dalam golongan 8 asnaf 

penerima zakat. Namun secara lebih rinci bapak Efendi mengatakan bahwa 

BAZNAS memberikan bantuan dana zakat kepada masyarakat yang tidak mampu 

dalam hal materi maupun fisik, seperti masyarakat yang sudah lanjut usia dan 

sudah tidak mampu untuk bekerja lagi. Kemudian bapak effendi menjelaskan 

kembali jika bagi masyarakat yang tidak mampu namun masih dalam usia 

produktif BAZNAS memberikan bantuan zakat yang bersifat produktif, seperti 

memberikan modal usaha ataupun bantuan sarana untuk membuka usaha.  

 Dengan demikian BAZNAS sebagai salah satu lembaga amil zakat yang 

dibentuk secara profeisonal diharapkan mampu untuk membuat program-program 

zakat yang sifatnya konsumtif maupun bersifat produktif, yang bertujuan sebagai 

upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi mustahik agar menjadi lebih baik lagi. 

Tentunya upaya yang dilakukan BAZNAS ini adalah sebagai salah satu langkah 

dan usaha yang dibuat untuk mengentaskan kemiskinan, mengurangi kesenjangan 

sosial, meningkatkan taraf hidup masyarakat dan dapat meningkakan 

kesejahteraan ekonomi dari masyarakat tersebut.  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis sangat tertarik untuk 

mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini dengan sebuah 

karya ilmiah yang berjudul “Upaya Distribusi Zakat pada Badan Amil Zakat 

Nasional (BAZNAS) Kabupaten Karimun dalam Meningkatkan 

Kesejahteraan Mustahik”. 
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B. Penegasan Istilah 

Dalam penelitian yang berjudul “ Upaya Distribusi Zakat pada Badan 

Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Karimun dalam Meningkatkan 

Kesejahteraan Mustahik”, perlu dipertegas beberapa istilah untuk menghindari 

kesalahpahaman  sebagai berikut: 

1. Upaya 

Upaya adalah usaha yang mengerahkan tenaga, pikiran untuk 

mencapai suatu tujuan.
7
 Upaya dalam penelitian ini adalah upaya distribusi 

zakat yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 

Kabupaten Karimun dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. 

2. Kesejahteraan 

Sejahtera bermakna aman sentosa dan makmur, selamat (terlepas dari 

segala macam gangguan, kesukaran dan sebagainya). Sedangkan 

kesejahteraan sendiri berarti hal atau keadaaan sejahtera, keamanan, 

keselamatan, ketentraman , kesenangan hidup dan sebagainya.
8
 Kesejahteraan 

dalam penelitian ini adalah kesejahteraan bagi mustahik penerima zakat. 

3. Mustahik 

Mustahik zakat adalah sekelompok orang yang berhak menerima dana 

zakat yang terdiri dari delapan asnaf. Kedelapan asnaf itu ialah fakir, miskin, 

amil, muallaf, budak (hamba sahaya), gharim, fii sabilillah dan ibnu sabil.
9
 

 

C. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana upaya 

distribusi zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten 

Karimun dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik?”. 
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka 

tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya distribusi zakat 

pada Baznas Kabupaten Karimun dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Teoritis 

1) Penelitian ini bertujuan sebagai bahan infomasi ilmiah terkait dengan 

upaya distribusi zakat pada Baznas Kabupaten Karimun dalam 

meningkatkan kesejahteraan mustahik Sehingga dapat menjadi rujukan 

jika nantinya ada yang melakukan penelitian yang sama. 

2) Memperkaya khazanah Ilmu Manajamen Dakwah, khususnya yang 

berhubungan dengan pengelolaan zakat oleh Baznas dalam 

mengupayakan meningkatnya kesejahteraan mustahik. 

3) Sebagai bahan bacaan Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah 

dan Komunikasi Universitas islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

b. Kegunaan Praktis 

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

kelancaran Baznas Kabupaten Karimun dalam upaya meningkatkan 

kesejahteraan mustahik. 

2) Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi 

pengkajian dan pembelajaran pada Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi. 

3) Dapat bermanfaat bagi pengetahuan penulis dan pembaca, sekaligus 

sebagai syarat dalam menyelesaikan perkuliahan pada program sarjana 

strata satu (S1) dan untuk memperoleh gelar sarjana sosial (S.Sos) 

Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi 

Universitas Sultan Syarif Kasim Riau. 
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E. Sistematika Penulisan 

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu 

menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil 

penelitian yang baik dan mudah dipahami. Sistematika penulisan ini adalah: 

BAB I : PENDAHULUAN  

Bab ini berisi latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan 

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian. 

BAB II : KAJIAN TEORI DAN KONSEP OPERASIONAL 

Bab ini menguraikan kajian teori, kajian terdahulu yang relevan 

dengan penelitian, dan kerangka pikir yang digunakan dalam 

penelitian. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang lokasi dan waktu penelitian, sumber data, 

informan penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik 

pengumpulan data, validitas data, serta teknik analisis data. 

BAB IV : GAMBARAN UMUM 

Bab ini akan menjelaskan sejarah berdirinya BAZNAS Kabupaten 

Karimun, termasuk visi dan misinya, dan peran yang dilakukan 

BAZNAS Kabupaten Karimun Kepulauan Riau. 

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini memaparkan data tentang Upaya Distribusi Zakat pada 

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam meningkatkan 

Kesejahteraan Mustahik sekaligus membahas analisa data yang telah 

didapat dari hasil observasi maupun wawancara penulis. 

BAB VII : PENUTUP 

  Bab ini berisi kesimpulan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 


