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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Islam muncul sebagai nilai yang mewarnai perilaku ekonomi 

masyarakat Muslim. Dalam hal ini, zakat memiliki potensi strategis yang 

layak dikembangkan menjadi salah satu instrument pendapatan bangsa 

Indonesia.Sehingga diharapkan bisa mempengaruhi aktivitas ekonomi 

nasional, khusunya penguatan pemberdayaan ekonomi umat dalam upaya 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Muslim. 

Di masyarakat saat sekarang terutama masyarakat Islam yang hidup di 

kabupaten Kampar, pengetahuan, kesadaran dan pengalaman terhadap 

perintah untuk berzakat masih lemah.Misalnya pemahaman tentang lembaga 

zakat, pemahaman mengenai konsepsi fikih zakat yang masih menggunakan 

perumusan para ahli beberapa abad yang lalu.Dalam perekonomian modern 

saat sekarang, perumusan tersebut banyak yang tidak tepat lagi dipergunakan 

untuk mengelola zakat dalam masyarakat saat sekarang, seperti sektor industri 

dan pelayanan jasa, tidak tertampung oleh fikih zakat yang telah ada 

tersebut.Akibatnya, karena kurang paham, umat Islam kurang pula untuk 

melaksanakan zakat.
1
 

Disamping kesadaran masyarakat yang masih rendah mengenai 

pelaksanaan zakat, ada juga rasa kurang percaya masyarakat terhadap lembaga 

pengelola zakat, sehingga enggannya masyarakat untuk berzakat melalui 
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lembaga zakat yang ada.Hal ini disebabkan karena peran dan fungsi dari 

lembaga pengelola zakat saat sekarang dinilai belum mampu memberikan 

bukti nyata kepada masyarakat.  Selain itu, masih adanya kebiasaan para wajib 

zakat di kabupaten Kampar yang menyerahkan zakatnya tidak kepada delapan 

asnaf atau golongan yang berhak menerima zakat, seperti berzakatnya kepada 

teman atau kerabat, tetangga, sanak saudaranya, dan kepada pemimpin agama 

(ustad atau kiai) dengan alasan sebagai mustahiq dalam kategori sabilillah 

yakni orang yang berjuang dijalan Allah. Cara dan sikap ini tidak sepenuhnya 

salah, namun sikap tersebut sebaiknya ditinggalkan, agar tidak terjadinya 

penumpukan harta (zakat) pada orang-orang tertentu, karena sesuai dengan 

prinsip zakat yaitu pemerataan, kewilayahan dan keadilan sosial untuk 

meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. 

Sedangkan upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah 

satunya yaitu dengan mamaksimalkan potensi zakat, infaq dan shadaqah. 

Berdasarkan survey yang dilakukan, potensi zakat pada Baznas kabupaten 

Kampar diperkirakan mencapai Rp.2.867 miliar setiap tahunnya, yang berasal 

dari Zakat sebesar Rp.2.840 miliar, infaq dan shadaqah sebesar 

Rp.27.017.000.
2
 Meskipun demikian, tingkat kemiskinan di kabupaten 

Kampar masih tinggi sehingga kesejahteraan belum dapat dirasakan oleh 

sebagian masyarakat. Hal ini disebabkan selain belum efektifnya manajemen 

pengelolaan zakat oleh lembaga zakat, kesadaran masyarakat yang telah wajib 

zakatpun masih kurang untuk menunaikan zakat. 
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 Berdasarkan data yang didapat pada Badan Pusat Statistik (BPS) 

kabupaten Kampar tahun 2014 jumlah penduduk kabupaten Kampar sebanyak 

753.376 ribu jiwa. Sementara itu, jumlah rumah tangga miskin (RTM) 

mencapai 30.554  keluarga dari 180.928 rumah tangga yang ada di kabupaten 

Kampar, jumlah pengangguran mencapai 106.310, dan jumlah penduduk 

miskin sebesar 107.813 jiwa (14.02%) dari semua jumlah penduduk kabupaten 

Kampar. Sedangkan penduduk kabupaten Kampar mayoritas beragama Islam, 

saat ini jumlah penduduk Islam di kabupaten Kampar berjumlah 620.459 ribu 

jiwa.
3
 Jika dibandingkan jumlah masyarakat Muslim dengan pendapatan dana 

ZIS oleh BAZNAS kabupaten Kampar setiap tahunnya, tentunya ini 

merupakan hal yang tidak sebanding. Seandainya 30% saja masyarakat 

Muslim membayarkan zakat Rp. 1 juta pertahunnya, maka dana yang akan 

bisa dikelola sangatlah besar sehingga fungsi dan tujuan BAZNAS sebagai 

pengentasan kemiskinan, pemerataan ekonomi dapat berjalan maksimal 

sehingga kesejahteraan masyarakat kabupaten Kampar dapat ditingkatkan. 

Zakat adalah ibadah maaliyah ijtima‟iyyah yang memiliki posisi sangat 

penting, strategis, dan menentukan baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun 

dari sisi pembangunan kesejahteraan umat.Sebagai suatu ibadah pokok, zakat 

termasuk salah satu rukun (rukun keempat) dari rukun Islam yang lima.
4
Zakat 

bukan sekedar kebaikan hati orang-orang kaya terhadap orang miskin, tetapi 

zakat adalah hak Allah dan hak orang miskin, sehingga zakat wajib 

dibayarkan, dikelola dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. 
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Mengenai pengelolaan zakat, Allah SWT telah memerintahkan kepada 

badan amil zakat ataupun lembaga amil zakat untuk menganmbil dan 

mengelola zakat dari para wajib zakat. Sebagaimana firman Allah: 

                              

 

 

Artinya :“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu 

membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk 

mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa 

bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” 

(QS. AT-Taubah: 103) 

 

Selain mensucikan harta dan mereka yang berzakat, ayat diatas juga 

menjelaskan bahwa zakat itu diambil dari orang-orang yang berkewajiban 

untuk berzakat (muzakki), yang mengambil dan menjemput zakat tersebut 

adalahpetugas zakat(„amil) yang kemudian dikelola dan didistribusikan 

kepada yang berhak menerimanya (mustahiq). 

Seperti halnya dengan zakat, walaupun infaq dan shadaqah tidak wajib, 

tetapi infaq dan shadaqah merupakan media pemerataan pendapatan bagi umat 

Islam yang sangat dianjurkan. Dengan kata lain, infaq dan shadaqah 

merupakan media untuk memperbaiki taraf kehidupan dan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian dana zakat, infaq, dan shadaqah 

bisa diupayakan secara maksimal untuk memberdayakan ekonomi masyarakat. 

Badan amil zakat (BAZ) diharapkan tidak hanya terpaku pada kebutuhan 

sendiri, melainkan juga mau terlibat dan melibatkan diri untuk memberikan 

kepedulian terhadap masyarakat guna mengatasi kemiskinan dan 
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kemelaratan.Dengan demikian, kehadiran badan amil zakat di samping 

bersifat keagamaan, juga ditempatkan dalam konteks cita-cita bangsa, yaitu 

membangun masyarakat yang sejahtera dan makmur.Oleh karena itu, 

peningkatan kerja badan amil zakat khususnya dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat mesti dilakukan. 

Sementara itu, BAZNAS di seluruh Indonesia masih terus melakukan 

konsolidasi data zakat nasional setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini berisi tentang 

perlunya BAZ meningkatkan kinerja menjadi amil zakat yang professional, 

amanah, terpercaya dan memiliki program kerja yang jelas dan terencana, 

mampu mengelola zakat, infaq dan shadaqah, baik pengumpulan maupun 

pendistribusiannya dengan terarah.  

Undang-undang No 23 tersebut juga menetapkan asas terintegrasi 

dalam pengelolaan zakat.Undang-undang ini mengatur kewenangan BAZNAS 

untuk mengkoordinir pelaporan pengelolaan zakat secara nasional. Di samping 

itu, Peraturan Pemerintah akan mengatur lebih lanjut lingkup kewenangan 

pengumpulan zakat dan serta pelaporan dan pertanggungjawaban BAZNAS 

dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Undang-undang ini dilahirkan karena 

Sampai saat ini masih di bawah 50 persen data zakat nasional yang dilaporkan 

dan dihimpun oleh BAZNAS. Tentulah UU ini bertujuan agar dana zakat yang 

di kelola oleh lembaga zakat tepat sasaran dan tidak disalahgunakan, dan 

mampu memaksimalkan proses pengumpulan dana zakat, infaq dan 
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shadaqah.
5
Diharapkan dengan lahirnya UU Nomor 23 Tahun 2011 tersebut 

dapat memberikan kontribusi agar efisiennya lembaga zakat dalam mengelola 

zakat sehingga kesejahteraan dapat ditingkatkan dan merata dirasakan oleh 

masyarakat. 

Berdasarkan dari permasalahan di atas, maka penulis merasa tertarik 

untuk melakukan penelitian, guna mengetahui lebih lanjut tentang sistem 

pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah menyangkut aspek sosialisasi, 

pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, monitoring, serta evaluasi 

pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Kampar. Penelitian 

penulis berjudul “Manajemen Zakat Infaq dan Shadaqah Pada Badan 

Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar”  

B. Penegasan Istilah  

Untuk menyamakan persepsi terhadap makna, maka perlu dijelaskan 

arti dari beberapa kata yang dianggap perlu.Penegasan istilah juga merupakan 

pedoman untuk penelitian agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami 

kajian.Ini berguna untuk memudahkan pemahaman dan menghindari 

kesalahpahaman makna kata yang dimaksud : 

1. Manajemen  

Manajemen merupakansuatu proses khas yang terdiri dari 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengendalian atau 

pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran 
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yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan 

sumber daya lainnya.
6
 

2. ZIS (zakat, infaq, shadaqah ) 

Zakat adalah jenis harta tertentu yang pemiliknya diwajibkan untuk 

memberikannya kepada orang-orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu 

juga, dan mempunyai ukuran atau nominal yang harus dibayarkan. 

Infaq adalah Mengeluarkan sebagian harta untuk sesuatu 

kepentingan yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wata’ala, seperti : 

menginfakkan harta untuk memenuhi kebutuhan keluarga. 

Sedangkan shadaqah adalah mengeluarkan harta yang tidak wajib 

dijalan Allah. Tetapi kadang diartikan sebagai bantuan yang non materi, 

atau ibadah-ibadah fisik non materi, seperti menolong orang lain dengan  

tenaga dan pikirannya, mengajarkan ilmu, bertasbih, berdzikir sesuai 

dengan keperluannya masing-masing.
7
Akan tetapi, dalam penelitian ini 

shadaqah lebih diartikan sebagai pemberian yang berbentuk materi (uang) 

secara tunai kepada lembaga pengelolazakat yang dapat dikelola oleh 

Badan Amil Zakat (BAZ). 

3. BAZNAS kabupaten Kampar 

Merupakan lembaga yang mengelola zakat yang berlokasikan di 

Kabupaten Kampar, Kota Bangkinang yang mengelola zakat, infaq, dan 
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shadaqah yang telah mempunyai beberapa program kerja dalam 

meningkatkan kesejahterakan masyarakat. 

C. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini: Bagaimana manajemen zakat 

infaq dan shadaqah pada badan amil zakat nasional (Baznas) kabupaten 

Kampar ? 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui Bagaimana manajemen zakat infaq dan shadaqah pada badan 

amil zakat nasional (Baznas) kabupaten Kampar. 

2. Kegunaan Penelitian 

Dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat serta 

kontribusi baik bagi praktisi maupun akademis, diantaranya:  

a. Bagi penulis, penelitian ini dapat bernilai lebih untuk menambah dan 

memperluas wawasan atau ilmu pengetahuan serta pengalaman 

didalam pemberdayaan pengetahuan umat mengenai manajemen zakat 

infaq dan shadaqah pada badan amil zakat nasional (Baznas) 

kabupaten Kampar, dimana penulis dapat menerapkan teori-teori yang 

diperoleh selama berada dibangku perkuliahan.  
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b. Bagi akademisi diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan 

sumbangan pemikiran bagi ilmu zakat, infaq, dan shadaqah serta 

bagaimana pengelolaannya oleh lembaga zakat. 

c. Bagi praktisi diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan 

untuk penelitian kedepanya. 

d. Adapun bagi BAZNAS kabupaten Kampar, dapat dijadikan sebagai 

catatan atau korelasi serta pedoman untuk meningkatkan manajemen 

zakat infaq dan shadaqah. 

E. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami serta menelaah 

penelitian ini, maka penelitian ini di tulis dalam (enam) bab yang terdiri dari: 

BAB I  :  PENDAHULUAN 

  Beirisikan tentang latar belakang, penegasan istilah, rumusan 

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II  :  KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

  Berisikan tentang kajian teori, kajian terrdahulu, dan kerangka 

pikir. 

BAB III  :  METODOLOGI PENELITIAN 

  Berisikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan 

waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik 

pengumpulan data, validasi data, dan teknik analisis data. 
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BAB IV  :  GAMBARAN UMUM (SUBJEK PENELITIAN) 

  Berisikan tentang sejarah berdirinya BAZNAS Kabupaten 

Kampar, visi dan misi, struktur, dan fungsi bagian-bagian 

pengurus BAZNAS kabupaten Kampar. 

BAB V  :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Merupakan bab yang memaparkan data penelitian dan analisa data 

penelitian tentangmanajemen zakat infaq dan shadaqah pada 

badan amil zakat nasional (Baznas) kabupaten Kampar. 

BAB VI  :  PENUTUP 

  Berisikan tentang kesimpulan dan saran dari penulis 

DAFTAR PUSTAKA 

DOKUMENTASI 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 


