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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Selain menjadi kewajiban 

bagi setiap muslim, didalamnya juga terdapat nila-nilai sosial. Zakat bisa 

dijadikan solusi menyelesaikan tingkat kesenjangan antara yang kaya dan 

miskin (Fatoni, 2013:283). 

Menurut bahasa, zakat diartikan dengan “tumbuh dan berkembang”, 

seperti ungkapan “Tanaman itu telah zakka”, yakni berkembang dan tumbuh. 

Allah swt berfirman: Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat 

itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka...”  (Q.s. At-Taubah [9]:103. 

Dengan zakat dapat menghapus kesenjangan jarak antara si kaya dan 

si miskin . Zakat juga sebagai  rukun islam yang merupakan kewajiban bagi 

kelompok masyarakat mampu memiliki implikasi individu dan sosial. 

Adapun sifat pendayagunaan zakat ada dua, yaitu bersifat konsumtif dan 

produktif.  

Zakat yang bersifat konsumtif adalah zakat yang diberikan satu kali 

atau sesaat saja (digunakan hanya sekali) sesuai dengan penjelasan Undang-

undang, mustahik dengan delapan ashnaf. Sedangkan zakat yang bersifat 

produktif adalah zakat yang lebih di prioritaskan untuk usaha yang produktif, 

zakat produktif dapat diberikan apabila kebutuhan mustahik delapan ashnaf 

sudah terpenuhi  dan terdapat kelebihan. Pemberian modal usaha harus 

dipertimbangkan matang oleh pihak Amil, karena bukan tidak mungkin  
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bantuan yang diberikan tidak digunakan dengan baik, apabila digunakan 

dengan baik tentunya dikurun waktu tertentu dapat merubah mustahik 

menjadi seorag muzzaki (Hasan, 2006:23). 

Dalam istilah ekonomi, zakat merupakan suatu tindakan penyerahan 

harta kekayaan dari golongan kaya kepada golongan miskin. Transfer 

kekayaan berarti juga transfer sumber-sumber ekonomi. Tindakan ini tentu 

akan mengakibatkan perubahan tertentu yang bersifat ekonomis, umpamanya 

saja, seseorang yang menerima zakat bisa menggunakannya untuk kebutuhan 

konsumsi atau produksi. Dengan demikian, zakat meskipun pada dasarnya 

merupakan ibadah kepada Allah, juga mempunyai arti ekonomi. 

Pada saat ini penyaluran zakat fitrah ataupun zakat maal telah 

terkoordinasi dengan baik. Penyaluran zakat fitrah tidak hanya dikumpulkan 

oleh amil zakat untuk kemudian secara langsung di salurkan ke pihak 

penerima zakat.  Namun dana zakat  yang diterima dikelola dan untuk 

pengembangan ekonomi guna meningkatkan kualitas hidup bagi penerima 

dana zakat. Dana zakat telah dikelola oleh beberapa lembaga keorganisasian 

salah satu nya Badan Amil Zakat (BAZ) yang telah mendapat payung 

perlindungan dari pemerintah. Wujud perlindungan pemerintah terhadap 

lembaga tersebut tertuang pada Undang-Undang RI Nomor 38 tahun 1999 

tentang pengelolaan zakat, Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 Tahun 

1999 tantang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999, serta 

keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji 

Nomor D/291 Tahun 2000. 
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Keberadaan Badan Amil Zakat (BAZ) saat sangat dirasakan 

manfaatnya oleh masyarakat yang sedang kesusahan. BAZ berupaya 

sedemikian rupa membantu kesulitan mayarakat miskin dengan berbagai 

programnya. Tak terkecuali program pemberdayaan bagi orang miskin di 

jalanan. Beragam program dilaksanakan dengan sumber pendanaan dari zakat 

(Maksum, 2009:7).  

Di Indonesia, zakat juga diatur secara khusus pengelolaannya pada 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Menurut 

Undang–undang tersebut  terdapat 2 (dua)  badan yang berhak mengelola 

zakat antara lain, yang  pertama Badan Amil Zakat yang dikelola pemerintah 

dan kedua Lembaga Amil Zakat yang dikelola masyarakat.  Dalam  konteks   

kehidupan  bernegara  2  (dua)  lembaga pengelola zakat ini sangatlah 

berperan penting dalam melaksanakan pengelolaan dana zakat, keduanya 

merupakan lembaga penting yang akan menentukan keberhasilan dari 

pengeololaan potensi ekonomi masyarakat Indonesia dan berperan penting 

untuk mewujudkan  syiar agama islam. Sehingga 2 (dua) lembaga ini 

diharapkan mampu mengembangkan agar tujuan utama pengelolaan zakat 

dapat tercapai (Prayitno, 2008:16). 

Masalah yang terus dihadapi oleh negara berkembang seperti 

Indonesia ialah kemiskinan atau ketidaksejateraan yang jumlahnya tahun ke 

tahun terus mengalami peningkatan. Hal itu bisa di lihat dari hasil survey yang 

di lakukan oleh pihak Badan Pusat Statistik (BPS),  angka kemiskinan di 

Indonesia pada edisi bulan Maret 2015 berkisar 11,22%  atau 28,59 juta 
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penduduk Indonesia yang mengalami kemiskinan, angka tersebut tentunya 

mengalami peningkatkan angka kemiskinan sebesar 0,86 juta jiwa dari survey 

yang di lakukan pada bulan september 2014 (BPS, 2014). 

Sejalan dengan jumlah kemiskinan di Riau juga mengalami 

peningkatan. Hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk 

miskin di Riau pada Maret 2015 mencapai angka 531,39 ribu jiwa atau 

8,45%. Pada Maret 2014, kemiskinan di Riau mencapai angka 499,89 ribu 

jiwa atau 8,12%. Dari data ini, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk miskin 

di Riau telah mengalami peningkatan sebesar 31,50 ribu jiwa, dengan jumlah 

penduduk miskin di daerah pedesaan bertambah 31,42 ribu jiwa dan daerah 

perkotaan bertambah 0,09 ribu jiwa (BPS, 2015). Berdasarkan hasil survei 

BPS tersebut, pada periode 2014-2015 angka kemiskinan memperlihatkan 

kecenderungan peningkatan. 

Kecenderungan peningkatan angka kemiskinan di Indonesia 

seharusnya bisa menjadi motivasi bagi kita yang beragama Islam untuk saling 

tolong-menolong kepada saudara kita guna untuk mencapai pembangunan 

ekonomi masyarakat Islam. Untuk mencapai pembangunan perekonomian 

yang  baik, Pemerintah Indonesia perlu mengoptimalkan potensi sumberdaya 

manusianya. Hal ini perlu diperhatikan  karena pembangunan ekonomi yang 

baik, haruslah disesuaikan dengan karakter dan potensi dari suatu masyarakat 

untuk mencapai keberhasilan dalam suatu pembangunan. Dan masyarakat 

muslim sebagai masyarakat mayoritas di Indonesia, memiliki potensi yang 

besar untuk dimanfaatkan sebagai sarana mencapai optimalisasi 
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pembangunan (Prayitno, 2008:12). Dalam hal ini sarana yang digunakan 

dalam optimalisasi pembangunan ialah dengan zakat. 

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk agama Islam 

terbesar di dunia. Hal ini menjadikan potensi zakat di Indonesia terbesar di 

Asia. Menurut data BAZNAS, potensi zakat pada 2014 mencapai Rp. 217 

triliun dan realisasinya sebesar Rp. 2,5 triliun. Menurut Ketua Umum Badan 

Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Bambang Sudibyo mengatakan, besarnya 

potensi zakat dan wakaf di Indonesia, apabila dikelola dengan baik bisa 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Untuk itu, perlu adanya 

lembaga yang bisa mengelola zakat dan wakaf dengan baik agar 

penyaluranya bisa optimal.  

Indonesia dengan masyarakat mayoritas beragama Islam memang 

menyimpan potensi zakat yang sangat besar. Logikanya bila 237,641,326 juta 

jiwa penduduk Indonesia dan dari jumlah tersebut 207,176,162 jiwa  atau 

85,07% beragama Islam data dihimpun dari sensus penduduk yang dilakukan 

Badan Pusat Statistik (BPS, 2010) . Katakanlah yang membayar Zakat 1% 

saja dari seluruhnya maka bisa dihitung 1/100 x 85,07/100 x 237,641,326 

jiwa. Apabila mereka tiap tahunnya membayar Zakat fitrah sebesar Rp.25,000 

(anggap harga beras  Rp.10,000/Kg), maka uang yang terkumpul sebanyak 

Rp.5,179,404,050,000,. Itu baru potensi dari zakat fitrah saja sudah melebihi 

realisasi zakat nasional yang berkisar Rp. 2,5 Triliun pada tahun 2014 (Antara 

News, 2015).  Dana ini tentu saja akan besar manfaatnya bagi pembangunan 

manusia seluruhnya terutama untuk memberantas kemiskinan serta 
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meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Potensi tersebut belum 

lagi ditambah zakat harta, perdagangan, profesi pertanian dan lain 

sebagainya, itulah merupakan gambaran kecil dari  besarnya potensi Zakat 

dari negara kita. 

Sejalan dengan itu  Potensi zakat di Pekanbaru sendiri sangatlah 

besar, dengan jumlah penduduk 897,767 jiwa atau 762,049 beragama Islam 

(BPS, 2010), seharusnya potensi zakat kota Pekanbaru mempunyai potensi 

sangat besar, logikanya apabila setiap orang muslim di Pekanbaru membayar 

zakat fitrah ke BAZ Pekanbaru setiap tahunnya sebesar Rp. 25,000/ 

tahun(anggap harga beras Rp.10,000/Kg). Maka, Rp.25,000 x 762,049 jiwa = 

Rp. 19,051,225,000. Angka yang terbilang sangat fantastis tentunya,  tetapi 

dalam prakteknya potensi zakat di Pekanbaru seperti data yang dihimpun dari 

(BAZ Pekanbaru, 2014) hanya sebesar Rp.4,919,534,109 itu sudah termasuk 

zakat dari muzzaki individual dan muzakki entitas. Itu tentunya belum sesuai 

dengan banyakanya masyarakat di Pekanbaru yang wajib zakat, hal ini 

menyebabkan penerimaan zakat di BAZ Pekanbaru belum maksimal dengan 

yang diharapkan, hal ini juga mempengaruhi optimalisasi zakat dalam 

pengelolaan dana zakat serta pendistribusian zakat untuk mengentaskan 

kemiskinan serta meningkatkan kesehjahteraan mustahik di Pekanbaru. 

Menurut Erwin  Aditya Pratama (2013). Dalam skripsi nya 

merumuskan. Dalam mengelola zakat, BAZ Kota Semarang melaksanakan 

strategi pengelolaan seperti yang tersirat dalam surat keputusan Walikota 

Semarang nomor 451.12/1953 tahun 2011 tentang pembayaran zakat. Yang 
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menyebutkan bahwa seorang yang dikenakan zakat adalah seorang yang 

memiliki NPWP dari pengahasilan sebesar Rp. 2.681.000/bulan dan 

penghasilan dibawahnya hanya dikenakan infaq sebesar Rp.10.000.Namun 

dari strategi yang dilaksanakan BAZ ini kurang berjalan efektif mengingat 

masih banyaknya wajib zakat yang tidak membayarkan zakatnya di BAZ 

Kota Semarang karena tidak adanya sanksi.  

Berdasarkan hasil dari beberapa penelitian yang telah dilakukan 

mengenai masalah zakat disimpulkan bahwa sesungguhnya potensi progresif  

dana zakat yang dapat dihimpun dari para wajib zakat di Indonesia sangat 

besar. Namun, dalam kenyataannya terjadi kesenjangan yang cukup 

signifikan antara nilai potensi tersebut dengan nilai nominal zakat yang dapat 

dihimpun.   

Hasil penelitian terdahulu tersebut secara umum menyebutkan 

beberapa faktor yang secara signifikan dapat mempengaruhi tingkat 

penerimaan dana zakat yang dapat dihimpun oleh badan atau lembaga 

pengelola zakat resmi. Beberapa faktor tersebut diantaranya adalah jaminan 

akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga atau badan 

pengelola zakat formal (Subekti, 2003). Faktor tranparansi pengelolaan dana 

zakat dan pertanggungjawaban atau accountable (UIN, 2007), dan faktor 

kemudahan pelayanan administrasi zakat yang didukung oleh sumber daya 

manusia yang profesional (Ahmad, dkk : 2006 dan Thamrin : 2008). Faktor-

faktor tersebut mempunyai hubungan yang positif terhadap tingkat 

kepercayaan para wajib zakat dalam menunaikan kewajiban zakatnya di 



8 

 

 

 

badan atau lembaga zakat resmi, dan secara tidak langsung mempengaruhi 

optimalisasi penerimaan zakat.  

Dalam pandangan dalam dunia usaha, zakat harusnya dipandang 

sumber dana yang potensial yang seharusnya dikelola sebagai asset dan 

investasi sosial ekonomi. Masalahnya dikenyataannya Zakat belum bisa 

menjadi sumber dana yang potensial sebagai asset dan investasi sosial 

ekonomi yang dimaksud disini adalah penerima zakat (mustahik) dalam 

kenyataannya belum bisa memanfaatkan sumber dana yang potensial tersebut 

untuk menjadikan zakat sebagai alat investasi sosial yang mana mustahik 

terus berkutat dalam lingkaran penerima zakat dalam periode yang panjang, 

disini seharusnya bukan seperti itu yang diharapkan, harapan dari pemberian 

zakat yang sebagai sumber dana yang potensial adalah agar bisa si mustahik 

(penerima zakat)  bisa bertransformasi menjadi muzakki (pemberi zakat), 

itulah tujuan dari investasi sosial yang sesungguhnya, agar dalam prakteknya 

zakat bisa meningkatkan efektivitas dalam mengurangi kemiskinan serta 

meningkatkan kesejahteraan para mustahik.  

Zakat juga hendaknya menjadi instrument yang penting dalam 

pemberdayaan ekonomi umat dan bangsa baik dalam skala kecil maupun 

besar.  Oleh karena itu kita perlu bersama-sama mengubah pandangan kita 

mengenai zakat sebagai “dana bantuan” yang semata-mata alat belas kasihan 

orang kaya kepada orang miskin. Maka sudah selayaknya zakat diletakkan 

dalam sebuah kerangka alur investasi sosial dan ekonomi yang dapat 

menjadikan mustahik menjadi muzzaki. Kita harus menyakini bahwa 
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mustahik mempunyai potensi dan mempunyai kontribusi dalam kehidupan 

yang selama ini di kurang dihargai dalam masyarakat. 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik 

untuk menjawab, mengamati, mengkaji, menganalisis lebih jauh dan 

mendalam pertanyaan-pertanyaan tentang optimalisasi pengelolaan zakat 

dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Oleh karena itu peneliti ini 

akan mengangkat judul “Optimalisasi Pengelolaan Zakat Dalam 

Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Di Pekanbaru  (Studi Kasus di 

BAZNAS Pekanbaru).”.  

  

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah ditemukan dapat dibuat 

perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana strategi Badan Amil Zakat Kota Pekanbaru dalam 

mengoptimalkan pengelolaan potensi zakat di kota Pekanbaru? 

2. Bagaimanakah peran serta zakat dalam meningkatkan 

kesejahteraan mustahik di Pekanbaru? 

1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1.3.1. Tujuan penelitian adalah : 

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan ini antara lain 

sebagai berikut: 
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1. Untuk memahami strategi Badan Amil Zakat Kota Pekanbaru 

dalam mengoptimalkan pengelolaan potensi zakat di kota 

Pekanbaru 

2. Untuk mengetahui peran serta  zakat dalam meningkatkan 

kesejahteraan mustahik di Pekanbaru 

1.3.2. Manfaat penelitian. 

Adapun kegunaan serta manfaat dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

1.3.2.1 Manfaat bagi penulis. 

Untuk menambah wawasan berfikir, memperluas 

pengetahuan, baik dalam teori maupun praktek pengelolaan serta 

pendistribusian zakat di BAZ Pekanbaru dalam meningkatkan 

kesejahteraan mustahik di Pekanbaru. 

1.3.2.2 Bagi pihak BAZ. 

Diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu dan 

informasi untuk  BAZ Pekanbaru serta dapat digunakan sebagai acuan 

sejauh mana sistem pengelolaan serta pendistribusian zakat di BAZ 

Pekanbaru dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di 

Pekanbaru. 

1.3.2.3 Pihak lain. 

Untuk dijadikan sebagai bahan informasi yang bermanfaat 

dan dapat menambah wawasan bagi pembaca. 
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1.4. Sistematika penulisan 

Penulisan ini nantinya akan dikembangkan menjadi beberapa bab 

dengan sistematika penulisan sebagai berikut  

BAB 1 PENDAHULUAN 

Pada bab ini sebagai pendahuluan penulis menguraikan latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan diakhiri 

dengan sistematika penulisan. 

 

BAB II TELAAH PUSTAKA 

Pada bab ini penulis akan mengemukakan teori yang melandasi 

pembahasan pada penelitian ini, yang berhubungan dengan judul 

penelitian, pengertian zakat, syarat-syarat zakat, pengertian mustahik, 

pengertian muzaki, fungsi zakat, serta bagaimana optimalisasi pengelolaan 

zakat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Dan tinjauan praktek 

pada BAZNAS Pekanbaru, serta persepsi masyarakat tentang BAZNAS 

Pekanbaru.  

 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini penulis akan mengemukakan tentang lokasi penelitian, jenis 

dan sumber data, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, dan 

analisa data. 
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BAB IV GAMBARAN UMUM 

Bagian ini menjelaskan tentang Lokasi Penelitian. Hal ini dimulai dari 

Profil BAZNAS kota Pekanbaru, Visi dan Misi BAZNAS kota Pekanbaru, 

sampai dengan bidang kegiatan BAZNAS kota Pekanbaru. 

 

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini penulis akan membuktikan hasil penelitian yang telah 

dilakukan. 

 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini penulis kan mengemukakan kesimpulan dari hasil penelitian 

dan saran-saran yang diperlukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


