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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Zakat menurut bahasa adalah masdar dari zaka yang berarti berkah, 

tumbuh, bersih, dan baik. Zakat secara fiqh adalah sejumlah harta tertentu 

yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak
1
. 

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang berdimensi keadilan sosial 

kemasyarakatan. Secara etimologi zakat berarti suci, baik, tumbuh, bersih dan 

berkembang, dan secara terminilogi zakat adalah sejumlah harta yang 

diwajibkan oleh Allah diambil dari harta orang-orang tertentu (agniya’) untuk 

diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat 

tertentu
2
. 

Yang mana Allah berfirman dalam Al-Qur’an QS. At-Taubah (9): 103 

                          

             

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 (9): 103).
3
 

 

Sedangkan dalam Undang-undang tentang Pengelolaan Zakat Nomor 

23 Tahun 2011 yang dimaksud dengan zakat adalah harta yang wajib 
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dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada 

yang berhak menerima sesuai dengan Syari’at Islam
4
. 

Dalam sejarah Islam, Lembaga Zakat dikenal dengan nama Baitul 

Maal. Lembaga ini telah ada sejak Khalifah Umar bin Khaththab, sebagai 

institusi yang memobilisir dana dan daya dari umat yang digunakan untuk 

upaya-upaya pembangunan meningkatkan harkat, derajat dan martabat atau 

perbaikan kualitas hidup kaum dhu’afa’, fuqara’, dan masakin, dan umat pada 

umumnya berdasarkan syari’ah
5
. 

Zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan 

sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pelaksanaan ibadah 

zakat melibatkan sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan harta 

benda, sejak pengumpulan, pendistribusian, pengawasan, pengadministrasian, 

dan pertanggungjawaban harta zakat
6
. 

Dalam konteks kenegaraan, zakat seharusnya menjadi bagian utama 

dalam penerimaan negara. Zakat harus masuk dalam kerangka kebijakan fiskal 

negara dan bukan hanya dijadikan pengeluaran pengurang penghasilan kena 

pajak, karena justru akan mengurangi pendapatan negara. Zakat harus dikelola 

oleh negara dan ditegakkan hukumnya dalam peraturan perundang-undangan 

yang mengatur berbagai aspek tentang zakat. 
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Untuk menjadikan dana zakat sebagai dana yang dapat dimanfaatkan 

bagi kesejahteraan masyarakat, maka perlu adanya pengelolaan dana 

zakat.Tanpa manajemen organisasi bukan hanya terjebak pada cara kerja tidak 

beraturan. Dampaknya bakal menghambat pendewasaan lembaga. Organisasi 

dengan asal manajemen, telah hilangkan kesempatan terbaik jadi lembaga 

sehat. Sistem tak terbangun, karna tidak faham apa kegunaan sistem
7
. 

Pengelolaan zakat menurut Undang-Undang N0. 38 tahun 1999 adalah 

sebuah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan 

terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. 

Sedangkan yang berwenang untuk mengelola zakat adalah Badan Amil Zakat 

(BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) 

bentukan masyarakat.
8
 Kegiatan pengelolaan dana zakat adalah pengumpulan 

pendistribusian serta pendayagunaan zakat.  

Agar pengelolaan zakat berjalan dengan baik, maka BAZ/ LAZ harus 

menerapkan prinsip-prinsip good organization governance (tata kelola 

organisasi yang baik). Pertama, amanah. Zakat merupakan salah satu Rukun 

Islam yang bicara tentang kemasyarakatan. Kewajiban berzakat bagi para 

muzakki memiliki landasan syar’i yang kuat dan jelas terdapat dalam Qs. At-

Taubah (9): 103. Kedua, transparan. Transparan disini diartikan sebagai suatu 

kewajiban LAZ/BAZ selaku amil untuk mempertanggungjawabkan tugasnya 

kepada publik baik kepada para muzakki, mustahik, maupun stakeholder 

lainnya. Bentuk transparansi ini dapat dilakukan melalui publikasi laporan 
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dimedia cetak, Auditable oleh Akuntan Publik, dan lain-lain. Ketiga, 

profesional. Amil zakat merupakan profesi. Oleh karenanya, amil mesti 

profesional yang dicirikan dengan bekerja full time, memiliki kompetensi, 

amanah, jujur, leadership, jiwa entrepreneurship, dan lain-lain. Dengan 

pengelolaan yang profesional, amanah, muzakki tertunaikan, mustahik 

diberdayakan.
9
 

Lembaga Amil Zakat (LAZ) memiliki banyak bentuk keorganisasian 

seperti Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), dan Badan Amil Zakat (BAZ). 

Organisasi pengelola zakat adalah lembaga pemberdayaan yang mempunyai 

tujuan besar yaitu merubah keadaan sebagai mustahik menjadi muzakki. 

Pengelola zakat harus tahu persis kondisi religius, sosial, budaya maupun 

ekonomi masyarakat. Pemahaman yang menyeluruh dan mendalam akan 

membantu organisasi pengelola zakat dalam mengembangkan program-

program yang dapat menyelesaikan problematika secara menyeluruh. 

Sedangkan OPZ sebagai lembaga keuangan syari’ah karena menghimpun dan 

menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat berupa zakat, infak, shadaqah 

dan lainnya. Dalam pelaksanaannya, OPZ harus dapat membuktikan bahwa 

dana berupa zakat, infak, shadaqah apabila dikelola dengan baik dan benar 

dapat menyelesaikan permasalahan ekonomi masyarakat bahkan negara 

sebagaimana yang terjadi pada masa Khulafur Rasyidin. Peran yang demikian 

besar, yang diemban oleh OPZ, tidak mungkin tercapai tanpa adanya 

profesionalitas dalam pengelolaannya. Salah satu wujud profesionalitas yang 
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akan mewujudkan kinerja yang maksimal adalah manajemen yang sehat dalam 

segala sisi, baik itu sumber daya manusia, perencanaan strategis, operasional 

maupun keuangan.
10

 

Dalam penanganan zakat, perlu diperhatikan bahwa para muzakki 

hendaknya mengetahui kemana harta zakatnya itu dibagikan dan 

dimanfaatkan. Lembaga zakat tersebut juga harus mempunyai dokumen dan 

data terperinci mengenai jumlah uang zakat yang diterima, orang yang 

membayarnya, kemana digunakan dan semacamnya. Sehingga apabila 

sewaktu-waktu salah satu muzakki ingin tahu data terperinci mengenai 

zakatnya, maka lembaga zakat tersebut bisa memberi jawaban yang 

memuaskan.
11

 

Dompet Dhuafa Pusat berdiri pada tanggal 14 September 1994, dan 

telah mendirikan beberapa cabang salah satunya di Riau tepatnya 

dipekanbaru.
12

 Dompet Dhuafa cabang Riau berdiri sejak tahun 2013. Dompet 

Dhuafa Provinsi Riau adalah lembaga publik yang dalam kiprahnya mengelola 

dana publik. Sudah menjadi kewajiban bagi lembaga publik untuk 

mempertanggungjawabkan dana-dana yang dikelolanya kepada publik secara 

transparan. Untuk merealisasikan kepercayaan muzakki maka Dompet Dhuafa 

membuat program sms center bagi siapa saja yang telah membayar zakat, 

infak dan shadaqahnya, selain itu Dompet Dhuafa juga menerapkan sistem 

proposal pertanggung jawaban atas dana kurbanesia yang disediakan oleh 
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Dompet Dhuafa dan diberikan kepada para donatur sebagai bentuk 

transparansi atas dana yang telah dipercayakan oleh masyarakat.  

Keberhasilan kinerja pengelolaan zakat tidak hanya dilihat dari 

banyaknya dana zakat yang terkumpul, tetapi juga pada dampak dari 

pendistribusian dan pendayagunaan zakat tersebut yaitu dapat mewujudkan 

kesejahteraan dan keadilan sosial dalam masyarakat. Kurang lebih dalam 

waktu 4 tahun Dompet Dhuafa Provinsi Riau telah berhasil  mendirikan  pos 

sehat, serta membangun banyak usahawan mikro kecil dan menengah dari 

dana zakat yang dititipkan muzakki.  

Manajemen pengelola zakat yang amanah, profesional, dan transparan 

penting untuk diterapkan oleh Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Provinsi 

Riau, mengingat saat ini telah terjadi krisis kepercayaan antar sesama 

komponen masyarakat, sehingga menyebabkan ketidakpuasaan muzakki pada 

manajemen pengelolaan lembaga zakat. Manajemen pengelolaan yang seperti 

ini merupakan hal yang sangat fundamental untuk diterapkan. Pengelolaan 

dana zakat yang baik, akan menggiring muzakki untuk menyalurkan dana 

zakatnya melalui Dompet Dhuafa. Sebaliknya buruknya pengelolaan dana 

zakat hanya akan mengakibatkan rendahnya minat muzakki untuk 

menyalurkan zakatnya melalui Dompet Dhuafa. 

Tabel 1.1 

Jumlah Donasi Setiap Periode pada Lembaga Amil 

Zakat Dompet Dhuafa Riau 
 

No. Periode Jumlah Muzakki Penghimpunan Donasi 

1 2013 115 106.242.500 

2 2014 376 253.584.043 

3 2015 1573 874.868.384 

4 2016 1189 1.318.274.886 

5 2017 4439 2.502.997.007 

 Sumber: Dokumentasi Dompet Dhuafa Pekanbaru 
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Jika dilihat dari tabel diatas Dompet Dhuafa Pekanbaru mengalami 

peningkatan dalam penghimpunan dana muzakki dari tahun ketahun. Dalam 

hal ini Dompet Dhuafa telah mampu memberi kepercayaan dan kepuasaan 

terhadap muzakki dalam menyalurkan dana zakatnya.  

Dari paparan diatas, penulis tertarik untuk meneliti dalam bentuk 

skripsi dengan judul: “ANALISIS MANAJEMEN ZAKAT di LEMBAGA 

AMIL ZAKAT DOMPET DHUAFA RIAU”. 

 

B. Batasan Masalah  

Agar pembahasan pada penelitian ini tidak terlalu luas dan lebih 

mudah dipahami maka penulis membatasi tulisan ini tentang manajemen  

pengumpulan dan pendistribusian zakat di Lembaga Amil Zakat Dompet 

Dhuafa Riau. 

 

C. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana manajemen penhimpunan dan pendistribusian zakat di 

Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Riau? 

2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat penghimpunan dan 

pendistribusian dalam manajemen zakat di Lembaga Amil Zakat Dompet 

Dhuafa Riau? 

3. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam tentang manajemen zakat di Lembaga 

Amil Zakat Dompet Dhuafa Riau?  
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan ini adalah sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui manajemen penghimpunan dan pendistribusian 

zakat di Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Riau. 

b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam 

penghimpunan dan pendistribusian di Lembaga Amil Zakat Dompet 

Dhuafa Riau.  

c. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam di Lembaga Amil Zakat 

Dompet Dhuafa Riau. 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk menambah pengetahuan, keterampilan dan cakrawala berfikir 

penulis. 

b. Bagi Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Riau, hasil penelitian ini 

dapat di jadikan sebagai ukuran bagaimana pelaksanaan manajemen 

zakat di Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Riau. 

c. Digunakan sebagai pengajuan syarat untuk mendapatkan gelar sarjana 

Ekonomi Islam (SE) pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. 
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E. Metode Penelitian 

1. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini adalah penelitian lapangan. Adapun lokasi penelitian 

ini dilakukan di Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Riau Kota 

Pekanbaru,  Jalan Tuanku Tambusai No. 145, Kota Pekanbaru, Provinsi 

Riau. 

2. Subjek dan Objek Penelitian  

Subjek penelitian ini adalah pengurus Lembaga Amil Zakat 

Dompet Dhuafa Riau. Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah 

analisis manajemen zakat di Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Riau.  

3. Populasi dan Sampel  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek 

yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya
13

. Populasi 

dalam penelitian ini adalah pengurus Lembaga Amil Zakat Dompet 

Dhuafa Riau yaitu 8 orang. 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

populasi. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode total sampling 

yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi dijadikan 

sampel. Jadi sampel dalam penelitian ini adalah 8 orang amil zakat di 

Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Riau.  
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 Sugiyono, Statistika untuk Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 61. 
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4. Sumber Data 

a. Data Primer  

Yaitu data yang diperoleh langsung dari pengurus Lembaga Amil 

Zakat Dompet Dhuafa Riau. 

b. Data Sekunder 

Yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, majalah, dan data-data atau 

sesuatu yang dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan 

penelitian ini. 

5. Teknik Pengumpulan Data  

Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data ialah 

sebagai berikut:  

a. Observasi, Penulis melakukan pengamatan dilokasi penelitian agar 

mendapatkan gambaran yang tepat mengenai subjek dan objek 

penelitian. Bentuk pengamatan yang penulis lakukan adalah secara 

langsung turun kelapangan, sehingga penulis dapat mengamati serta 

bertanya langsung bagaimana aspek yang terjadi di lapangan.  

b. Wawancara, yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang 

berlangsung secara lisan dua orang atau lebih bertatap muka 

mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-

keterangan.
14

 

c. Dokumen ,penulis mendapatkan  data-data dari dokumen dan arsi-arsip 

Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Riau yang berkaitan dengan 

masalah yang diteliti. 
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6. Teknik Analisa Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

metode deskriptif kualitatif yaitu metode yang digunakan untuk 

menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku 

untuk umum, data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi 

terhadap data yang ditemukan dilapangan.
15

Kemudian data-data tersebut 

dianalisa, baik melalui perbandingan data-data maupun menggu 

nakan pendekatan teori, konsep maupun pendapat para ahli 

sehingga diperoleh gambaran umum yang utuh tentang masalah yang 

diteliti. 

7. Metode Penulisan  

Dalam pembahasan penulisan ini, penulis menggunakan metode 

sebagai berikut: 

a. Induktif, yaitu mengumpulkan fakta-fakta lalu menyusun dan 

mengklasifikasinya untuk diambil kesimpulan. 

b. Deskriptif Analisis, yaitu menyajikan data secara tepat dan benar lalu 

dibahas secara teliti untuk mendapatkan gambaran seutuhnya atas 

masalah tersebut. 
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 Sugiyono, Metode penelitian Pendidikan, (Bandung: ALFABETA, 2013), h. 207. 


