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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Melihat kondisi umat Islam yang sekarang ini masih belum mampu dalam 

menghadapi masalah ekonomi, merupakan salah satu kemampuan yang tidak 

efektif dalam membangun kekuatan ekonomi masyarakat. Karena fenomena telah 

menggambarkan keadaan bangsa dengan kemiskinan. Kemiskinan yang justru kita 

lihat disini adalah orang-orang yang sangat membutuhkan uluran tangan dari 

orang-orang yang mampu dalam segi ekonominya. 

Islam adalah agama yang sempurna diturunkan oleh Allah SWT ke muka 

bumi untuk menjadi rahmatan lil’alamin (rahmat bagi seluruh alam). Islam adalah 

satu-satunya agama Allah SWT yang memberikan panduan yang lugas dan 

dinamis terhadap aspek kehidupan manusia kapan saja dan dalam berbagai situasi, 

di samping itu mampu menghadapi dan menjawab berbagai macam tantangan 

pada setiap zaman.
1
Islam adalah agama yang mempunyai pandangan tentang harta 

zakat. Sebgai mana Firman Allah dalam Al-Qur’an surat Al-Hassyr ayat 7: 
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Artinya: “Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-

Nya      (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka 

adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, 

orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya 

harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara 

kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa 

yang dilarangnya bagimu,maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah 

kepada Allah.Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya”.
2
 

Dan ada juga yang terdapat dalam firman Allah dalam Al-Qur’an surat Fushilat 

ayat 6-7: 

                                  

                        

Artinya: “Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-

Nya      (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka 

adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, 

orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya 

harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara 

kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa 

yang dilarangnya bagimu,maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah 

kepada Allah.Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya”.
3
 

Ayat pertama menjelaskan dan menghendaki bahwa harta yang di miliki 

oleh kaum “Aghniya (kaya)’’ sebagiannya dapat diberikan kepada setiap individu 

yang sangat membutuhkan sehingga harta tersebut dapat membantu memenuhi 
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kebutuhan hidup mereka. Salah satu yang harus dilakukan dalam mengangkat 

taraf hidup kaum dhu’afa adalah dengan cara mengeluarkan zakat, sebagaimana 

Allah firmankan dalam Al-Qur’an surat fushilat ayat 6 dan 7. Selain hal tersebut 

diatas, dalam pelaksanaan pungutan maupun pendistribusian harus ditunjang pula 

dengan pengololaan yang professional, berjiwa bersih, amanah dan betanggung 

jawab berdasarkan pada prinsip-prinsip distribusi yang sehat dan kuat. Dengan 

tujuan supaya pelaksanaan zakat dapat berjalan secara efektif dan efesien, 

sehingga akan tercapai harapan dan cita-cita bangsa yaitu tercipta masyarakat 

yang adil dan makmur. 

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang 

mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak 

menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik zakat merupakan sumber dana 

potensial yang dapat di manfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi 

seluruh masyarakat.
4
 

Zakat dapat mendatangkan manfaat bagi golongan mampu atau Muzzaki 

(wajib zakat), maupun bagi golongan yang tidak mampu atau mustahiq (khusus 

bagi golongan miskin). Dengan zakat tersebut mustahiq (khusus bagi golongan 

miskin) dapat merubah kehidupan mereka, yaitu untuk meringankan beban biaya 

hidup, menjadi kuat berusaha dengan modal dari zakat, juga memberikan 

kesadaran penggunaan dana zakat serta dapat mengembangkan etos kerja. 

Sedangkan untuk muzakki nilai tersebut menjadikan diri bersih, menimbulkan 
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kesadaran dan kepedulian terhadap golongan yang tidak mampu dan 

menimbulkan ketenangan dalam hidup karena kewajiban telah terpenuhi. 

Zakat sekalipun dibahas didalam pokok bahasan ‘’ibadat’’, karena 

dipandang bagian yang tidak terpisahkan dari shalat, sesungguhnya merupakan 

bagian sistem sosial, ekonomi Islam, dan oleh karena itu dibahas didalam buku-

buku tentang strategi hukum dan ekonomi Islam.
5
 

Untuk mengetahui problem tersebut diperlukan suatu pengelolaan yang 

mampu mendayagunakan seluruh potensi zakat diperlukan penanganan konsep 

manajemen sacara tepat dengan memperhatikan beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi pola pelaksanaan sistem zakat. 

Fenomena ini mengambarkan berapa masalah yang tengah dihadapi oleh 

lemabaga pengelola zakat kontribusi umat Islam akan menangkat tiga unsur 

manajemen yang meliputi: Manajemen Pengelolaan, Manajemen Pendayagunaan, 

dan manajemen pendistribusian dana zakat. Dari tiga unsur tersebut merupakan 

tolak ukur bagi terbentuknya pemberdayaan ekonomi umat. Oleh karena itu 

manajemen pendistribusian perlu implementasi pada sebuah lembaga pengelola 

dana zakat, agar dana zakat yang sudah dikelola dapat disalurkan atau di 

distribusikan kepada berhak menerima. 

Sedangkan upaya dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat salah 

satunya yaitu dengan mamaksimalkan potensi zakat. Berdasarkan survei yang 

dilakukan, potensi zakat pada Baznas kabupaten Kampar diperikirakan mencapai 

Rp. 2.867 miliar setiap tahunnya, yang berasal dari Zakat sebesar Rp. 2.840 
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miliar, infaq dan shadaqah sebesar Rp. 27.017.000.
6
 Meskipun demikian, tingkat 

kemiskinan di kabupaten Kampar masih tinggi sehingga kesejahteraan belum 

dapat dirasakan oleh sebagian masyarakat. Hal ini disebabkan selain belum 

efektifnya manajemen pendistribusian zakat oleh lembaga zakat, kesadaran 

masyarakat yang telah wajib zakatpun masih kurang untuk menunaikan zakat. 

Berdasarkan data yang didapat pada Badan Pusat Statistik (BPS) 

kabupaten Kampar tahun 2016 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.
7
 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. 

BAZNAS Kabupaten Kampar memiliki potensi zakat yang cukup besar, 

berdasarkan survei yang dilakukan di BAZNAS Kabupaten Kampar, pada hari 
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Senen tanggal 15 Juni 2016 lalu BAZNAS Kabupaten Kampar telah 

mendistribusikan zakat produktif dan konsumtif kepada penerima zakat tahap ke-

29 sebesar Rp. 790.950.000. Pendistribusian zakat BAZNAS itu terdiri dari 

mustahiq usulan dari dinas/kantor yang meliputi  zakat produktif 139 orang 

dengan dana yang didistribusikan sebesar Rp. 351.200.000 dan zakat konsumtif 

bagi 61 mustahiq dengan dana Rp. 116.500.000, "Total zakat yang didistribusikan 

bagi 200 mustahiq usulan dari dinas atau kantor baik untuk zakat produktif 

maupun zakat konsumtif adalah Rp. 467.700.000. 

Sedangkan bagi mustahiq usulan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan, 

dari Kecamatan Bangkinang, Salo, Kuok, XIII Koto Kampar, Koto Kampar Hulu, 

terdiri dari zakat produktif untuk 82  mustahiq dengan dana Rp. 196.000.000 dan 

zakat konsumtif bagi 67 mustahiq dengan total dana Rp. 127.250.000 atau total 

penerima zakat bagi 149  mustahiq kecamatan adalah Rp. 323.250.000.
8
Meskipun 

demikian, kemiskinan, kesejahteraan masyarakat Kampar masih banyak di temui. 

Selain kurangnya pengawasan terhadap muastahiq yang mengelola dana zakat 

yang diberikan, masalah sosialisasi dan pendistribusiannya juga menjadi penyebab 

belum tercapainya kesejahteran masyarakat. Hal ini juga disebabkan belum 

efektifnya BAZNAS Kampar menyangkut aspek pengumpulan, administrasi, 

pendistribusian, monitoring, serta evaluasinya. Dengan kata lain, sistem organisasi 

dan manajemen pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kampar masih bertaraf klasikal, 

bersifat konsumtif dan terkesan inefisiensi, sehingga kurang berdampak bagi 

kehidupan sosial.  
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Oleh karena itu, zakat sebagai suatu kekuatan aktual Islam yang perlu 

dikelolah oleh sebuah lembaga khusus yang menangani ZIS yaitu salah satunya 

Badan Amil Zakat (BAZ) yang merupakan sebuah lembaga dengan menggunakan 

sistem manajemen sebagaimana yang digunakan dalam bidang perekonomian 

masyarakat lainnyan. 

Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) seperti yang berada 

di Kabupaten Kampar merupakan salah satu alternative dalam upaya 

meningkatkan keadilan dan pemberdayaan ekonomi umat. Kehadiran BAZNAS 

Kabupaten Kampar diharapkan dapat membantu terlaksananya pemerataan 

ekonomi umat dalam pendistribusian dana zakat. 

Berdasar uraian di atas maka penulis bermaksud mengkaji masalah ini 

dengan penelitian yang tertuangkan dalam sebuah proposal dengan judul 

“MANAJEMEN PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT UNTUK 

PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PADA BADAN AMIL 

ZAKAT NASIONAL KABUPATEN KAMPAR’’. 

 

B.  Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalah pahaman persepsi mengenai istilah yang ada 

dalam proposal ini, penulis mencantumkan beberapa istilah yang ada didalam 

proposal ini, diantaranya: 
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a. Manajemen  

  Manajemen adalah ilmu dan seni dalam memadukan ide-ide, fasilitas, 

proses, bahan dan orang-orang untuk menghasilkan barang atau jasa yang 

bermanfaat.
9
 

b. Pendistribusian Dana Zakat 

Pendistribusian dana zakat adalah suatu aktifitas atau kegiatan untuk 

mengatur sesuai dengan fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana zakat 

yang diterima dari pihak muzakki kepada mustahiq sehingga tercapai tujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga 

dapat memperkecil kelompok masyarakat miskin, yang pada akhirnya akan 

meningkatkan kelompok muzakki.
10

  

c. pemberdayaan 

Kata pemberdayaan adalah terjemah dari istilah bahasa inggris yaitu 

empowerment yang berasal dari kata dasar power yang berarti kemampuan 

berbuat, mencapai, melakukan atau memungkinkan. Awal em berasal dari bahasa 

latin dan yunani, yang berarti didalamnya, karena itu pemberdayaaan berarti 

kekuatan dalam diri manusia, suatu sumber kreatifitas.
11

 

d. Ekonomi Ummat 

Ekonomi ummat adalah partisipatif yang memberikan akses fair dan adil 

bagi seluruh lapisan masyarakat dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi 
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tanpa harus mengorbankan fungsi sumberdaya alam dan lingkungan sebagai 

sistem pendukung kepada ummat secara berkelanjutan.
12

 

e. Badan Amil Zakat Nasional kabupaten Kampar  

Merupakan lembaga yang mengelola zakat yang berlokasikan di 

Kabupaten Kampar, Kota Bangkinang yang mengelola zakat, infaq, dan shadaqah 

yang telah mempunyai beberapa program dalam mensejahterakan masyarakat. 

C. Rumusan Masalah 

Dari batasan masalah yang dikemukakan maka penulis dapat merumuskan 

permasalahan, agar pembahasan lebih terarah dan terfokus, maka penulis perlu 

membuat rumusan masalah pada penulisan penelitian ini. Adapun perumusan 

masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana manajemen pendistribusian dana 

zakat pada BAZNAS Kabupaten Kampar dalam pemberdayaan ekonomi 

masyarakat. 

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

manajemen pendistribusian dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Kampar 

dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. 

2. Kegunaan penelitian 

Dari penelitian ini, diharapkan memberikan memfaat serta kontribusi baik 

bagi praktis maupun akademisi diantaranya: 
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1. Kegunaan Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan menambah referensi dan menambah 

sejumlah studi mengenai manajemen organisasi atau lembaga 

dakwah dalam penditribusian Zakat pada pelaksanaan dakwah. 

b. Sebagai bahan bacaan bagi Jurusan Manajemen Dakwah pada 

Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kajian yang menarik 

dan dapat menambah wawasan cakrawan keilmuan khususnya bagi 

penulis, umumnya bagi para pembaca, praktis dakwah dan tokoh 

masyarakat dalam mengetahui medan dakwah sekarang ini disengala 

bidang.  

b. Sebagai syarat menyelesaikan perkuliahan program Sarjana Strata 

Satu (S1) dan sebagai syarat memenuhi gelar Sarjana Komunikasi 

Islam (S. Sos.) pada Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah 

dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

E. Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan digunakan dalam rangka mengurai pembahasan 

masalah diatas. Maka penulis berusaha menyusun kerangka penelitian secara 

sistematis, agar pembahasan lebih terarah dan mudah dipahami, serta tidak 

kalah penting adalah uraian-uraian yang disajikan nantinya mampu menjawab 
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permasalahan yang telah disebutkan, sehingga tercapai tujuan-tujuan yang 

telah ditetapkan dengan sistematika. 

Untuk lebih mudah memahami pembahasan dan penulisan pada skripsi  

ini, maka penulis mengklasifikasi permasalahan yang terbagai dalam lima bab, 

pada masing-masing bab terdiri dari sub bab dengan sistematika penullisan 

sebagai berikkut: 

BAB I  : Pendahuluan 

Dalam bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Pembatasan Dan 

Perumusan Masalah, Tujuan Dan Manfaat Penelitian, Tinjauan 

Pustaka Dan Sistematika Penulis 

BAB II : Kajian Teori dan Kerangka Berfikir 

   Bab ini menguraikan kajian teori, kajian terdahulu yang relevan 

dengan penelitian dan kerangka berfikir yang digunakan dalam 

penelitia. 

BAB III : Metodologi Penelitian 

  Bab ini menjabarkan tentang jenis dan pendekatan penelitian, 

lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, 

teknik pengumpulan data, vailiditas data serta teknik analisis data. 
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BAB IV : Gambaran Umum 

Berisikan tentang sejarah berdirinya BAZNAS Kabupaten Kampar, 

visi dan misi, struktur, program kerja bagian, dan tugas pokok para 

pengurus BAZNAS Kabupaten Kampar. 

BAB V :Hasil Penelitian dan Pembahasan. 

   Bab ini memaparkan data mengenai hasil penelitian dan pembahsan 

serta analisis data hasil penelitian. 

BAB VI : Penutup 

 Bab ini berisikan tentang Kesimpulan dan Saran. 

 DAFTAR PUSTAKA 

 LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 


