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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kemajuan zaman membuat kehidupan serba instan dan praktis. 

Kemajuan teknologi memperdekat jarak komunikasi serta memudahkan 

menemukan sesuatu yang diinginkan. Dengan kemajuan ini banyak manusia 

memanfaatkannya dengan baik, seperti membuka usaha, jasa yang bertujuan 

untuk memperoleh keuntungan dan memajukan perekonomian.  

Selain pandangan memperoleh keuntungan itu berkembanglah 

pemikiran-pemikiran oleh umat Islam yang mempunyai keahlian dibidang 

ilmu teknologi komputerisasi sebagai sarana mempermudah untuk melakukan 

pengelolaan pembayaran zakat. 

Dalam pandangan Islam setiap keuntungan yang berupa penghasilan 

atau harta akan dikenakan zakat. Zakat merupakan rukun Islam yang ke empat 

dan wajib dijalankan oleh setiap muslim jika sudah cukup nisab (jumlah harta 

benda minimum yang dikenakan zakat).
1
 Menunaikan zakat memiliki makna 

membersihkan harta yang diperoleh. 

Pada kehidupan era modernisasi ini, tidak bisa dipungkiri manusia 

cenderung ingin melakukan hal secara praktis dalam segala hal. Oleh karena 

itu lembaga BAZNAS menciptakan sebuah terobosan dalam pengelolaan 

pembayaran zakat menggunakan sistem online. Terbukti sistem ini 
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memudahkan para muzakki (orang yang membayar zakat) untuk membayar 

zakat. 

Saat ini Lembaga BAZNAS mengikuti perkembangan teknologi 

seperti media online. Lembaga ini membuka layanan pembayaran zakat, infaq 

dan shadaqah melalui media online, seperti e-payment, e- card, yang kerja 

sama dengan bank-bank yang berbasis syari’ah sebagai mitra mereka dalam 

menghimpun dana zakat. 

Badan Amil Zakat Kota Pekanbaru melaksanakan tugas dan fungsinya 

sesuai intruksi dari Badan Amil Zakat Nasional membentuk Unit 

Pengumpulan Zakat (UPZ) pada instansi pemerintah, badan usaha milik 

negara, badan usaha milik daerah  dan  perusahaan swasta. 

Kemudahan yang ada dalam zakat melalui media online ini terlihat 

dari berbagai aspek seperti kemudahan pembayaran zakat,  dengan kinerja 

amil yang profesional, serta antar cabang LAZ dan BAZ terhubung secara 

online menimbulkan rasa kepercayaan yang tinggi bagi muzakki.  

Namun permasalahannya sistem pembayaran zakat melalui media ini 

masih dirasakan sulit oleh beberapa kalangan. Dikarenakan tidak semua 

menguasai teknologi informasi internet. Sistem yang seharusnya 

mempermudah masyarakat untuk membayar zakat belum bisa terealisasi 

secara  menyeluruh serta kurangnya penyuluhan tentang sistem ini. 

Berangkat dari latar belakang diatas penulis ingin meneliti permasalan 

ini dengan mengangkat judul “Sistem Informasi Pembayaran Zakat Melalui 

Media Online di Kota Pekanbaru”. 
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B. Penegasan Istilah 

Dalam penelitian yang berjudul “Sistem Informasi Pembayaran Zakat 

di BAZNAS Kota Pekanbaru Melalui Media Online” ini, penulis perlu 

mempertegas beberapa istilah dalam judul, terutama pada beberapa kata kunci 

yang penulis anggap penting maksudnya untuk menghindari kesalahpahaman 

terhadap istilah yang terdapat dalam judul penelitian, maka penulis perlu 

memberikan penegasan pada istilah-istilah berikut : 

1. Sistem 

Sistem adalah seperangkat komponen yang saling berhubungan 

dan  saling bekerja sama untuk mencapai beberapa tujuan.2 Jadi dapat 

disimpulkan bahwa sistem merupakan suatu cara untuk mencapai suatu 

tujuan yang sudah tersusun dan terencana. Sedangkan pembayaran adalah 

berasal dari kata bayar yang berarti memberikan uang kepada orang lain, 

sebagai pengganti barang yang di terima atau melunasi utangnya.
3
 Setelah 

menemukan kedua maksud istilah tersebut dapat disimpulkan bahwa 

sistem pembayaran ialah kemampuan subjek (manusia) yang saling 

bekerja satu sama lain untuk mengatur sistem penerimaan uang atau harta 

zakat. 
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 JS Badadu dan Sutan Muhammad Zain,  Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta :  Pustaka 

Sinar Harapan,, 1994)  h.110 
3
JS Badadu dan Sutan Muhammad Zain,  Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta :  Pustaka 

Sinar Harapan,, 1994  h.34 



4 

 

 

 

2. Informasi 

 Informasi berasal dari bahasa latin yakni informationen yang 

artinya konsep, ide, garis besar. Informasi adalah data-data yang telah 

diolah sehingga dapat berguna bagi siapa saja yang membutuhkan. 

3.  Zakat 

Zakat secara bahasa berasal dari bahasa Arab yakni kata “Az-

zakah” yang berarti berkembang atau tumbuh.
4
 Kadang juga diartikan 

subur, bersih atau suci. Sedangkan secara Istilah zakat adalah pemberian 

tertentu dari harta tertentu kepada orang yang tertentu menurut syarat-

syarat yang di tentukan. salah satu ibadah pokok dan termasuk salah satu 

rukun Islam.
5
 

4.  Media online 

Media online adalah sebutan umum untuk sebuah bentuk media 

yang berbasis telekomunikasi dan multimedia (baca-komputer dan 

internet).
6
 Jadi media online ialah media yang terhubung melalui jaringan 

internet, yang berguna untuk menghubungkan yang satu dengan lain 

melalui di dunia maya. Kegunaannya seperti komunikasi, informasi, 

komersil, dan lainnya. 

5. BAZNAS Kota Pekanbaru 

Badan Amil Zakat Nasional atau yang sering di singkat BAZNAS 

merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah 
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  Hasan, M. Ali. Zakat dan Infak, Salah Satu Solusi Mengatasi Problem Sosial di  

Indonesia. (Jakarta : Kencana, 2008)  h. 23 
5
  Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, (Jakarta : Litera Antar Nusa, 2004) h.13 
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  Jubilee Enterprise,  Buku Pintar Internet, (Jakarta: Bina Cipta, 2008)  h.39 
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berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki 

tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah 

pada tingkat nasional. Sedangkan BAZNAS Kota Pekanbaru ialah Badan 

Amil Zakat Nasional yang berada di Kota Pekanbaru dan saling 

berhubungan langsung dengan BAZNAS Pusat (Jakarta). 
7
 

 

C. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka 

yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem 

informasi pembayaran zakat melalui media online di BAZNAS Kota 

Pekanbaru. 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang sistem 

pembayaran zakat melalui media online diBAZNAS Kota Pekanbaru 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Akademis 

1) Sebagai bahan informasi ilmiah untuk mengetahui sistem 

pembayaran zakat di BAZNAS Kota Pekanbaru melalui media 

online. 

2) Bagi masyarakat pada umumnya dan bagi lembaga BAZNAS Kota 

Pekanbaru pada khususnya, penelitian ini dapat dijadikan bahan 
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kajian untuk lebih mengetahui sistem yang digunakan oleh 

BAZNAS Kota Pekanbaru dalam pembayaran zakat melaui media 

online dan sebagai acuan untuk memperbaiki serta meningkatkan 

sistem pembayaran zakat di masa akan datang. 

b. Kegunaan Praktis 

1) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi 

BAZNAS Kota Pekanbaru yang mengelola pembayaran zakat 

online pada khusunya, dan bagi lembaga yang bekerja di bidang 

pengelolaan zakat pada umumnya, . 

2) 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 Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Skripsi ini ditulis dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I  :  Pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, penegasan 

istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan serta 

sistematika penulisan. 

BAB II :  Kajian Teori dan Kerangka Berfikir. Bab ini  menguraikan 

kajian teori, kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian 

dan kerangka berfikir yang digunakan dalam penelitian.  

BAB III :  Metodologi Penelitian. Bab ini menjabarkan tentang jenis dan 

pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber 
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data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, vailiditas 

data serta teknik analisis data. 

BAB IV:  Gambaran Umum. Bab ini menjelaskan sejarah berdirinya 

BAZNAS Kota Pekanbaru, termasuk visi dan misinya, struktur 

organisasi, tujuan mutu dan kegunaan mutu, program 

unggulan, serta alamat dan kontak. 

BAB V: Hasil Penelitian dan Pembahasan.Bab ini memaparkan data 

yang menyangku tentang penyusunan rencana, 

pengorganisasian, pelaksanaan serta pengawasan. Selanjutnya 

menganalisis data tersebut. 

BAB VI  :  Penutup. Bab ini berisikan kesimpulan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

    


