
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah mahluk sosial yang tidak bisa dihindarkan dari kehidupan

bermasyarakat, tidak dapat hidup sendiri. Manusia memerlukan pertolongan satu

sama lainya dan dukung mendukung dalam memperoleh kemajuan. Oleh sebab itu,

manusia tidak dapat dihindarkan dari kerjasama antara satu sama lainnya bila ingin

mencapai tujuan dan kebahagiaan dalam hidupnya dan siapa yang menghindar dari

kenyataan tersebut berarti akan membawa dirinya kepada kemunduran dan

kelemahan.

Pada masa awal pemerintahan islam di Madinnah ( 623 M ) atau tahun 1

Hijriyah, pendapatan dan pengeluaran nrgara hamper tidak ada. Rasullah sendiri

adalah seorang kepala negara, pemimpin di bidang hukum, pemimpin dan

penaggung jawab dari keseluruhan administrasi. Rasullah tidak mendapat gaji

sedikitpun dari negara ataupun dari masyarakat, kecuali hadiah kecil yang

umumnya berupa bahan makanan. Zakat diwajibkan pada tahun ke 9 Hijriyah,

sementara pada tahun ke 2 Hijriyah. Akan tetapi ahli hadist memandang zakat telah

diwajibkan sebelum tahun ke 9 Hijriyah ketika Maulana Abdul Hasan berkata zakat

diwajibkan pada tahun ke 9 hijriyah dan dalam kurun waktu lima tahun setelahnya1

.

1 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, ( Yogyakarta: Fakultas Ekonomi,
2004 ), cet ke 2, h.233.



Zakat dari istilah fiqh berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh

Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Sebelum diwajibkan,

zakat bersifat sukarela dan belum ada peraturan khusus atau ketentuan umum.

Peraturan mengenai zakat diatas muncul pada tahun ke 9 Hijriyah ketika

dasar telah kokoh, wilayah negara berkembang dengan cepat dan orang

berbondong-bondong masuk Islam. Zakat dan sedekah sebagai pendapatan utama

bagi Negara dimasa Rasullah SAW.

Pada masa mengambil langkah-langkah tegas untuk mengumpulkan zakat

dari semua umat. Menurut Imam Suyuti, ketika berita wafatnya Rasullah SAW

tersebar keseluruh penjuru Madinah, banyak suku-suku arab yang meninggalkan

Islam dan  menolak membayar zakat. Abu bakar memerintahkan pasukannya untuk

menyerang suku-suku pembangkang tersebut. Abu bakar menyamakan seluruh

rakyat dalam pembagian zakat.

Sebagaimana di masa Rasullah SAW, perintahan Umar bin khatab

memposisikan zakat sebagai sumber pendapatan utama Negara Islam. Zakat

diwjadikan ukuran fiskal dalam rangka memecahkan masalah ekonomi secara

umum. Pengenaan zakat atas harta berarti menjamin penanaman kembali dalam

perdagangan dan perniagaan yang tidak perlu dilakukan dalam pajak pendapatan.

Hal ini juga akan member keseimbangan antara perdagangan dan pengeluaran.

Dengan demikian dapat dihindari terjadinya siklus perdagangan yang

membahayakan. Pelaksanaan pemungutan zakat dimasa pemerintahan rasullah saw

dan khula al-Rasyidin menjadi bukti arti penting zakat bagi pembangunan negara.

Sehingga, sebenarnya tidak  beralasan bagi sebagian pendapat yang meragukan



keefektifan   zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada masa

pemerintahan Rasullah saw dan masa para sahabatnya sangat memandang  penting

arti zakat. Tetapi dengan adanya kemajuan zaman sekarang ini zakat tidak lagi

dianggap penting karena sudah adanya pajak. Sebagian besar ulama fiqh

memandang bahwa zakat dan pajak adalah dua entitas yang berbeda dan tidak

mungkin dipersatukan. Menurut mereka zakat adalah kewajiban spiritual seorang

muslim terhadap tuhannya, sedangkan pajak adalah kewajiban seorang muslim

terhadap negara. Padahal kewajiban zakat dalam Islam memiliki memiliki makna

fundamental, selain berhubungan dengan aspek ketuhanan, ia juga terkait dengan

ekonomi sosial.

Konsep fiqh zakat menyebutkan bahwa sistem zakat berusaha

mempertemukan pihak surplus Muslim dengan pihak defisit Muslim. Hal ini

dengan harapan terjadinya proyeksi pemerataan pendapatan antara surplus dan

defisit muslim atau bahkan menjadikan kelompok yang defisit (mustahiq) menjadi

surplus (muzakki)2. Yusuf Qardhawi membagi tiga tujuan zakat yaitu dari pihak

wajib zakat (muzakki), pihak penerima zakat (mustahiq) dan dari kepentingan

sosial. Tujuan zakat bagi pihak muzakki adalah untuk mensucikan dirinya dari sifat

kikir, rakus, egoistis dan sejenisnya, melatih jiwa untuk bersikap terpuji serta

bersyukur atas nikmat Allah, mengobati batin dari sikap yang berlebihan mencintai

harta sehingga dapat diperbudak oleh harta itu sendiri, menumbuhkan sikap kasih

saying kapada sesama, membersihkan nilai harta itu sendiri dari unsur noda dan

2 Mustafa Edwin Nasution, Budi setyanto, Pengenalan ekslusif Ekonomi Islam, (Jakatra:
Kencana Media Grup, 2007), cet ke 2, h. 208.



cacat, dan melatih diri jadi pemurah dan berakhlak, serta menumbuh kembangkan

harta itu sendiri sehingga memberi keberkahan bagi pemiliknya.

Sedangkan bagi penerima zakat, antara lain untuk memenuhi kebutuhan

hidup terutama kebutuhan primer sehari-hari dan tersucikannya harta dari rasa

dengki dan kebencian yang sering menyelimuti hati melihat orang kaya yang bathil.

Selanjutnya akan muncul didalam jiwa rasa simpatik, hormat, serta rasa tanggung

jawab untuk ikut mengamankan dan mendoakan keselamatan dan pengembangan

harta orang-orang yang dermawan.

Adapun kepentingan kehidupan sosial, zakat bernilai ekonomis,

merealisasi fungsi sebagai alat perjuangan untuk menegakkan agama Allah dan

mewujudkan keadilan sosial ekonomi masyarakat pada umumnya. Padahal zakat

sangat berperan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat menengah

kebawah karena zakat yang dibagikan kepada para mustahiq dapat dijadikan modal

dalam usahanya tersebut, sehingga zakat sangat berperan dalam membantu

masyarakat yang tidak mampu.

Perhatian Islam yang besar terhadap penanggulangan problemnya

kemiskinan dan orang-orang miskin dapat dilihat dari kenyataan bahwa Islam

semenjak fajarnya baru menyingsing di kota Mekkah saat umat Islam masih

beberapa orang dan  hidup tertekan, dikejar-kejar, belum mempunyai pemerintah

dan organisasi politik sudah mempunyai kitab suci al-Qur’an yang memberikan

perhatian penuh dan kontinyu pada masalah sosial penaggulangan kemiskinan

tersebut. Al-Qur’an adakalanya merumuskannya dengan kata-kata “ memberi

makan dan mengajak memberi makan orang-orang miskin, dan adakalanya dengan



rumusan “ mengeluarkan  sebagian rezeki yang diberikan Allah”, memberikan hak

orang-orang yang meminta-minta, miskin, dan terlantar dalam perjalanan, “

membayar zakat “, dan rumusan-rumusan lainnya3.

Pada saat sekarang orang hanya mau membayar zakat pada bulan

Ramadhan saja, padahal diluar bulan Ramadhan zakat juga harus dibayar jika telah

mencapai nisabnya. Ada tempat kita membayar zakat selain di masjid yaitu di

badan amil zakat infak dan sedekah, badan amil zakat, lembaga amil zakat dan unit

pengumpulan zakat.

Badan amil zakat dan lembaga amil zakat mempunyai tugas pokok

mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan

ketentuan agama. Kedua lembaga tersebut bertanggung jawab kepada pemerintah

sesuai dengan tingkatannya. Dilatarbelakangi oleh semangat untuk mensejahterakan

bangsa dan umat Islam di Indonesia, dan upaya mengurangi kesenjangan dan

kemiskinan umat, maka pemerintah sangat mendukung berdirinya badan amil zakat

maupun lembaga amil zakat di Indonesia. Kedua lembaga pengelola zakat ini

dibentuk dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berzakat,

meningkatkan fungsi dan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan

kesejateraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatkan daya guna dan

hasil zakat.

Secara formil badan atau lembaga amil zakat tersebut mesti mendapatkan

pengesahan dari pemerintah daerah dimana lembaga tersebut berada. Lembaga

3 Yusuf Qardhawi, Hukum zakat, (Jakarta: PT. Mitra Kerjaya Indonesia, 1986), cet ke 12, h.
50.



yang berwenang untuk itu adalah departemen agama dan pemerintah daerah pada

setiap wilayah provinsi atau pusat.

Tumbuhnya lembaga-lembaga zakat merupakan cerminan timbulnya

kesadaran akan perlunya lembaga yang mampu mengelola zakat masyarakat. Selain

itu, hal ini merupakan hasil yang telah dilakukan lembaga zakat tersebut dalam

membangun kesejahteraan masyarakat. Di provinsi Riau juga ada Lembaga Amil

Zakat yang bernama “ Swadaya Ummah “.

Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah provinsi Riau sebagai organisasi

zakat yang pertama berada di Pekanbaru yang mempunyai andil dan bertanggung

jawab dalam menyalurkan dan mengembangkan zakat. Hal ini dibuktikan dengan

partisipasi Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Provinsi Riau dalam

mendistribusikan zakat dikota Pekanbaru. Lembaga amil zakat aktif dalam

melaksanakan ditribusi khususnya untuk menyalurkan zakat, agar masyarakat yang

berhak menerimanya bisa meningkatkan taraf hidup yang lebih baik dari

sebelumnya.

Menurut Bapak Nofriadi, SE, Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah

Provinsi Riau telah berdiri sejak 31 Januari 2002 yang dipertegas dengan Akte

Notaris No. 115/31-01-2002. Tajib Raharjo, SH. Swadaya Ummah adalah Lembaga

Amil Zakat pertama di Provinsi Riau, telah dikukuhkan oleh Gubernur Riau sebagai

Lembaga Amil Zakat Provinsi dengan SK Gubernur Riau No. 561/XII (2003)

tanggal 31 Desember 2003, bukti kepercayaan masyarakat4.

4 Nofriadi, Manajer Keuangan Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah, wawancara,
Pekanbaru, senin, 17 Desember 2012.



Dengan adanya lembaga amil zakat ini maka zakat yang telah terkumpul dapat

dimanfaatkan dengan baik untuk kepentingan masyarakat. Zakat yang telah

terkumpul dapat digunakan untuk kegiatan produktif atau dapat juga digunakan

untuk kegiatan konsumtif.

Pemberian dana atau zakat produktif untuk usaha kepada para mustahiq

zakat yang sesuai dengan pola pendayagunaan zakat adalah berupa zakat produktif

kreatif (usaha produktif). Dengan bentuk zakat seperti inilah yang memungkinkan

sekali para mustahiq mampu membangun perekonomian yang lebih mapan. Sebab

dalam pendayagunaan zakat sebagai usaha produktif seperti ini dapat merangsang

perkembangan perekonomian masyarakat.

Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah merupakan sebuah lembaga

keuangan non bank yang telah banyak memberikan jasa dan manfaat untuk

kebajikan dalam upaya meningkatkan perekonomian bagi yang benar-benar

membutuhkannya dan dianggap qard hasan (dana sosial) diberikan kepada 8 Asnab.

Islam menurut Qardhawi seperti yang dikutip oleh Esi Yana, dalam

skripsinya, mendorong umatnya untuk mencari rezeki yang berkah, mendorong

berproduksi dan menekuni aktivitas ekonomi diberbagai bidang usaha, seperti

pertanian, perkebunan, perdagangan, maupun industri. Dengan bekerja, setiap

individu baik kaum kerabatnya, memberikan pertolongan kepada yang

membutuhkannya, ikut berpartisipasi bagi kemaslahatan umat dan berinfak,

besedekah, berzakat dijalan Allah dalam menegakkan kalimatnya5. Kegiatan

5 Esi Yana, Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Strategi Baitul Maal Wat Tamwil
Muhammadiyah Riau dalam meningkatkan Usaha Kecil (Studi Kasus di Pasar Arengka Pekanbaru),
Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Jurusan Ekonomi Islam UIN SUSKA Riau 2011,  Pekanbaru,
Kamis, 15 Mei 2013, h. 61.



Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah merupakan salah satu bentuk, kerjasama,

saling menutupi kebutuhan dan tolong menolong dalam hal kebajikan. Undang-

Undang no. 38 tahun 1999 adalah Undang-undang yang mengatur tentang

pengelolaan zakat meliputi perencanaan, pengumpulan, pendistribusian,

pendayagunaan, serta pengawasan zakat.

Undang-Undang ini terdiri dari 10 Bab dan 25 pasal6. Di dalam Undang-

Undang nomor 38 tahun 1999 Pasal 12 dinyatakan bahwa pengumpulan zakat

dilakukan oleh badan/lembaga amil zakat dengan cara menerima atau mengambil

dari muzakki atas dasar pemberitahuan  terlebih dahulu kepada muzakki. Jika harta

tersebut berada di bank, lembaga amil zakat dapat melakukan kerjasama dengan

bank atas permintaan muzakki.

Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah melakukan kerjasama (mitra

sinergi) dengan lembaga, perorangan atau badan lain dalam rangka mengumpulkan

(menghimpun) dan terutama dalam hal pendistribusian dana zakat, dana infak dan

sedekah. Lembaga-lembaga tersebut antara lain Bank Syariah mandiri, Bank

Muamalat, Bank Riau, Bank Mandiri, Bank Jawa Barat dan lain-lain.

Keproaktifan lembaga amil zakat dapat diwujudkan melalui kegiatan

komunikasi, informasi, edukasi dan kerjasama mengenai zakat. Dalam

penghimpunan dana zakat pengurus Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah sediri

berketetapan bahwa sosialisasi zakat perlu dilakukan dengan baik dengan

memanfaatkan berbagai media. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis

tertarik untuk meneliti dengan judul “Tinjauan Ekonomi terhadap kerjasama

6 Undang-Undang RI No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan zakat (Yogyakarta: Pustaka
Yustasia,2009),cet ke 1, h.7.



Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah dengan Mitra Sinerginya (Studi Kasus

Bank Jawa Barat)”.

B. Batasan Masalah

Penulis membatasi masalah kepada tinjauan ekonomi Islam terhadap

kerjasama Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah dengan Mitra Sinerginya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan di atas, maka permasalahan dibahas dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem kerjasama Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah

dengan mitra sinerginya (studi kasus Bank Jawa Barat)?

2. Bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap kerjasama Lembaga Amil

Zakat Swadaya Ummah dengan mitra sinerginya (studi kasus Bank Jawa

Barat)?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini :

a. Untuk mengetahui sistem kerjasama Lembaga Amil Zakat Swadaya

Ummah dengan mitra sinerginya.

b. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi terhadap terhadap kerjasama

Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah dengan mitra sinerginya.



2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

a. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada program

D.III Jurusan Perbankan Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

b. Memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak yang

berkepentingan, terutama pada lembaga amil zakat dalam meningkatkan

hubungan kerjasama yang semakin erat.

c. Menambah Khazanah ilmu pengetahuan dan diharapkan bias menambah

literatur di perpustakaan UIN SUSKA Riau.

d. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk

penelitian selanjutnya.

e. Untuk mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang

telah penulis terima dalam masa perkuliahan.

E. Metode penelitian

1. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi Penelitian ini dilakukan di Lembaga Amil Zakat Swadaya

Ummah, yang terletak di jalan Soekarno-Hatta No.70 Pekanbaru. Adapun

yang menjadi alasan saya melakukan penelitian di Perusahaan Lembaga Amil

Zakat Swadaya Ummah yaitu, karena lokasinya dekat dan mudah bagi penulis

untuk menjangkaunya, dan mengingat biaya yang sangat minim.



2. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pimpinan dan staf inti system

kerjasama Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah yang berjumlah 6 orang

dan Bank konvensional berjumlah 1 yaitu Bank Jawa Barat berjumlah 6

orang, oleh karena jumlah populasi yang relative sedikit dan peneliti memiliki

kesanggupan untuk menjangkau secara keseluruhan, maka peneliti

menggunakan metode sensus.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelilitian ini adalah para pegawai lembaga amil zakat, dan

pimpinan/karyawan bank konvensional yaitu Bank Jawa Barat, sedangkan

objek dalam penelitian system kerjasama sistem kerjasama Lembaga Amil

Zakat Swadaya Ummah dengan mitra sinerginya.

4. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah :

a. Data primer,

yaitu data utama yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian

yaitu para karyawan pada lembaga zakat tersebut dan para donatur yang

telah menjalin hubungan kerjasama dengan Lembaga Amil Zakat

Swadaya Ummah.

b. Data sekunder yaitu dagai sumber yang dapat memberikan informasi

pendukung dalam penelitian secara mengikat.



5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi, yaitu mengadakan pengamatan langsung ke lokasi dan

mencatat secara sistematis terhadap objek penelitian.

b. Interview, yaitu cara bertanya langsung kepada pimpinan/pegawai

Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah tersebut.

c. Angket, yaitu penyebaran pertanyaan tertulis kepada pimpinan/karyawan

Bank Jawa Barat, dengan berbagai alternatif jawaban yang berkenaan

dengan tinjauan ekonomi Islam terhadap kerjasama sistem kerjasama

Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah dengan mitra sinerginya.

d. Riset Pustaka, yaitu cara memperoleh data dari pustaka dengan cara

menelaah isi buku-buku yang ada relevansinya.

6. Analisa Data

Setelah data terkumpul, data tersebut dianalisa dengan

menggunakan tekhnik deskritif kualitatif, yaitu dengan cara

mengklasifikasi data-data berdasarkan persamaan jenis dari data-data

tersebut dan diuraikan sehingga diperoleh suatu gambaran yang utuh dari

masalah yang diteliti.

7. Metode Penulisan

Setelah data terkumpul dan dianalisa, kemudian dituangkan dalam bentuk

laporan penelitian dengan metode:

a. Induktif, yaitu menarik kesimpulan dari yang bersifat umum kepada yang

khusus.



b. Deduktif yaitu, menarik kesimpulan dari yang bersikap khusus kepada

yang bersikap umum.

c. Deskriptif, yaitu mengumpulkan data dari keterangan kemudian dianalisa

sehingga disusun sebagaimana yang dikehendaki dalam panutan ini.

F . Sistematika penulisan

Adapun sistematika penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR TABEL

BABI : PENDAHULUAN

Pendahuluan yang meliputi, Latar belakang masalah,

permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian

yang terdiri dari; lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian,

sumber penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data,

metode penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Menggambarkan secara umum tentang lokasi penelitian, yaitu

berupa Sejarah Berdirinya Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah,

program pendayagunaan zakat, visi dan misi, hasil penghimpunan

dana zakat Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah, penyaluran

dana zakat Lembaga Amil Swadaya Ummah, struktur organisasi

Lemb aga Amil Zakat Swadaya Ummah, program Lembaga Amil

Zakat Swadaya Ummah.



BAB III : TINJAUAN TEORITIS

Menggambarkan secara umum tentang pengertian lembaga amil

zakat, kerjasama dalam system ekonomi Islam, pengertian mitra

sinergi, prinsip kemitraan, langkag-langkah kemitraan, pengertian

sinergi, pengertian perbankan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menggambarkan tentang system kerjasama Lembaga Amil Zakat

Swadaya Ummah dengan mitra sinerginya dan tinjauan okonomi

Islam terhadap kerjasama Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah

dengan mitra sinerginya (studi kasus Bank Jawa Barat).

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan kesimpulan akhir dari rangkaian hasil penelitian yang

sudah dibahas pada bab sebelumnya. Sekaligus sebagai penutup

dalam Tugas Akhir ini, oleh sebab itulah penutup ini penulis

tuangkan dalam bab terakhir.

DAFTAR PUSTAKA






