
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna diturunkan 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, disamping itu ia mampu menghadapi dan

menjawab berbagai macam tantangan pada setiap zaman.1

Islam mengatur tatanan hidup dengan sempurna. Islam tidak hanya mengatur

masalah hubungan seseorang kepada tuhannya, tetapi juga mengatur hubungan sesama

manusia, hubungan manusia dengan makhluk lain dan dengan alam sekitarnya, seperti

sosial budaya, pertanian, tehnologi, tidak terkecuali di bidang ekonomi.

Islam memandang penting persoalan ekonomi, hal ini dikarenakan ekonomi

merupakan bagian dari kehidupan manusia yang tidak bisa dipisahkan. ekonomi bukan

tujuan akhir dari kehidupan melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih

baik.

Setiap manusia mempunyai kebutuhan pokok, yaitu sandang, pangan dan papan.

Semua kebutuhan tersebut tidak dapat diperoleh secara gratis tetapi harus diusahakan

dengan benar dan sah. Telah menjadi sifat alami manusia untuk memenuhi kebutuhannya

karena merupakan fitrah, Islam membenarkan seseorang memiliki kekayaan lebih banyak

dari orang lain, sepanjang cara dan pemanfaatannya benar yaitu dengan memperlihatkan

kewajiban dan tanggung jawab kepada kesejahteraan masyarakat.

1 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003),
h.4



Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu

untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak untuk menerimanya.

Dengan pengelolaan yang baik zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat di

manfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.2

Upaya demikian memerlukan keberanian di dalam memperbaharui pemahaman

masyarakat, lebih-lebih mereka yang diserahi amanat sebagai amil untuk

mensosialisasikan kepada masyarakat dan mengaplikasikannya. Di samping itu, lembaga

amil dalam mengelola dan pendistribusiannya perlu didukung dengan efektifitas,

profesionalitas dan akuntabilitas manajemen pengelolaannya.3

Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah sebagai salah satu bentuk lembaga zakat

yang dibentuk sebagai daya guna, hasil guna dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana

zakat, infak dan sedekah sehingga dapat meningkatkan peran serta umat dalam rangka

membangun manusia seutuhnya dengan penggalian dan pengelolaan dana zakat, infak

dan sedekah.4

Adapun landasan kewajiban mengeluarkan zakat sebagaimana firman Allah SWT

dalam al-Qur’an surat at-Taubah ayat 103, yaitu:






Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu
membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka..”.5

Dari penjelasan ayat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa amil zakat harus

memungut zakat harta bagi orang yang mampu untuk mengeluarkannya, bukan hanya

menunggu seperti yang banyak dilakukan para amil zakat.

2Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia No.38 Thn 1999 tentang pengelolaan zakat
3 Ahmad Rofiq, Fiqh Aktual, Ikhtiar Menjawab Berbagai Persoalan Umat, (Semarang:

PT Karya Toha Putra, 2004), h. 268
4 Azhar Bambang Gultom, Manajer Program Ekonomi LAZ Swdaya Ummah Pekanbaru, Wawancara,

Pekanbaru, 9 Agustus  2013
5Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahan, (Bandung: CV. J-ART,2005), h. 203.



Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur berdasarkan undang-undang No.38 tahun

1999 tentang Pengelolaan Zakat yang lalu diikuti dengan Keputusan Mentri Agama

(KMA) No. 581 Tahun 1999 dan keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat

Islam dan Urusan Haji No. D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

Zakat. Dalam UU tersebut ditegaskan bahwa lembaga pengelolaan zakat yang ada di

Indonesia adalah Badan Amil Zakat yang dikelola oleh negara serta Lembaga Amil Zakat

yang dikelola oleh swasta.6

Beberapa keuntungan dari pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga

pengelola zakat dan yang memiliki kekuatan hukum formal antara lain: pertama, untuk

menjamin kepastian dan kedisiplinan pembayar zakat. Kedua, untuk menjaga perasaan

rendah diri pada mustahiq zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari

para muzakki. Ketiga, untuk mencapai efesiensi dan efektifitas, serta sasaran yang tepat

dalam penggunaan  harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat.

Keempat, untuk memperlihatkan syi’ar Islam semangat penyelanggaraan pemerintahan

yang Islami.7

Menurut M. Daut Ali pemanfaatan dana zakat dapat digolongkan dalam empat

kategori yaitu:

1. Pendayagunaan konsumtif tradisional, dalam kategori ini zakat dibagikan kepada

orang-orang yang berhak menerimanya untuk dimanfaatkan langsung bagi orang yang

bersangkutan. Seperti zakat fitrah, yang diberikan kepada fakir miskin untuk

memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat harta yang diberikan kepada korban

bencana alam.

6Nurul Huda, Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam : Tinjauan Teoritis dan Praktis,(Jakarta :
Kencana, 2010), h.306

7 Didin Hafidhuddin, Panduan Zakat bersama DR. KH. Didin Hafidhuddin. (Jakarta : Republika,
2002), h. 126



2. Pendayagunaan konsumtif kreatif, yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain

barangnya semula seperti misalnya diwujudkan dalam bentuk beasiswa, dan lain-lain.

3. Pendayagunaan produktif tradisional, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk

barang-barang produktif, misalnya kambing, sapi, mesin jahit, alat-alat pertukangan,

dan lain sebagainya.

4. Pendayagunaan produktif kreatif, pendayagunaan ini diwujudkan dalam bentuk modal

yang dapat dipergunakan baik untuk membangun suatu proyek sosial maupun untuk

membantu atau menambah modal seseorang pedagang atau pengusaha kecil.

Pendayagunaan zakat dalam kategori ketiga dan keempat ini perlu dikembangkan

karena pendayagunaan zakat yang demikian mendekati hakikat zakat baik yang

terkandung dalam fungsinya sebagai ibadah maupun dalam kedudukannya sebagai dana

masyarakat.8

Dengan adanya zakat dalam bentuk pendayagunaan zakat sebagai usaha produksi

dapat memungkinkan terciptanya aktualisasi zakat dalam pemanfaatannya sehingga

pendayagunaan zakat produktif mampu menciptakan masyarakat adil dan makmur dalam

sudut pandang sosial ekonomi. Suatu keteledoran yang besar jika kita tidak mampu

menjadikan zakat memainkan perannya yang sesungguhnya secara optimal. Sehingga ia

mampu mempersembahkan hasil yang bernilai besar dan fositif bagi dunia Islam dan

kaum muslimin di era sekarang ini. Namun tentunya semua harus berjalan dengan aturan-

aturan yang dibuat oleh pakar yang benar-benar paham dan mempunyai kemampuan

untuk menjadikan zakat bisa memainkan perannya secara optimal.9

Maka konsep  zakat produktif inilah yang memungkinkan lebih efektif

terwujudnya tujuan zakat. Dengan demikian zakat bukanlah tujuan tetapi sebagai alat

8 Mohammad Daud Ali, Sisitem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf, (Jakarta : UI Press, 1998), Cet Ke-1,
h. 62-63

9 Said Hawa, Al-Islam, (Jakarta : Gema Insani, 2004), Cet Ke-1, h. 224



mencapai tujuan yaitu mewujudkan keadilan sosial dalam upaya mengentaskan

kemiskinan.10

LAZ Swadaya Ummah sebagai salah satu lembaga amil zakat senantiasa berusaha

melakukan penyaluran dana yang terkumpul agar benar-benar tepat sasaran dan tepat

program. Selain agar secara syar’i bisa dipertanggungjawabkan juga agar manfaatnya

lebih dirasakan oleh mustahik, untuk itu berbagai program telah dijalankan.

Untuk lebih terciptanya masyarakat yang sejahtera maka dibentuklah program

ummah, yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam peningkatan ekonomi

terutama untuk kaum fakir miskin. Pemberian zakat produktif ini telah berlangsung sejak

diresmikannya LAZ Swadaya Ummah. Tujuannya untuk memberikan bantuan modal bagi

kaum dhuafa, fakir miskin yang ada di Pekanbaru.

Pada dasarnya efektifitas (berhasil dalam penggunaan) adalah tingkat pencapain

tujuan atau sasaran organisasi yang telah ditetapkan dan sejauh mana seseorang

menghasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Namun dari perkembangan dana produktif

di LAZ Swadaya Ummah  tersebut apakah telah mampu membantu dalam pemberdayaan

ekonomi masyarakat dhuafa, sehingga tujuan dan sasaran yang diharapkan tercapai.

Tujuan dari efektifitas dana zakat adalah:

1. Untuk mengukur seberapa besar pengelolaan dana zakat yang mampu dihimpun dan

disalurkan (didayagunakan) oleh Lembaga Amil Zakat.

2. Untuk mengetahui kinerja dari Lembaga Amil Zakat yakni dengan melihat laporan

keuangan Lembaga Amil Zakat.

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Lembaga Amil Zakat terhadap perbaikan

ekonomi di Indonesia.11

10 Abdurrahman Qadir, Zakat Dalam Dimensi Mahda Dan Sosial, (Jakarta : PT Raja Grafindo persada,
2011), Cet Ke-1. h. 173

11 Riyanti Nurul Fauzi, “Analisis Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Dana ZIS pada
Lembaga Zakat di Indonesia (Studi Kasus Dompet Dhuafa Republika)”, Skripsi Ekonomi, Yogyakarta:
Universitas Islam Indonesia, 2004, h. 70



Jika dana produktif yang dikeluarkan oleh LAZ untuk memberdayakan masyarakat

kurang mampu/dhuafa sudah “efektif (berhasil guna).12, seperti yang diharapkan oleh

Pemerintah Riau dan LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru, tentu usaha dalam

pemberdayaan ekonomi masyarakat kurang mampu akan menjadi usaha produktif yang

menghasilkan pendapatan, sehingga tidak terjadi kesulitan terhadap perekonomian

masyarakat dhuafa, dan juga dari hasil pendapatan usaha tersebut bisa membantu beban

ekonomi masyarakat miskin di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dengan

judul ”Efektifitas Dana Produktif Di LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru Dalam

Memberdayakan Ekonomi Dhuafa”

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang

dipersoalkan, maka penulis membatasi masalah penelitian ini pada efektifitas dana

produktif di LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru dalam memberdayakan ekonomi dhuafa

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan diatas, maka permasalahan dibahas dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penggunaan dana produktif di LAZ Swadaya Ummah

Pekanbaru dalam memberdayakan ekonomi dhuafa?

2. Bagaimana efektifitas dana produktif LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru dalam

memberdayakan ekonomi dhuafa?

3. Bagaimana analisa ekonomi Islam terhadap efektifitas dana produktif LAZ Swadaya

Ummah Pekanbaru?

12Dar Yanto, Kamus Bahasa Indonesia Modern, (Surabaya : Apollo, 1994), h. 66



D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui mekanisme penggunaan dana produktif di LAZ Swadaya

Ummah Pekanbaru dalam memberdayakan ekonomi dhuafa.

b. Untuk mengetahui efektifitas dana produktif LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru

dalam memberdayakan ekonomi dhuafa.

c. Untuk mengetahui analisa ekonomi Islam terhadap efektifitas dana produktif LAZ

Swadaya Ummah Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

a. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar

Sarjana Ekonomi Islam di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

b. Untuk menambah wawasan serta pengetahuan penulis tentang Lembaga Amil

zakat khususnya mengenai efektifitas dana produktif di LAZ Swadaya Ummah

Pekanbaru dalam memberdayakan ekonomi dhuafa.

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran

kepada LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru serta berguna untuk penelitian lebih

lanjut.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru yang beralamat

di Jl. Soekarno-Hatta No 70 A Pekanbaru.

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek



Subjek dalam penelitian ini adalah orang-orang yang terlibat dalam penelitian

yaitu pegawai LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru dan kaum dhuafa.

b. Objek

Objek dalam penelitian ini adalah efektifitas dana produktif di LAZ Swadaya

Ummah Pekanbaru dalam memberdayakan ekonomi dhuafa.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pengurus LAZ Swadaya Ummah  yaitu

Pimpinan dan pegawai LAZ Swadaya Ummah  khusus di bidang ekonomi yang

berjumlah 3 orang, serta kaum dhuafa yang menerima dana sebagai bantuan modal

usaha yang berjumlah 160 orang. Adapun pengambilan sampel sebanyak (15%) dari

160 orang kaum dhuafa yang menerima bantuan modal usaha yaitu 24 orang dan

pengurus LAZ 3 orang. Jadi jumlah keseluruhan sampel adalah 27 orang. Adapun

metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah metode random sampling,

yaitu pengambilan sampel secara acak. Maksudnya yaitu setiap anggota populasi

mempunyai kesempatan untuk menjadi sampel.13

4. Sumber Data

a. Data primer

Data primer adalah jenis data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian yaitu

LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah  data yang penulis peroleh dari buku-buku yang

berhubungan dengan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, maka penulis menggunakan

beberapa metode yaitu:

13 Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), Cet. 12, h.
57



a. Observasi

Yaitu penulis melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian.

b. Wawancara

Yaitu melakukan tanya jawab langsung dengan narasumber atau responden untuk

memperoleh informasi sesuai data yang diperlukan.

c. Angket

yaitu dengan cara membuat pertanyaan yang berhubungan dengan keperluan

penelitian yang diajukan pada sumbernya.

d. Dokumentasi

Yaitu berupa laporan data dari pihak Lembaga Amil Zakat yang berhubungan

dengan objek penelitian.

6. Analisa Data

Metode analisa data yang penulis gunakan adalah metode penelitian yang

bersifat deskriptif kualitatif, yaitu menganalisa data-data berdasarkan persamaan jenis

dari data tersebut, kemudian diuraikan antara satu data dengan data yang lainnya

sehingga diperoleh gambaran umum yang utuh tentang masalah yang diteliti.

7. Metode Penulisan

Adapun metode penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan

menggunakan metode ini:

a. Metode Induktif, penulis menggunakan fakta-fakta yang bersifat khusus dan

diambil kesimpulan yang bersifat umum.

b. Metode Deduktif, penulis menggunakan kaidah-kaidah atau pendapat bersifat

umum dan diambil kesimpulan yang secara khusus.

c. Metode Deskriptif, penulis menggunakan metode dengan data-data yang

diperlukan dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan



Untuk lebih memudahkan pembaca dalam memahami dan menelusuri dari tulisan

ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan dalam beberapa bab dan sub-sub bab

yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah, batasan

masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode

penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LAZ SWADAYA UMMAH PEKANBARU

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru,

yaitu berupa sejarah berdirinya LAZ Swadaya Ummah, program-progam

LAZ Swadaya Ummah, visi dan misi,  struktur organisasi LAZ Swadaya

Ummah.

BAB III : EFEKTIFITAS DANA PRODUKTIF DAN PENGELOLAAN ZAKAT

Yang terdiri dari efektifitas dana produktif, pengelolaan zakat, antara lain:

pengertian, dasar hukum, harta-harta yang wajib dizakatkan. dan hikmah

zakat.

BAB IV : EFEKTIFITAS DANA PRODUKTIF DI LAZ SWADAYA UMMAH

PEKANBARU DALAM MEMBERDAYAKAN EKONOMI DHUAFA

Membahas tentang mekanisme penggunaan dana produktif di LAZ

Swadaya Ummah Pekanbaru, efektifitas dana produktif LAZ Swadaya

Ummah Pekanbaru dan analisa ekonomi Islam terhadap efektifitas dana

produktif LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru.

BAB V : PENUTUP

Yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran


