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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Islam adalah agama yang mencakup semua kehidupan manusia, termasuk 

bagian dalam perekonomian. Zakat, infaq dan sedekah sebagai landasan ekonomi 

islam, merupakan tiang ekonomi ummat dan mempunyai kedudukan yang istimewa 

dalam islam, bukan hanya karena ibadah shalat dan puasa saja yang diperintahkan, 

melainkan ia sebagai ibadah yang berkaitan dengan ekonomi, keuangan dan 

kemasyarakatan. 

Secara sosiologis zakat bertujuan untuk memeratakan kesejahteraan dari 

orang kaya (aghniya’) ketika memenuhi nisab (batas minimal) dan haul (waktu satu 

tahun (Muhammad Hadi, 2010. h. 1). Zakat termasuk salah satu rukun (rukun 

ketiga) dari rukun Islam yang lima. Didalam Al-Qur’an terdapat dua puluh tujuh 

ayat yang menyejajarkan kewajiban shalat dengan zakat. Terdapat berbagai ayat 

yang memuji orang-orang yang sungguh-sungguh menunaikannya, dan sebaliknya 

memberikan ancaman bagi orang yang sengaja meninggalkannya, sebagaimana 

dalam firmanNya: 

ُرهُْم َوتَُزِكِّْيِهْم بَِهاُخذْ ِمْن اَمْ  َواِلِهْم َصدَقَةً تَُطِهِّ  

Terjemahnya: “Pungutlah sedekah dari kekayaan mereka, kau bersihkan dan 

sucikan mereka dengan zakat itu.” (QS. Attaubah :103) 

Sesuai Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang 

Pengelolaan Zakat, menyatakan bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban 

bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan 
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pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan 

masyarakat. Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus 

dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam (Undang-undang No.23 

Tahun 2011). 

Upaya   untuk   menghimpun   dana   zakat, infaq dan sedekah yang bertujuan   

untuk   mensejahterakan   kehidupan   masyarakat   maka perlu   dilakukan   berbagai   

upaya   untuk   terealisasinya   tujuan tersebut.    Lembaga-lembaga    penghimpunan    

dana    zakat, infaq dan sedekah telah berkomitmen     dan     telah     melakukan     

berbagai     cara     agar penghimpunan    dana  zakat, infaq dan sedekah   di    masing-

masing    lembaga    dan dapat ditingkatkan ditiap tahunnya. 

Lembaga Amil Zakat adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya 

dibentuk oleh prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang 

dakwah, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Pengesahan atau Pengukuhan Lembaga 

Amil Zakat (LAZ) untuk mendapat pengukuhan, sebelumnya calon Lembaga Amil 

Zakat (LAZ) harus mengajukan permohonan kepada pemerintah sesuai dengan 

tingkatan ormas Islam yang memilikinya (Andri Soemitra. 2009. h. 422). 

Penghimpunan dana zakat, infaq dan sedekah merupakan salah satu 

aktivitas utama dari pengelolaan zakat infaq dan sedekah (ZIS). Setiap aktivitas 

dalam pengelolaan diarahkan untuk mencapai tujuan zakat yaitu meningkatkan 

perekonomian umat dengan cara pengelolaan dana zakat infaq dan sedekah yang 

berorientasi pada perbaikan kondisi perekonomian mustahik. Namun pengelolaan 

yang baik pun tidak akan berhasil tanpa dukungan jumlah dana zakat yang 

memadai. Sehingga menjadi sebuah keharusan bagi lembaga zakat untuk 
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meningkatkan jumlah pengumpulan dana zakatnya agar keterjangkauan dan 

kemanfaatannya dirasakan lebih meluas (Jurnal Azis dkk. 2016). 

Salah satu lembaga amil zakat nasional yang juga eksis sampai sekarang 

adalah Baitul Maal Hidayatullah merupakan lembaga amil zakat yang bergerak 

dalam penghimpunan dana Zakat, infaq, sedekah, kemanusiaan, dan CSR 

perusahaan, dan melakukan distribusi melalui program pendidikan, dakwah, sosial 

dan ekonomi secara nasional. 

Lahirnya lembaga-lembaga amil zakat, seharusnya mampu menjadi sebuah 

harapan bagi para mustahiq, serta dapat mengurangi angka kemiskinan dan 

pengangguran. Namun, hal ini tidak akan tercapai apabila Lembaga Amil Zakat 

tidak memiliki orientasi dalam pemanfaatan dana zakat, infaq dan sedekah yang 

tersedia. Lembaga pengelolaan zakat dalam menghimpun dana zakat, infaq dan 

sedekah  sudah selarasnya membantu pemerintah dalam hal perbaikan ekonomi 

masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung dari masyarakat. Cara-

cara yang dilakukan saat ini umumnya meliputi pembukaan stand-stand penerimaan 

zakat, pemasangan iklan pada media offline maupun online,  kunjungan dari rumah 

ke rumah dan kerjasama dengan komunitas tertentu, dan yang lain sebagainya.  

Dengan demikian, ummat Islam harus sadar bahwa untuk meningkatkan 

kesejahteraan ummat Islam diperlukan adanya upaya-upaya pengelolaan dana 

zakat, infaq dan sedekah sebagai salah satu solusinya. 

Untuk mencapai tujuan yang sempurna dalam suatu lembaga memerlukan 

suatu strategi yang matang dan penuh pertimbangan dengan mempertimbangkan 

beberapa faktor untuk mencapai tujuan, baik berupa dana, personel, materi, media, 

pengarahan, pengawasan, melakukan rencana, penyusunan strategi sehingga 
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terwujud tujuan yang baik dan sistematis, tidak terkecuali perusahaan yang 

mengelola zakat yang mengemban misi untuk mengembangkan ekonomi 

masyarakat dan mensejahterakan umat secara umum. Penghimpunan dana zakat 

infaq dan sedekah yang terorganisir dengan baik akan sangat membantu pemerintah 

dalam memaksimalkan ekonomi umat.  

Menurut Armin (2020) selaku Manajer Program dan Pendayagunaan Baitul 

Maal Hidayatullah (BMH) Perwakilan Sulawesi Tenggara yang mengutip dari 

Harian Kendari Pos, bahwa potensi dana zakat yang ada di Sulawesi Tenggara 

mencapai angka Rp. 2,7 triliun. Hanya saja yang baru bisa digarap oleh BAZNAS 

dan LAZNAS baru sekitar 37 miliar. Artinya potensi zakat masih lebih besar 

dibanding yang terealisasi, dan itupun belum termasuk potensi dana infaq dan 

sedekah, yang mana potensi tersebut harus terus digenjot melalui penghimpunan 

dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) yang harus ditingkatkan dari hari kehari. 

Olehnya itu lanjut Armin, perlu adanya strategi yang harus dilakukan yang mana 

kita berada di era milenial, dimana kita harus menyadarkan masyarakat yang 

mempunyai harta lebih untuk melakukan kewajibannya sebagai umat islam bahwa 

zakat merupakan kewajiban seluruh umat islam.  

            Pada  masa  sekarang  ini,  kondisi  pengelolaan  zakat  di Baitul Maal 

Hidayatullah (BMH) Perwakilan Sulawesi Tenggara mengalami    perubahan    yang    

signifikan,    dana yang terkumpul  terus  mengalami naik turun  dari dua tahun 

terakhir.  Tahun  2017  dana  ZIS yang  terkumpul  di BMH Perwakilan  Sulawesi 

Tenggara  sebesar  Rp  2,1  Milyar, dan ditahun 2018 mengalami penurunan sebesar 

1,1 milyar. Hal ini dikarenakan lembaga BMH sudah tidak bergantung pada 

lembaga inti yaitu yayasan Hidayatullah yang mana mengikuti intruksi dari pusat 
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bahwasanya Lembaga BMH  harus mandiri . Namun  demikian tingkat kepercayaan 

masyarakat untuk menyalurkan dana zakatnya semakin  meningkat.  Hal  tersebut  

juga  dikarenakan  bertambahnya dana ZIS pada tahun 2019  yaitu sebesar Rp. 1,9 

Milyar, sebab layanan pembayaran dan donasi zakat, infaq dan sedekah sudah bisa 

dilakukan melalui ATM  Bank BRI, BNI, Muamalat, BSM, BTN Syariah, BNI 

Syariah dan Bank Mandiri. Selain itu masyarakat bisa Mengakses situs web resmi 

BMH yaitu www.bmh.or.id, Mengakses situs kitabisa.com maupun Scan barcode 

QR donasi melalui aplikasi mobail banking atau aplikasi QR code. Sehingga  

memudahkan  masyarakat  untuk  langsung  bertransaksi tanpa   harus   ke   lembaga   

zakat   untuk   menyetorkan   zakatnya. 

Berdasarkan penegasan istilah di atas, yang dimaksud dari judul skripsi 

“Strategi Penghimpunan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah Pada Baitul Maal 

Hidayatullah (BMH) Perwakilan Sulawesi Tenggara” adalah penentuan cara 

yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah 

Perwakilan Sulawesi Tenggara dalam kegiatan penghimpunan zakat, infaq, dan 

sedekah untuk memperoleh hasil yang optimal sesuai dengan tujuan yang telah 

ditetapkan. 

 

1.2  Fokus Penelitian  

Dalam penelitian ini, fokus penelitian sebagai jembatan peneliti untuk 

mengumpulkan data dilapangan. Fokus dalam penelitian ini adalah strategi 

penghimpunan dana zakat, infaq dan sedekah pada Baitul Maal Hidayatullah 

Perwakilan Sulawesi Tenggara, juga cara penghimpunan dana zakat, infaq dan 

sedekah melalui transfer secara online. 

http://www.bmh.or.id/
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1.3  Rumusan Masalah 

    Berdasarkan latar  belakang masalah  diatas,  maka  rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana strategi  penghimpunan  dana  zakat, infaq dan sedekah  pada Baitul 

Maal Hidayatullah Perwakilan Sulawesi Tenggara ? 

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat penghimpunan dana zakat, infaq 

dan sedekah Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Sulawesi Tenggara ? 

 

1.4  Tujuan Penelitian 

1. Mengenali strategi penghimpunan dana zakat, infaq dan sedekah  pada Baitul 

Maal Hidayatullah Perwakilan Sulawesi Tenggara.  

2. Mencari tahu faktor pendukung dan penghambat penghimpunan dana zakat, 

infaq dan sedekah Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Sulawesi Tenggara. 

 

1.5  Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  tambahan ilmu   

atau   pengembangan   ilmu   pengetahuan   yang   lebih mendalam terkait 

strategi peningkatan penerimaan zakat infaq dan sedekah melalui lembaga 

baitul maal. 

2. Manfaat Praktis 

a. Lembaga Baitul Maal Hidayatullah 
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Penelitian   ini   dapat   dijadikan   informasi   yang   mungkin 

berguna untuk meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap    

Lembaga Amil Zakat Nasional   Baitul Maal Hidayatullah    dalam     

menghimpun dana zakat, infaq dan sedekah untuk disalurkan kepada fakir 

miskin. 

b. Lembaga Lainnya 

Penelitian  ini  diharapkan  dapat  membantu  kinerja  Lembaga 

Baitul Maal  seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ)  sebagai 

lembaga    milik   pemerintah    dalam meningkatkan jumlah donatur 

pertahunnya. 

 

1.6  Definisi Operasional 

Untuk menghindari terjadinya interpretasi yang berbeda dalam menafsirkan 

maksud penelitian ini, maka peneliti memberikan definisi yaitu : 

1. Strategi  

            Kata “strategi” diartikan sebagai keputusan dan tindakan untuk 

mencapai tujuan perusahaan pada setiap level perusahaan pada setiap level 

organisasi (AB Susanto, 2005. h. 2). 

2. Penghimpunan  

Dalam kamus Inggris-Indonesia fundraising diartikan sebagai 

pengumpulan dana atau penghimpunan dana, sedangkan dalam kamus besar 

Indonesia, yang dimaksud dengan pengumpulan dana atau penghimpunan dana 

adalah proses, cara, perbuatan mengumpulkan, penghimpun, penyerahan 

(Depdiknas. 2002. h. 12). 



 

8 
 

 

3. Zakat 

        Zakat  menurut bahasa berarti berkah,  tumbuh,  bersih,  suci, subur 

dan  baik. Zakat adalah suatu kewajiban bagi umat islam yang telah ditetapkan 

dalam Alqur’an, Sunnah Nabi, dan Ijtima’ para Ulama (Abdul Al-Hamid 

Mahmud Al-Ba’ly, 2006. h.1). 

Zakat juga merupakan suatu amalan wajib yang harus ditunaikan yang 

terdapat dalam rukun Islam yang ke empat yaitu umat Islam wajib membayar 

zakat sampai mencapai batas nisab zakat, gunanya untuk mensucikan harta dari 

hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah SWT. 

4. Infaq  

       Infaq diartikan sebagai perbuatan atau sesuatu yang diberikan oleh 

seseorang untuk memenuhi kebutuhan orang lain, baik berupa makanan, 

minuman dan sebagainya juga mendermakan atau memberikan sesuatu kepada 

orang lain berdasarkan rasa ikhlas semata mata untuk Allah SWT (Mardani, 

2012. h. 348). 

5. Sedekah 

       Sedekah merupakan perilaku ekonomi dalam rangka membantu orang 

lain dengan tujuan mencari pahala orang lain (Ismail Nawawi, 2017. h. 259). 

Sedekah adalah suatu akad pemberian suatu benda oleh seseorang 

kepada orang lain karena mengharapkan keridhoan dan pahala dari Allah SWT 

dan tidak mengharapkan sesuatu imbalan jasa atau penggantian (Mardani, 

2012. h. 344). 

 


