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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Islam dalam bahasa Arab merupakan mashdar dari kata aslama-yuslimu-

islaaman yang artinya taat, tunduk, patuh, berserah diri kepada Allah. Sedangkan 

jika dilihat dari asal katanya, maka Islam berasal dari kata assalmu (Damai), 

aslama (Taat),  istaslama saliim (Bersih dan Suci), dan salaam (Selamat atau 

Keselamatan). Islam satu-satu-Nya agama yang diridhai oleh Allah SWT 

sepanjang zaman. Islam adalah kata dari bahasa Arab yang terambil dari kata 

salima yang berarti selamat, damai, tunduk, pasrah dan berserah diri. (Adiwarman 

Karim, 2014:12) 

Islam mengatur semua kehidupan manusia, termasuk kewajiban yang 

berpotensi membangun kemaslahatan sosial ekonomi ummat, seperti halnya zakat. 

Meski zakat merupakan hal tentang harta, namun zakat berada dalam konteks 

hablun minallah bukan hablun minannas atau mu’amalah, dimana mu’amalah 

yang berkaitan dengan harta mencakup masalah transaksi komersial (al-

mu’awadat) seperti jual beli, sewa menyewa, masalah sosial seperti hibah dan 

wakaf, dan masalah perkongsian. Zakat merupakan salah satu rukun Islam. (Imam 

Mustofa, 2014:121) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mengatur tentang pengumpulan 

zakat, pendistribusian, pendayagunaan zakat, pengawasan, dan sanksi bagi 

pengelola yang melakukan kelalaian. Salah satu tujuan Lembaga Amil Zakat 

dalam mengelola zakat adalah peningkatan efektifitas dan efisiensi pelayanan. 

Oleh karena itu, suatu lembaga pengelola zakat dituntut untuk memiliki sistem 

pengumpulan dan penyaluran yang cepat dan tepat sehingga fungsi zakat dapat 
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dirasakan secara optimal dalam melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Amil 

Zakat juga berperan dalam mendorong pembangunan kesejahteraan ummat. (Pasal 

6 dan 17 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat) 

Pemerintah di Indonesia telah membentuk sebuah lembaga yang khusus 

menangani zakat yang disebut dengan Badan Amil Zakat (BAZ). Lembaga yang 

dibentuk oleh pemerintah pada tahun 1968 tersebut bertujuan untuk mengelola 

zakat di tanah air agar potensi zakat dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki 

kondisi sosial ekonomi bangsa yang terpuruk akibat krisis multi dimensi yang 

melanda Indonesia. Awalanya zakat merupakan kewajiban yang telah disepakati 

oleh umat Islam. Kewajiban zakat telah ditetapkan dalam Al-Qur‟an dan hadis 

baik secara umum ataupun khusus sehingga telah diketahui dengan pasti sebagai 

bagian dari kewajiban agama. Salah satu fungsi zakat adalah fungsi sosial, yaitu 

sarana saling berhubungan sesama manusia terutama orang kaya dan orang 

miskin, karena dana zakat dapat dimanfaatkan secara kreatif untuk mengatasi 

kemiskinan yang merupakan masalah sosial yang selalu ada dalam kehidupan 

masyarakat. (Kementerian Agama RI, 2012). 

Zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah 

SWT wajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak 

menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Zakat juga merupakan amal sosial 

kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan 

perkembangan ummat manusia. Seluruh ulama Salaf dan Khalaf menetapkan 

bahwa mengingkari hukum zakat, yakni mengingkari wajibnya, dapat 

menyebabkan pelakunya terkena hukum kufur. (Muhammad Aziz, 2015:56) 
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Secara sosial, zakat berfungsi sebagai lembaga jaminan sosial. Secara 

ekonomi, zakat berfungsi sebagai salah satu instrumen untuk mengentaskan 

kemiskinan, pemerataan pendapatan, dan mempersempit kesenjangan yang terjadi 

antara kelompok kaya dan miskin. (Nurul Huda danMohamad Heykal, 2010:89) 

Zakat dibagi menjadi dua yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal 

adalah zakat mal (harta): emas, perak, binatang, tumbuh tumbuhan (buah-buahan 

dan biji-bijian) dan barang perniagaan. Zakat nafs, zakat jiwa yang disebut juga 

“zakatul fitrah” (zakat yang diberikan berkenaan dengan selesainya mengerjakan 

shiyam (puasa) yang difardhukan). (Hasbi Ash shiddieqy, 2009:117) 

Saat ini zakat mal sangat beragam jenisnya sesuai dengan perkembangan 

profesi yang berkembang. Perkembangan ini juga diikuti dengan pola manajemen 

yang lebih efektif seperti zakat produktif, juga saluran pendistribusian zakat yang 

beragam. Untuk dapat mengaplikasikan zakat sesuai tujuan zakat, maka 

dibutuhkan pola manajemen zakat yang baik dan sesuai dengan mustahik zakat 

yang ada, terutama lingkungan sekitar Lembaga Amil Zakat. (Nasihul Umam, 

2018:143) 

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk mayoritas Islam, 

dengan potensi zakat yang sangat besar. Pendayagunaan zakat dapat mengatasi 

permasalahan seperti halnya kemiskinan. Sayang terdapat beberapa kekurangan 

mengenai kebijakan lembaga pengelola zakat diantaranya, adanya program 

pemberdayaan yang tumpang tindih antar Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), 

kurangnya kemitraan dalam pelaksanaan program, data mustahiq tidak akurat, 

program pemberdayaan yang diajukan mustahiq tidak visioner, sehingga program 



 
 

4 

 

pemerintah terkadang bertentangan. (Nurul Huda dan Tjiptohadi Sawarjuwono, 

2013:79) 

Usaha untuk meningkatkan jumlah pembayar zakat haruslah dimulai 

dengan perhatian serius kepada masyarakat agar membayar zakat kepada instansi 

zakat. Ketulusan dalam melaksanakan berbagai macam urusan mengenai zakat 

perlu dikuatkan agar tidak menimbulkan berbagai prasangka yang tidak baik 

mengenai institusi zakat. (Ram Al Jaffri Saad, 2009:63) 

Melihat pengelolaan zakat dalam pemberdayaan ekonomi ummat 

menemukan masih rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada BAZNAS 

di Kabupaten Wakatobi sehingga peran BAZNAS di Kabupaten Wakatobi dalam 

pengelolaannya zakat belum maksimal disebabkan karena pemerintah belum 

sepenuhnya fokus dalam program yang diselenggarakan oleh BAZNAS. Dalam 

hal ini BAZNAS  masih berupaya dalam pengelolaan zakat melalui program UPZ. 

Kurangnya kesadaran dari beberapa masyarakat berdampak dalam pengelolaan 

zakat yang optimal. (Hasil Wawancara pertama dari Pihak BAZNAS Kabupaten 

Wakatobi, 09 September 2020) 

Bertolak dari hal-hal di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Peranan BAZNAS Dalam Pengelolaan Zakat Di 

Kabupaten Wakatobi”. 

1.2 Fokus Penelitian 

Mengacu pada latar belakang di atas, maka yang menjadi fokus 

penelitian adalah bagaimana peranan BAZNAS dalam pengelolaan zakat di 

Kabupaten Wakatobi. 
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1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana potensi zakat di Kabupaten Wakatobi? 

2. Bagaimana upaya BAZNAS dalam pengelolaan zakat di Kabupaten 

Wakatobi? 

3. Apa Faktor penghambat dan pendukung dalam pengumpulan dana zakat di 

Kabupaten Wakatobi? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana potensi zakat di Kabupaten Wakatobi. 

2. Untuk mengetahui bagaimana upaya pengelolaan zakat di BAZNAS 

Kabupaten Wakatobi. 

3. Untuk mengetahui apa faktor penghambat dan pendukung dalam 

pengumpulan zakat di Kabupaten Wakatobi 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

ilmu dan teori bagi para mahasiswa terkhusus program studi Manajemen 

Dakwah dalam mengimplementasikan peranan BAZNAS dalam 

pengelolaan zakat di Kabupaten Wakatobi. 

2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran 

kepada masyarakat tentang manfaat zakat dan lembaga pengelola zakat. 
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Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana dalam 

mengembangkan pengelolaan potensi zakat sebagai sarana untuk 

membangun pemerataan kesejahtraan mustahiq. Penelitian ini diharapakan 

dapat dijadikan sebagai pedoman bagi Pengelola Zakat dalam 

mengimplementasikan pengelolaan zakat yang sesungguhnya. 

1.5 Defenisi Operasional 

Untuk menghindari terjadinya salah pengertian dan penafsiran serta 

kekeliruan bagi pembaca akan skripsi ini, maka penulis memandang perlu untuk 

memperjelas pengertian yang terkandung dalam penelitian dan memberikan 

batasan pengertian judul “Peranan BAZNAS Dalam Pengelolaan Zakat di 

Kabupaten Wakatobi” maka perlu di kemukakan definisi oprasional yaitu sebagai 

berikut: 

a. BAZNAS adalah (Badan Amil Zakat Nasional) merupakan badan resmi 

dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah yang mempunyai tugas 

dan fungsi mengumpul, mendistribusikan, mendayagunakan, mengelola 

infak, sedekah, dan sosial keagamaan lainnya sesuai dengan syari‟at 

Islam dan menyampaikan laporan pelaksanaan kepada Bupati dan 

BAZNAS Provinsi.  

b. Zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap ummat 

Islam untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya 

seperti fakir miskin, amil, fisabilillah dan semacamnya, sesuai dengan 

yang ditetapkan oleh syari‟at 
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c. Peran BAZNAS sebagai pe.nyedia bantuan jaminan sosial bagi fakir 

miskin serta membantu tugas Negara dalam mensejahterakan 

masyarakat.  

. 


