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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Harta yang dimiliki manusia sesungguhnya hanyalah sebuah titipan dari 

Allah SWT. Manusia ditugaskan untuk mengelola dan memanfaatkan harta 

tersebut sesuai dengan ketentuannya. Islam menyuruh manusia untuk menjaga 

harta dan dilarang untuk memubazirkan dan menyia-nyiakannya, karena 

sesungguhnya di dalam harta itu ada bagian hak sosial.
1
 Seperti firman Allah 

dalam surat Al-Ma’arij (70:24-25): 

                          

Artinya: “Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian 

tertentu (24) Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang 

yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau 

meminta)(25)”
2
 

 

Sebagaimana isi dari ayat tersebut bahwa di dalam harta yang dimiliki 

manusia terdapat hak orang lain, salah satu cara untuk memberikan hak 

tersebut yaitu dengan mengeluarkan zakat. Selain itu juga bisa dengan 

sedekah maupun infak. 
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Islam menekankan adanya hubungan saling tolong-menolong antar 

sesama umat Muslim. Hal itu dimaksudkan agar kita dapat merasakan apa 

yang orang lain rasakan. Selain itu, sikap tolong-menolong merupakan salah 

satu upaya yang dilakukan untuk membantu pemerintah dalam mengurangi 

kemiskinan. 

Dalam Islam menunaikan zakat juga dimaksudkan sebagai pemberantas 

kemiskinan. Dengan membayar zakat maka dapat mengurangi perbedaan 

pendapatan yang ada di masyarakat. Hal ini juga dapat menghindari 

kesenjangan sosial yang dapat menimbulkan konflik dan mengganggu 

keharmonisan dalam bermasyarakat. Zakat merupakan rukun Islam ketiga 

yang wajib dilakukan oleh setiap umat Islam. Zakat tak sekedar sebuah ibadah 

semata yang diwajibkan kepada setiap umat Islam bagi yang sudah memenuhi 

syarat, namun lebih dari pada itu, yaitu sebagai sebuah sistem pendistribusian 

harta benda antar umat Islam, dari si kaya kepada si miskin, sehingga zakat 

mampu menghilangkan kesenjangan sosio-ekonomi masyarakat. 

Dalam Islam sudah dijelaskan bahwa setiap orang diwajibkan 

mengeluarkan zakat atas kekayaan dan juga zakat atas gaji. Pendapatan 

merupakan harta kekayaan yang dimiliki oleh seorang muzakki yang 

berpengaruh besar terhadap motivasi untuk membayar zakat. Ketika terjadi 
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kenaikan harta atau pendapatan maka dapat memengaruhi peningkatan jumlah 

zakat yang akan dikeluarkan berikutnya.
3
 

Sebagai suatu kewajiban, zakat haruslah ditunaikan sesuai dengan 

aturan syariat, bukan berdasarkan kemauan atau pun selera muzakki sendiri. 

Karena itu, syarat yang sudah diatur oleh syariat Islam dalam hubungannya 

dengan jenis harta yang wajib dizakati, nishab, haul, cara pembayaran dan 

pola pengelolaannya, haruslah berpedoman pada ketentuan syariat yang sudah 

diatur secara jelas dan lengkap.
4
 Pengelolaan zakat yang sesuai dengan 

ketentuan syariah sudah tertuang dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang 

pengelolaan zakat yang di dalamnya sudah diatur tentang pelaksanaan, 

pengelolaan zakat dan perencanaan sampai pendistribusian dan 

pendayagunaan. 

Fenomena yang berkembang di masyarakat sekarang, banyak muzakki 

yang memberikan zakatnya secara langsung (tidak melalui amil zakat baik 

pemerintah maupun swasta) kepada mustahik. Di desa Tembok Banjaran, 

Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal masih banyak sekali masyarakat yang 

membagikan zakatnya secara langsung kepada masyarakat sekitarnya yang 

dianggap kurang mampu pada saat malam Idul Fitri. Zakat yang disalurkan 

secara langsung biasanya hanya berisi zakat konsumtif saja yang bersifat 

                                                           
3
 Kiryanto dan Villia Nikmatul Khasanah, “Analisis Karakter Muzakki dan Tata Kelola LAZ terhadap 

Motivasi Membayar Zakat Pengahasilan”, Jurnal Akuntansi Indonesia, I, Januari, 2013, Vol. 2, hlm. 

55. 
4
 Gamsir Bachmid dkk., “Perilaku Muzakki dalam Membayar Zakat Mal (Studi Fenomenologi 

Pengalam Muzakki di kota kendari)”, Jurnal Aplikasi Manajemen, II, Juni, 2012, Vol. 10, hlm. 426. 
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jangka pendek yang akan habis hanya dalam beberapa hari. Hanya sedikit 

masyarakat yang menyalurkan zakatnya melalui lembaga amil zakat. 

Penyaluran zakat secara langsung oleh muzakki ini terjadi karena 

beberapa faktor, seperti masih kurangnya kepercayaan masyarakat pada 

lembaga amil zakat. Selain itu juga masih ada masyarakat yang menganggap 

bahwa jumlah zakatnya terlalu kecil untuk disalurkan melalui lembaga zakat 

sehingga mereka memilih untuk menyalurkan zakatnya secara langsung. 

Tidak sedikit pula masyarakat yang tidak mengetahui tentang lembaga amil 

zakat sehingga mereka selalu menyalurkan zakatnya secara langsung.  

Di Indonesia sudah terdapat lembaga semi pemerintah yang berwenang 

untuk melakukan pengelolaan, pengolahan dan pendistribusian zakat. Di 

tingkat daerah terdapat Badan Amil Zakat Propinsi/Kabupaten, di tingkat 

nasional terdapat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan terdapat pula 

lembaga non pemerintah yaitu Lembaga Amil Zakat (LAZ). Di Kabupaten 

Tegal sendiri sudah ada beberapa lembaga atau badan amil zakat dan salah 

satunya yaitu LAZISMU PDM. 

LAZISMU adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat 

dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif 

dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari 

perorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. Didirikan oleh PP. 

Muhammadiyah pada tahun 2002, selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri 
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Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui 

SK No. 457/21 November 2002. Dalam operasinal programnya, LAZISMU 

didukung oleh jaringan multi lini, yakni sebuah jaringan konsolidasi lembaga 

zakat yang tersebar di seluruh provinsi (berbasis kabupaten/kota) yang 

menjadikan program-program pendayagunaan LAZISMU mampu 

menjangkau seluruh wilayah Indonesia secara cepat, terfokus dan tepat 

sasaran.
5
 Salah satu jaringan multi lini tersebut adalah LAZISMU PDM. 

Berikut merupakan perkembangan perolehan zakat, infaq dan shadaqah 

(ZIS) LAZISMU PDM dari tahun 2011-2016:
6
 

Tahun Jumlah Muzakki Jumlah Perolehan 

1432 H/2011 M 146 org/ lemb Rp. 79.719.100 

1433 H/2012 M 109 org/lemb Rp. 52.618.700 

1434 H/2013 M 110 org/lemb Rp. 97.345.318 

1435 H/2014 M 98 org/lemb Rp. 80.466.300 

1436 H/2015 M 123 org/lemb RP. 103.840.500 

1437 H/ 2016 M 122 org/ lemb Rp. 132.336.900 

Tabel 1.1 Perolehan Zakat, Infaq dan Shadaqah LAZISMU PDM 

periode tahun 2011-2016 

 

                                                           
5
 http://www.Lazismu.org/, diakses pada tanggal 11 Desember 2016 pukul. 18:50:15 

6
 Dikutip dari Buku Laporan Pengelolaan Zakat Infaq dan Shadaqah LAZISMU PDM, Periode Ke-13 

tahun 1437 H/2016 M, hlm. 3. 

http://www.lazismu.org/
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Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat perkembangan perolehan zakat 

dari tahun 2011 sampai tahun 2016. Pada tahun 2011 zakat yang diperoleh 

yaitu Rp. 79.719.100. Pada tahun 2012 zakat yang diperoleh mengalami 

penurunan sebesar 34% yaitu hanya memperoleh zakat Rp. 52.618.700. Pada 

tahun 2013 zakat yang diperoleh yaitu sebesar Rp. 97.345.318 dimana 

terdapat peningkatan sebesar 85% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2014 

zakat yang diperoleh kembali mengalami penurunan sebanyak 17% yaitu 

hanya memperoleh zakat sebesar Rp. 80.466.300. Pada tahun 2015 zakat yang 

diperoleh meningkat sekitar 29% yaitu Rp.103.840.500 dan pada tahun 2016 

zakat yang diperoleh kembali mengalami peningkatan yaitu sekitar 27% 

dimana zakat yan diperoleh sebesar Rp. 132.336.900. 

Dari data tersebut terlihat bahwa perolehan zakat di LAZISMU PDM 

masih fluktuatif. Jumlah tersebut masih sangat jauh dari target perolehan yang 

ditetapkan oleh LAZISMU pusat yaitu sebesar 1 milyar rupiah per tahun 

untuk setiap LAZISMU kabupaten/kota 

Kesadaran membayar zakat atas harta sesuai dengan ketentuan syariat, 

seperti nishab, haul, serta cara mengeluarkannya secara benar (melalui amil) 

merupakan bentuk dan perwujudan kepatuhan muzakki terhadap perintah 

zakat. Bentuk dan perwujudan kepatuhan merupakan penggambaran dari 

perilaku muzakki dalam membayar zakat atas hartanya, yang banyak 
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dipengaruhi oleh tingkat keyakinan, pemahaman dan kecenderungan-

kecenderungan yang dimiliki oleh muzakki.
7
 

Setiap muslim berkewajiban membayar zakat atas pendapatan atau gaji 

yang diperolehnya. Zakat tersebut seharusnya disalurkan melalui sebuah 

lembaga yang berwenang menangani zakat. Tetapi kenyataannya di 

masyarakat desa Tembok Banjaran, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal 

masih banyak yang menyalurkan zakatnya secara langsung tanpa melalui 

lembaga karena beberapa faktor seperti masih kurangnya kepercayaan 

masyarakat terhadap lembaga amil zakat, persepsi masyarakat tentang jumlah 

zakat dan pengetahuan masyarakat tentang lembaga amil zakat.  

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “MINAT, TINGKAT PENDAPATAN DAN 

TINGKAT KEPERCAYAAN WARGA MUHAMMADIYAH DALAM 

MEMBAYAR ZAKAT DI LAZISMU PDM (STUDI KASUS DI DESA 

TEMBOK BANJARAN, KECAMATAN ADIWERNA, KABUPATEN 

TEGAL)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dirumuskan masalah 

sebagai berikut: 
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1. Bagaimana pengetahuan warga Muhammadiyah tentang LAZISMU 

PDM? 

2. Apakah minat, tingkat pendapatan dan tingkat kepercayaan 

memengaruhi warga Muhammadiyah dalam membayar zakat di 

LAZISMU PDM? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengetahuan warga Muhammadiyah tentang 

LAZISMU PDM. 

2. Untuk mengetahui pengaruh minat, tingkat pendapatan dan tingkat 

kepercayaan warga Muhammadiyah dalam membayar zakat di 

LAZISMU PDM. 

D. Kegunaan Penelitian 

Penulis berharap semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi 

manfaat bagi semua pihak, yaitu antara lain: 

1. Secara teoritis 

a. Menambah khasanah ilmu pengetahuan ekonomi, khususnya ekonomi 

Islam dan pada umumnya zakat. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada 

ilmu pengetahuan yang nantinya dapat digunakan sebagai acuan atau 

pun referensi untuk penelitian sejenis sebagai pengembangan ilmu 

ekonomi Islam. 
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2. Secara praktis 

a. Pihak Masyarakat/ institusi pendidikan 

Memberikan masukan yang membangun untuk peningkatkan 

pembelajaran tentang zakat. 

b. Pihak LAZISMU 

Memberikan masukan yang membangun tentang minat muzakki untuk 

membayar zakat di LAZISMU PDM. 

E. Sistematika Penulisan 

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis 

menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil 

penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut adalah 

sebagai berikut: 

BAB I: PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

dan kegunaan, sistematika penulisan, dan tinjauan pustaka. 

BAB II: LANDASAN TEORI 

Bab ini menguraikan landasan teori yang meliputi pembahasan tentang 

Organisasi Pengelola Zakat, Zakat, Minat, Pendapatan dan 

Kepercayaan.  
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BAB III: METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan metode penelitian yang digunakan peneliti, 

meliputi: jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data penelitian, 

populasi dan sempel, teknik pengumpulan data, teknik pengecekan 

keabsahan data dan teknik analisis data. 

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan tentang profil objek penelitian, analisis data dan 

temuan lapangan. 

BAB V: PENUTUP 

Bab ini menguraikan kesimpulan dan saran. 

F. Penelitian Terdahulu 

Untuk menghindari kesamaan penulisan serta plagiasi, maka penulis 

mencantumkan beberapa penelitian yang ada kaitannya dengan skripsi ini, di 

antara penelitian-penelitian tersebut adalah sebagai berikut: 

M. Abdul Ro’uf melakukan penelitian skripsinya pada tahun 2011 

tentang “Analisis Faktor-faktor Yang Memengaruhi Minat Masyarakat 

Membayar Zakat Di Rumah Zakat Cabang Semarang”. Hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa kepercayaan, religiusitas dan pendapatan secara 

bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap masyarakat 
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membayar zakat di Rumah Zakat cabang Semarang.
8
 Perbedaan dengan 

penelitian yang akan penulis teliti yaitu dalam penelitian ini penulis 

menggunakan pendekatan kualitatif serta variabel yang digunakan penulis 

adalah minat, tingkat pendapatan dan tingkat kepercayaan tanpa menggunakan 

variabel religiusitas. Lokasi yang penulis teliti juga berbeda yaitu di 

LAZISMU PDM. 

Gamsir Bachmid dkk melakukan penelitian pada tahun 2012 tentang 

“Perilaku Muzakki dalam Membayar Zakat Mal (Studi Fenomenologi 

Pengalaman Muzakki di Kota Kendari)”. Hasil penelitiannya menunjukkan 

bahwa nilai-nilai yang ingin diwujudkan (keyakinan) dari ketaatan membayar 

zakat mal oleh muzakki meliputi empat bentuk yaitu nilai ketaatan terhadap 

perintah Allah (nilai transenden-spiritual), nilai saling berbagi dan membantu 

orang lain (nilai sosial-humanistis), nilai keberkahan dan tambahan harta (nilai 

ekonomi-material) dan nilai kepuasan dan ketenangan jiwa atas kepemilikan 

harta (nilai moral-psikologis).
9
 Perbedaan dengan penelitian yang akan 

penulis teliti yaitu dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan 

kualitatif dan pada penelitian ini penulis lebih memfokuskan penelitian 

kepada warga muhammadiyah dalam membayar zakatnya di LAZISMU 

PDM. 

                                                           
8
 Skripsi M. Abdul Rouf, Analisis Faktor-faktor Yang Memengaruhi Minat Masyarakat Membayar 

Zakat Di Rumah Zakat Cabang Semarang, Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 

2011, hlm. 103. 
9
 Gamsir Bachmid dkk., Ibid., hlm. 435. 
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Kiryanto dan Villia Nikmatul Khasanah melakukan penelituan pada 

tahun 2013 tentang “Analisis Karakter Muzakki dan Tata Kelola LAZ 

terhadap Motivasi Membayar Zakat Pengahasilan”. Hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa jenis kelamin tidak berpengaruh signifikan terhadap 

motivasi membayar zakat sedangkan tingkat keimanan, pengetahuan tentang 

Islam, tata kelola LAZ dan tingkat pendapatan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap motivasi membayar zakat.
10

 Perbedaan dengan penelitian 

yang akan penulis teliti yaitu dalam penelitian ini penulis menggunakan 

pendekatan kualitatif serta penulis lebih menekankan tentang yang 

mempengaruhi warga muhammadiyah membayar zakat di LAZISMU PDM. 

Selain itu penulis hanya menggunakan variabel minat, tingkat pendapatan dan 

tingkat kepercayaan. 

Nurul Tsani Muslihati melakukan penelitian skripsinya pada tahun 2014 

tentang “Pengaruh Religiusitas Dan Pendapatan Terhadap Minat Bayar 

Zakat Melalui BAPELURZAM (Badan Pelaksana Urusan Zakat 

Muhammadiyah) PCM Weleri Kendal”. Hasil penelitiannya menunjukkan 

bahwa secara bersama-sama terdapat pengaruh signifikan antara religiusitas 

dan pendapatan terhadap minat bayar zakat.
11

 Perbedaan dengan penelitian 

yang akan penulis teliti yaitu dalam penelitian ini penulis menggunakan 
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 Kiryanto dan Villia Nikmatul Khasanah, Ibid., hlm. 58. 
11

 Skripsi Nurul Tsani Muslihati, Pengaruh Religiusitas Dan Pendapatan Terhadap Minat Bayar Zakat 

Melalui BAPELURZAM (Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah) PCM Weleri Kendal, 

Semarang: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Walisongo Semarang, 2014, hlm. 98. 
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pendekatan kualitatif serta penulis menggunakan variabel kepercayaan dan 

tidak menggunakan variabel religiusitas. Selain itu penelitian yang akan 

penulis teliti mengambil lokasi di LAZISMU PDM. 

Nailul Hidayatil Azimah melakukan penelitian skripsinya pada tahun 

2016 tentang “Pengaruh Religiusitas, Gaji Dan Kepercayaan Terhadap Minat 

Muzakki Membayar Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 

Kabupaten Gresik”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa religiusitas, gaji 

dan kepercayaan secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap minat 

membayar zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Gresik 

dan variabel gaji lah yang berpengaruh paling dominan.
12

 Perbedaan dengan 

penelitian yang akan penulis teliti yaitu dalam penelitian ini penulis 

menggunakan pendekatan kualitatif serta penulis tidak menggunakan variabel 

religiusitas. Selain itu penelitian yang akan penulis teliti mengambil lokasi di 

LAZISMU PDM. 
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