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BAB IV 

PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum LAZISMU PDM
1
 

1. Latar Belakang Berdirinya LAZISMU
2
 

Latar belakang berdirinya LAZISMU terdiri atas dua faktor. 

Pertama, fakta bahwa kemiskinan di Indonesia masih luas, selain itu juga 

kebodohan dan indeks pembangunan manusia yang sangat rendah. Semua 

itu disebabkan tatanan keadilan sosial yang masih lemah. Kedua, zakat 

diyakini mampu bersumbangsih dalam mendorong keadilan sosial, 

pembangunan manusia dan mampu mengentaskan kemiskinan. Indonesia 

merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia sehingga 

memiliki potensi zakat, infak dan sedekah yang cukup tinggi. Namun, 

pengelolaan dan pendayagunaan yang belum maksimal membuat potensi 

tersebut tidak berdampak signifikan terhadap persoalan yang ada. 

LAZISMU didirikan dengan maksud sebagai institusi pengelola 

zakat yang memiliki manajemen modern sehingga dapat menjadikan zakat 

sebagai bagian dari penyelesaian masalah sosial masyarakat yang terus 

berkembang. Dengan budaya kerja amanah, profesional dan transparan 

                                                           
1
 Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan pengurus LAZISMU PDM bapak H. Suwarno, Selasa, 

11 April 2017 pukul 09.30-10.00. 
2
 http://www.Lazismu.org/ , diakses pada tanggal 11 April 2017 pukul 19.00 

http://www.lazismu.org/
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LAZISMU berusaha selalu menjadi lembaga zakat yang dapat dipercaya. 

Dengan spirit kreativitas dan inovasi LAZISMU selalu berusaha membuat 

program-program pendayagunaan yang dapat menjawab tantangan 

perubahan dan masalah sosial masyarakat yang berkembang. 

2. Visi dan Misi 

Setiap lembaga tentu memiliki visi dan misi agar kegiatan yang 

dilakukan dapat berjalan dengan baik dan terstruktur. Berikut adalah visi 

dan misi LAZISMU PDM. 

Visi: “Menjadikan lembaga amil zakat, infak dan sedekah yang amanah, 

transparan, profesional dan terpercaya” 

Misi: 

a. Mengoptimalkan pengelolaan zakat, infak dan sedekah secara 

profesional, transparan dan terpercaya. 

b. Mengoptimalkan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah. 

c. Mengoptimalkan pelayanan penghimpunan zakat, infak dan sedekah. 

3. Struktur Kepengurusan 

PENGURUS 

Ketua : H. Suwarno 

Sekretaris : H. Muthohar, A.ma 

Bendahara : Dr. H. Abdi Manaf 

DEWAN PELAKSANA 

Ketua : Aliq Qurbani 
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Staf : a. Banu 

    b. Endi 

    c. Noval 

DEWAN PENGAWAS SYARIAH 

a. H. Moh. Ridho, S.Ag 

b. H. Rodjichi, Amd 

c. H. Fathin Hammam, S.Sos 

4. Program Pemberdayaan dan Pelaksanaannya 

Salah satu fungsi zakat adalah sebagai sarana untuk saling 

berhubungan dan saling tolong-menolong antar sesama manusia dari 

orang kaya antara orang kaya dan orang miskin. Dana zakat dapat 

disalurkan dan dimanfaatkan untuk mengatasi kemiskinan yang sampai 

saat ini belum bisa diatasi dengan baik. Agar dana zakat yang disalurkan 

dapat berdaya guna dan bermanfaat, maka harus dilakukan pemberdayaan 

secara selektif untuk kebutuhan konsumtif atau produktif. 

Berikut merupakan jenis-jenis pemberdayaan zakat yang ada di 

LAZISMU PDM: 

a. Pendidikan  

Program pemberdayaan pendidikan diwujudkan dalam bentuk 

beasiswa dhuafa berbasis siswa berprestasi. Beasiswa ini 

diberikan kepada para siswa yang berprestasi namun dari sisi 

ekonomi atau financial masih kurang. Subsidi beasiswa 



47 
 

pendidikan yang diberikan ini besarnya Rp. 200.000 - Rp. 

250.000 per anak yang ditujukan kepada siswa tingkatan 

menengah pertama dan tingkatan siswa menengah atas atau 

sederajat. Dengan adanya program ini diharapkan siswa yang 

berprestasi dan kurang mampu sedikit terbantu dalam segi 

financial. 

b. Layanan Sosial 

Selain dalam bidang pendidikan, LAZISMU PDM juga 

memberikan subsidi bantuan untuk layanan sosial dalam bentuk 

santunan dhuafa berbasis pengajian. Santunan ini diberikan 

untuk memfasilitasi PCM ketika akan mengadakan pengajian. 

Adapun besarnya santunan yang diberikan adalah sebesar Rp. 

1.000.000 untuk satu tingkatan Pimpinan Cabang 

Muhammadiyah dengan rincian per anggota disubsidi sebesar 

Rp. 50.000 dengan perhitungan sebanyak 20 orang anggota. 

c. Bantuan untuk Panti Asuhan 

Program pemberdayaan yang diberikan oleh LAZISMU PDM 

juga dalam bentuk bantuan untuk panti asuhan yang berada di 

cakupan wilayah berdirinya LAZISMU tersebut. Besarnya 

bantuan yang disalurkan ke masing-masing panti asuhan adalah 

sebesar Rp. 750.000. Walaupun nominal yang diberikan tidak 

terlalu besar, namun diharapkan dengan adanya bantuan ini 
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panti asuhan sedikit terbantu. Semua dana yang disalurkan 

dalam program ini berasal dari dana zakat yang dihimpun oleh 

LAZISMU PDM berdasarkan tuntunan syariat dan ketentuan 

yang ada. 

5. Penghimpunan dan Pengelolaan Zakat 

Pengumpulan zakat yang dilakukan oleh LAZISMU PDM ini 

menggunakan cara memberikan surat pemberitahuan yang ditujukan 

kepada setiap cabang dan ranting. Surat pemberitahuan ini bertujuan untuk 

menarik atau memberikan informasi kepada para anggota Muhammadiyah 

agar mereka yang mempunyai kewajiban berzakat untuk segera 

mengumpulkan atau mengeluarkan zakatnya.  

Hal menggembirakan adalah kesadaran berzakat di kalangan kaum 

Muslim di Indonesia mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dengan 

munculnya lembaga-lembaga atau pun badan amil zakat baik yang 

dikelola pemerintah maupun swasta. Namun di sisi lain yang perlu 

menjadi perhatian adalah kesadaran untuk berzakat belum mencakup 

semua lapisan masyarakat termasuk warga Muhammadiyah. Ini terbukti 

dari kurangnya pengetahuan warga Muhammadiyah akan adanya 

LAZISMU di PDM. 
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B. Pengetahuan Warga Muhammadiyah Tentang LAZISMU PDM 

Di Indonesia sendiri ada beberapa lembaga amil zakat, salah satunya 

yaitu Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah 

(LAZISMU). 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. Sesuai namanya 

LAZISMU didirikan oleh PP. Muhammadiyah pada tahun 2002, selanjutnya 

dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil 

Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002. Dalam operasional 

programnya, LAZISMU didukung oleh jaringan multi lini, yaitu 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. Jaringan multi lini LAZISMU salah satunya berada 

di Kabupaten Tegal. 

LAZISMU PDM mulai dibentuk pada tahun 2004 dan terletak di 

Gedung Dakwah Muhammadiyah Jl. A. Yani Desa Procot, Kecamatan Slawi, 

Kabupaten Tegal. LAZISMU PDM masih belum memiliki kantor sendiri 

melainkan bergabung dengan organisasi Muhammadiyah lainnya. Seharusnya 
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lembaga seperti LAZISMU memiliki kantornya sendiri agar lebih terlihat 

keberadaannya oleh masyarakat. 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat sebagian warga 

Muhammadiyah yang belum mengetahui tentang LAZISMU PDM hal ini 

karena mereka tidak mengetahui akan keberadaan LAZISMU tersebut. 

Keberadaan LAZISMU yang kurang strategis ini menyebabkan warga 

Muhammadiyah kurang mengetahuinya. Hal ini menjadi salah satu evaluasi 

penting yang perlu diperhatikan. Karena jika dilihat dari segi pemasaran, 

lokasi yang kurang strategis dapat memengaruhi daya tarik seseorang dalam 

hal ini warga Muhammadiyah untuk menyalurkan zakatnya di LAZISMU 

PDM. 

Namun banyak juga dari warga Muhammadiyah yang sudah mengetahui 

tentang LAZISMU. Mayoritas narasumber  mengetahui tentang LAZISMU 

dari organisasi Muhammadiyah yang mereka ikuti. Sebagian lainnya 

mengetahui tentang LAZISMU dari keluarga yang mengikuti organisasi di 

Muhammadiyah. Pengetahuan warga Muhammadiyah tentang LAZISMU 

hanya dari sebuah organisasi, hal ini menandakan masih kurangnya sosialisasi 

dari LAZISMU kepada warga Muhammadiyah lainnya. Seharusnya 

LAZISMU lebih aktif melakukan sosialisasi untuk menarik minat warga 

Muhammadiyah yang bahkan tidak mengikuti organisasi apapun agar 

menyalurkan zakatnya melalui LAZISMU. 
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Pengetahuan warga Muhammadiyah tentang LAZISMU PDM tentu 

sangat berpengaruh pada banyaknya perolehan zakat di LAZISMU PDM. 

Semakin banyak yang mengetahui tentang LAZISMU PDM maka akan 

semakin banyak pula zakat yang dapat diperoleh. Akan tetapi, pada 

kenyataannya di lapangan bukan hanya faktor pengetahuan warga 

Muhammadiyah tentang LAZISMU saja yang mempengaruhi besar kecilnya 

perolehan zakat di LAZISMU PDM. Namun terdapat faktor lain yang 

memengaruhi warga Muhammadiyah untuk berzakat baik melalui LAZISMU 

PDM maupun dengan membagikan zakatnya secara langsung. 

C. Analisis Pengaruh Minat, Tingkat Pendapatan dan Tingkat Kepercayaan 

Warga Muhammadiyah Dalam Membayar Zakat di LAZISMU PDM 

Perolehan zakat yang masih jauh dari target yang diinginkan tentu 

sangat menjadi masalah besar bagi LAZISMU PDM. Seperti yang sudah 

dijelaskan di atas bahwa banyak faktor yang memengaruhi seorang muzakki 

untuk memilih menyalurkan zakatnya melalui lembaga amil zakat seperti 

LAZISMU atau membagikannya secara langsung tanpa melalui lembaga amil 

zakat. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi muzakki berzakat di LAZISMU 

PDM adalah minat. Minat didefinisikan sebagai suatu rasa suka dan 

ketertarikan pada suatu hal atau aktifitas tanpa adanya suruhan dari manapun. 

Ini berarti minat berkaitan dengan dengan perasaan suka atau senang dari 
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seseorang kepada suatu objek. Minat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu 

dorongan dalam diri sendiri, lingkungan sekitar dan faktor emosional. Dari 

definisi dan faktor yang memengaruhi minat tersebut tentu dapat dilihat 

bahwa rasa suka dan ketertarikan muzakki untuk berzakat di LAZISMU dapat 

muncul apabila ada dorongan dalam diri, lingkungan sekitar dan faktor 

emosional. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, mayoritas narasumber 

yang pernah berzakat di LAZISMU PDM merupakan anggota organisasi 

Muhammadiyah dan hal ini menjadi pendorong bagi mereka untuk 

menyalurkan zakatnya di LAZISMU. Dorongan dalam diri dan lingkungan 

untuk ikut mengembangkan LAZISMU yang notaben milik Muhammadiyah 

menjadi alasan dasar bagi narasumber untuk berzakat di LAZISMU. Seperti 

keterangan dari narasumber sebagai berikut: 

“… Karena dorongan dalam diri sendiri untuk ikut berpartisipasi 

mengembangkan LAZISMU selain itu karena saya juga anggota 

organisasi di Muhammadiyah.” (H. Syekhudin, 19 April 2017) 

 

Berdasarkan pernyataan di atas, jelas terlihat bahwa minat 

mempengaruhi muzakki berzakat di LAZISMU. Oleh karena itu, LAZISMU 

PDM harus meningkatkan strategi pemasarannya agar semakin banyak 

muzakki yang berminat untuk menyalurkan zakatnya melalui LAZISMU. 

Dengan pemasaran yang bagus maka tidak hanya warga Muhammadiyah yang 

mengikuti organisasi saja yang berzakat di LAZISMU, tetapi warga 
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Muhammadiyah yang lainnya pun akan merasa terdorong untuk berzakat di 

LAZISMU. 

Selain minat, tingkat kepercayaan juga menjadi salah satu faktor yang 

memengaruhi muzakki berzakat di LAZISMU PDM. Kepercayaan dalam 

penelitian ini didefinisikan sebagai kemauan muzakki mengandalkan lembaga 

amil zakat dalam menyalurkan zakatnya karena beranggapan bahwa lemabaga 

amil zakat bekerja dengan profesional, amanah dan transparan. Maka dari itu, 

sikap dapat dipercaya LAZISMU PDM menjadikan muzakki menyalurkan 

zakat di LAZISMU. 

Berdasarkan wawancara penulis dengan narasumber lainnya yang 

pernah berzakat di LAZISMU PDM  bahwa untuk menyalurkan zakat di 

lembaga amil zakat yang terperaya merupakan keinginan dari diri mereka 

sendiri, maka dari itu hal ini menjadikan faktor pendukung para muzakki 

untuk berzakat di LAZISMU. Pernyataan ini didapatkan dari wawancara 

dengan beberapa narasumber yang pernah berzakat di LAZISMU PDM 

sebagai berikut: 

“… karena saya ingin menyalurkan zakat saya di tempat yang lebih 

terpercaya seperti di LAZISMU.” ( H. Fatkhuri, 19 April 2017) 

 

“… ya karena saya ingin menyalurkan zakat melalui lembaga yang bisa 

dipercaya.” (Drs. H. A. Dasori, 20 April 2017) 

 

“… karena saya percaya dengan LAZISMU, kalau di LAZISMU zakat 

yang didistribusikan lebih tepat sasaran dan sesuai asnaf.” (H. Moh. Tri 

Jazuli, 20 April 2017) 
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Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa narasumber menyalurkan 

zakatnya melalui LAZISMU didasari atas kepercayaan bahwa zakat yang 

disalurkan melalui lembaga akan didistribusikan lebih tepat sasaran dan sesuai 

dengan asnaf. Narasumber juga merasa lebih yakin karena LAZISMU PDM 

selalu memberikan laporan pengelolaan zakat, infak dan sedekah setiap 

tahunnya kepada muzakki yang berzakat di LAZISMU. Hal ini menunjukkan 

bahwa LAZISMU PDM sangat terbuka dan transparan dalam hal pengelolaan 

zakat, infak dan sedekahnya. 

Membangun suatu kepercayaan masyarakat di sebuah lembaga memang 

sangat penting dilakukan. Terlebih lembaga seperti LAZISMU yang selain 

menghimpun juga mengelola dan mendistribusikan zakat dari masyarakat. 

Tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat tentu LAZISMU tidak akan bisa 

berjalan karena tidak adanya masyarakat yang menyalurkan zakatnya di 

LAZISMU. 

Penyaluran zakat melalui sebuah lembaga dirasa perlu karena dengan 

mengumpulkan zakat menjadi satu di lembaga maka akan meningkatkan 

jumlah zakat itu sendiri sehingga dapat lebih optimal dalam pembangunan 

ekonomi masyarakat yang kurang mampu. Pendistribusian yang lebih jelas 

dan merata juga dapat mengurangi kesenjangan ekonomi yang ada di 

masyarakat. 

Dalam penelitian ini penulis juga melakukan wawancara dengan 

narasumber yang belum pernah berzakat di LAZISMU PDM. Sebagian dari 
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narasumber tersebut mengatakan mereka mengetahui tentang LAZISMU akan 

tetapi mereka tidak menyalurkan zakatnya melalui LAZISMU dan memilih 

untuk membagikan zakatnya sendiri. Sebagian narasumber lainnya 

mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui tentang LAZISMU. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa ada beberapa 

faktor yang mendasari mereka tidak menyalurkan zakatnya melalui 

LAZISMU PDM. Pertama, narasumber beranggapan bahwa zakat yang 

dikeluarkan hanya sedikit dan apabila zakat tersebut disalurkan melalui 

LAZISMU maka lingkungan sekitar mereka yang kurang mampu tidak 

mendapatkan bagian zakat. Pernyataan ini didapatkan dari wawancara dengan 

narasumber yang belum pernah menyalurkan zakatnya melalui LAZISMU 

PDM sebagai berikut: 

“… pengeluaran zakat saya kecil dibagi-bagi dilingkungan sekitar dan 

keluarga saja sudah habis. Kalau saya salurkan ke LAZISMU nanti 

lingkungan saya dan keluarga banyak yang tidak kebagian zakatnya.” 

(H. Muntasik, 21 April 2017) 

 

Dari pernyataan di atas, mengindikasikan bahwa narasumber memiliki 

pendapatan sedikit sehingga zakat yang dikeluarkan hanya sedikit. Tetapi 

setelah dilihat dari pendapatan narasumber, pernyataan narasumber tersebut 

bertolak belakang dimana pendapatan yang diperoleh narasumber yang 

berprofesi sebagai pengusaha konveksi dapat dikatakan cukup besar. 
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Berikut merupakan data pendapatan beberapa narasumber yang pernah 

dan belum pernah berzakat melalui LAZISMU PDM yang penulis peroleh 

dari hasil wawancara: 

Pernah Zakat di LAZISMU PDM 
Belum Pernah Zakat di 

LAZISMU PDM 

Narasumber 1 6-8 juta / bln Narasumber 1 9-10 juta / bln 

Narasumber 2 3 jutaan / minggu Narasumber 2 8 jutaan / bln 

Narasumber 3 4 juta / bln 
    

Narasumber 4 5 juta / bln 
    

Tabel 4.1 Pendapatan Narasumber Yang Pernah dan Belum Pernah 

Berzakat Melalui LAZISMU PDM 

Dari data di atas dapat dilihat bahwa warga Muhammadiyah yang 

belum pernah berzakat melalui LAZISMU PDM memiliki pendapatan yang 

lebih besar dari pada warga Muhammadiyah yang sudah pernah berzakat 

melalui LAZISMU PDM. Hal ini menunjukkan bahwa zakat yang sedikit 

bukanlah sebagai dasar warga Muhammadiyah untuk tidak menyalurkan 

zakat melalui LAZISMU melainkan keinginan dari diri sendiri untuk memilih 

menyalurkan zakat secara langsung di lingkungan sekitarnya. Ini berarti 

tingkat pendapatan tidak mempengaruhi warga Muhammadiyah dalam 

membayar zakat di LAZISMU PDM. 

Kedua, kurangnya strategi penghimpunan zakat yang dilakukan oleh 

LAZISMU PDM. Padahal strategi penghimpunan dalam sebuah lembaga 
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zakat sangatlah penting. Pentingnya memilih strategi yang tepat tentu agar 

lembaga zakat juga dapat mencapai perolehan maksimal sesuai target yang 

ditetapkan. Masih kurangnya strategi penghimpunan zakat di LAZISMU tentu 

menjadi evaluasi penting mengingat masih jauhnya perolehan zakat di 

LAZISMU PDM dari target yang ditetapkan. 

Dari wawancara yang penulis lakukan sebagian narasumber mengatakan 

bahwa setiap tahun saat malam Idul Fitri banyak organisasi-organisasi dari 

Muhammadiyah yang meminta sumbangan zakat, tetapi tidak ada yang 

mengatasnamakan LAZISMU PDM. Pernyataan ini didapatkan dari 

wawancara dengan narasumber sebagai berikut: 

“…karena tidak ada yang mintain zakat dari LAZISMU. Adanya dari 

organisasi-organisasi Muhammadiyah yang lain.” (Feri Firdaus, 22 

April 2017) 

 

Tetapi menurut penuturan pengurus LAZISMU PDM, setiap tahun 

menjelang Idul Fitri LAZISMU PDM mengirimkan surat kepada setiap 

cabang dan ranting di Kabupaten Tegal untuk menarik zakat dari warga 

Muhammadiyah dan dikumpulkan di LAZISMU PDM untuk dikelola dan 

didistribusikan. Pernyataan ini didapatkan penulis saat wawancara dengan 

pengurus LAZISMU PDM sebagai berikut: 

“… setiap ramadhan menjelang Idul Fitri LAZISMU PDM 

mengirimkan surat kepada tiap-tiap cabang dan ranting Muhammadiyah 

untuk menariki zakat di daerah masing-masing lalu dikumpulkan ke 

LAZISMU PDM untuk selanjutnya dikelola dan didistribusikan oleh 

LAZISMU PDM.” (Endi, pengurus LAZISMU PDM, 13 April 2017) 
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Di cabang Muhammadiyah Adiwerna memang terdapat LAZISMU 

cabang, tetapi di LAZISMU cabang hanya sebagai tempat mengumpulkan 

zakat yang telah terkumpul dari setiap ranting. Sedangkan di ranting 

Muhammadiyah Desa Tembok Banjaran tidak terdapat LAZISMU, sehingga 

yang menariki zakat ke setiap warga Muhammadiyah adalah masjid-masjid 

Muhammadiyah yang terdapat di Desa Tembok Banjaran seperti Masjid 

Baiturrohim dan Masjid Al Falah. Zakat yang terkumpul di masjid-masjid 

tersebut lalu dikumpulkan ke LAZISMU cabang yang kemudian zakat 

tersebut disalurkan ke LAZISMU PDM untuk dikelola dan didistribusikan. 

Sehingga dalam menariki zakat warga Muhammadiyah di ranting tidak 

menggunakan nama LAZISMU karena yang manariki zakat adalah masjid. 

Strategi penghimpunan zakat LAZISMU PDM yang hanya 

mengandalkan pembagian surat-surat penarikan zakat kepada setiap cabang 

dan ranting tentu masih sangat kurang efektif. Karena pada kenyataannya 

masih banyak cabang-cabang dan ranting-ranting yang tidak mengumpulkan 

zakatnya ke LAZISMU PDM dan memilih membagikannya sendiri di daerah 

masing-masing. Hal ini tentu sangat berpengaruh kepada perolehan zakat di 

LAZISMU PDM. 

 

 


