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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sebagaimana yang tertulis pada sila ke-5 yaitu tentang keadilan sosial 

bagi seluruh rakyat Indonesia yang menjelaskan dan mengajak masyarakat 

untuk aktif dalam memberikan sumbangan yang wajar sesuai dengan 

kemampuan dan kedudukan masing-masing kepada negara demi terwujudnya 

Kemakmuran dan Kesejahteraan umum, yaitu kesejahteraan lahir dan batin 

selengkap mungkin bagi seluruh rakyat. Secara garis besar dapat di artikan 

bahwa tujuan sila ke-5 salah satunya adalah untuk Kemakmuran dan 

Kesejahteraan masyarakat. Indonesia juga merupakan salah satu Negara 

dengan penduduk muslim terbanyak di dunia, dimana dalam Agama Islam 

mensejahterakan masyarakat adalah salah satu misi wajib yang harus 

dilaksanakan, tapi pada kenyataanya memakmurkan dan mensejahterakan 

masyarakat bahkan di Negara yang mayoritas muslim tidaklah gampang, 

Begitu banyak cara yang harus dilakukan begitu banyak yang harus 

dikorbankan, begitu pula dengan resiko yang dihadapi juga sangatlah besar. 

Tidak ada sebuah negara yang sepenuhnya bisa mewujudkan negara yang 

makmur dan sejahtera, karena selalu ada hambatan-hambatan yang datang. 

Sebuah kemakmuran dan kesejahteraan tercipta jika antara pemerintah dan 

rakyatnya benar-benar menerapkan sebuah skema sistem yang jujur dan adil. 
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Didukung pula dengan keinginan yang kuat, sistem manajerial yang 

terstruktur, ditunjang dengan tenaga yang ahli serta profesional dan juga 

yangtidak kalah penting yaitu kesediaaan dana untuk operasionalnya. Skema 

sistem jujur dan adil ini sejak dahulu merupakan sistem yang diucapkan oleh 

Islam. Islam tidak pernah mengajarkan sebuah kebatilan dalam bentuk 

apapun. Tujuannya hanyalah agar umat di bumi ini menjadi rukun antar 

sesama, makmur, dan sejahtera. 

Namun dalam prakteknya menerapkan sifat jujur dan adil  tidaklah 

mudah, sering kita lihat dalam jajaran di pemerintahan contohnya, banyak 

sekali kasus korupsi yang melanda Negara ini, disebabkan karena sifat rakus 

atau merasa tak puas diri akan harta dan kekayaan yang dimiliki, seakan 

menambah kesenjang antar si kaya dan si miskin.kaum miskin semakin tidak 

bisa menutup kebutuhan hidupnya. Faktor penyebabnya banyak sekali, akibat 

dari pemutusan hubungan kerja, tidak memiliki kemampuan ahli, sampai 

dengan sifat manusia yang pemalas karena bergantung dari belas kasihan 

orang lain. Fenomena ini merupakan sebuah penyakit bangsa, kaum miskin 

akan menumpuk dan menjadi masalah yang besar bagi Negara khususnya bagi 

Negara ini. 

Kemiskinan adalah masalah kemanusiaan yang telah lama di 

perbincangkan karena berbicara tentang kemakmuran dan upaya 

penangananya. Dalam islam sebenarnya sudah di ajarkan cara penangananya 

yaitu dengan zakat. Zakat merupakan instrumental yang strategis dan sangat 
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berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan masyarakat serta 

pembangunan ekonomi umumnya. Tujuan zakat tidak sekedar menyantuni 

orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen 

yaitu mengentaskan kemiskinan. Peran zakat sebagai satu bagian dari rukun 

Islam merupakan salah satu pilar dalam membangun perekonomian umat. 

Di Negara ini sebenarnya juga sudah banyak di buat peraturan-

peraturan menangani masalah kemiskinan, yang tentunya mengadopsi atau 

memakai sistem zakat yang telah di ajarkan dalam islam. Dalam zakat 

terdapat skema sistem yang jujur dan adil, selain itu zakat tidak hanya 

merupakan sebuah ibadah ritual saja, tetapi mencakup juga dimensi sosial, 

ekonomi, keadilan, dan kesejahteraan. Keberadaan zakat tidak bisa dipisahkan 

dengan instrumen infaq dan shadaqah, karena infaq dan shadaqah juga 

berperan penting dalam membantu dalam mengatasi masalah kemiskinan. 

Beberapa tujuan zakat salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar 

sang mustahiq, Kenyataan adanya stratifikasi sosial, dimana ada orang-orang 

yang berkecukupan dan juga ada kelompok masyarakat yang penuh dengan 

keterbatasan, bahkan untuk mencukupi kebutuhan pokok saja terasa amat 

sulit. Padahal kebahagiaan yang didambakan setiap orang itu, menurut Nabi 

Saw.:”Ada empat tanda kebahagiaan bagi manusia : Isteri yang shalihah, 

rumah yang luas, tetangga yang baik dan kendaraan yang bagus”. (HR.Ibnu 

Hibban). Dalam kenyataannya, jangankan kebahagiaan, tidak sedikit  yang 

sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan pokok (hawaij ashliyah), yaitu 
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sandang (pakaian), pangan (makanan pokok) dan papan (tempat tinggal yang 

memenuhi standar dasar dan minimal. Zakat dapat menjadi sarana untuk 

mengatasi kebutuhan dasar tersebut. 

Di Indonesia sebenarnya banyak Badan ataupun amil zakat, infaq, dan 

shadaqah (BAZ/LAZIS) yang sudah di dukung dengan tenaga professional, 

banyak juga masyarakat yang sudah menyalurkan dana mereka kepada Badan 

ataupun Lembaga-lembaga amil zakat, infaq, dan shadaqah (BAZ/LAZIS) 

seperti LAZISMU, BAZNAS, DOMPET DUAFA dan lain-lain, Akan tetapi 

hal ini semacam sia-sia karena Badan ataupun Lembaga-lembaga amil zakat, 

infaq, dan shadaqah (BAZ/LAZIS) dinilai kurang tepat dalam pendistribusian 

dana yang telah di sumbangkan, selain itu ada juga Badan ataupun  Lembaga-

lembaga amil zakat, infaq, dan shadaqah (BAZ/LAZIS) yang menyalurkan 

dana ke mustahiq hanya bersifat konsumtif, tentu dengan cara semacam ini 

masalah besar tentang mengatasi kemiskinan dan memberikan kesejahteraan 

umat belum bisa teratasi. Harus dengan pengelolaan yang efektif sehingga 

masalah yang besar tadi bisa diselesaikan.Apalagi melihat keadaan Badan 

ataupunLembaga-lembaga amil zakat, infaq, dan shadaqah (BAZ/LAZIS) 

yang ada di daerah-daerah yang dirasa masih kurang efektif dalam 

menyelesaikan permasalahan kemiskinan dan kesejahteraan umat. 

Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis dan mengevaluasi kinerja 

pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah yang terdapat di Kabupaten 

Banjarnegara,  Agar diketahui sejauh mana performa pengelolaan dana pada 
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Badan ataupun lembaga-lembaga amil zakat, infaq, dan shadaqah yang 

terdapat di Kabupaten Banjarnegara. Analisis evaluasi kinerja ini akan di 

lakukan menggunakan analis kuantitatif dan pendekatan indikator rasiorasio 

pengelolaan dana yang digunakan. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis 

akan mengambil judul dalam penulisan tugas akhir ini dengan judul: 

“Analisis Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Shadaqah (ZIS) : Studi Kasus 

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banjarnegara”. 

 

B. Batasan Masalah Penelitian 

Penulis hanya membatasi pada Analisis Pengelolaan Dana Zakat, 

Infak, dan Shadaqah (ZIS) : Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional 

(BAZNAS) Kabupaten Banjarnegara dengan melihat pertumbuhan  kinerja 

pengumpulan dana ZIS dan pengaruh pendistribusiannya dalam memenuhi 

kebutuhan  masyarakat serta tingkat kepuasan muzaki terhadap kinerja 

BAZNAS Kabupaten Banjarnegara. 
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C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1.Bagaimana perkembangan pertumbuhan pengelolaan ZIS di Badan Amil 

Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banjarnegara? 

2.Bagaimana pengaruh pendapatan mustahiq terhadap zakat yang diterima 

mustahiq dalam upaya mensejahterakan masyarakat? 

3.Bagaimana tingkat kepuasan muzaki terhadap kinerja pengelolaan dana ZIS 

pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banjarnegara? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui perkembangan pertumbuhan kinerja pengelolaandana 

ZIS pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten 

Banjarnegara. 

2. Untuk menjelaskan pengaruh pendapatan mustahiq terhadap jumlah dana 

ZIS yang diterima dalam upaya mensejahterakan masyarakat. 

3. Untuk mengetahui tingkat kepuasan muzaki pada kinerja BAZNAS 

Kabupaten Banjarnegara. 
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E. Manfaat Penelitian 

Kontribusi yang dapat diberikan setelah melakukan penelitian ini antara lain: 

1. Bagi Penulis dan para pembaca, diharapkan penelitian ini dapat menambah 

pengetahuan dengan mengimplementasikan teori yang ada dan realitas 

yangterjadi, khususnya mengenai pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah 

(ZIS). 

2. Bagi institusi terkait (BAZ/LAZIS), diharapkan penelitian ini bisa 

menjadibahan pertimbangan dan masukan dalam meningkatkan kinerja 

operasionaldan menentukan langkah-langkah terbaik selanjutnya demi 

pertumbuhan danperkembangan (BAZ/LAZIS) di Indonesia pada masa 

yang akan datang. 

3. Dapat dijadikan bahan rujukan dan referensi bagi penelitian selanjutnya 

yang mengangkat permasalahan yang sama. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan pemahaman isi penelitian ini, maka penulis menyajikan 

sistematika pembahasannya menjadi beberapa bab. 

Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri atas uraian latar belakang atau 

dasar pemilihan pokok bahasan, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan 

dari penelitian, dan manfaat dari penelitian ini. 

Bab II akan dipaparkan landasan teori yang akan dijadikan dasar dalam 

pembahasan yaitu mengenai zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) yang meliputi: 
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pengertian, sejarah, jenis-jenis, hukum, manfaat,dan  pembagian golongan. 

Selain itu, pada bab ini dipaparkan mengenai penelitian terdahulu yang 

menjadi rujukan untuk melanjutkan penelitian serta hipotesis. 

Bab III dijelaskan metode penelitian yang digunakan meliputi objek 

penelitian, jenis data, teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, 

definisi operasional pengelolaan, variabel penelitian, dan alat analisis yang 

digunakan untuk menganalisis data. 

Bab IV menjelaskan gambaran umum obyek penelitian yang meliputi: aspek 

Geografis dan Wilayah Administratif Kabupaten Banjarnegara, pengelolaan 

zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) pada BAZNAS Kabupaten Banjarnegara 

terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. 

Bab V berisi tentang pembahasan dan hasil penelitian mengenai analisis 

perkembangan pertumbuhan kinerja pengelolaan dana ZIS, pengaruh zakat 

yang diterima terhadap pendapatan mustahiq, dan tingkat kepuasan muzaki 

kepada BAZNAS Kabupaten Banjarnegara. 

Bab VI yang merupakan akhir dari penulisan akan ditarik kesimpulan serta 

saran atas topik yang dibahas berdasarkan pada pembahasan bab-bab 

sebelumnya. 

 

 

 


