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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Ajaran Islam mengandung dua tata hubungan yang harus dipelihara 

oleh para pemeluknya. Keduanya disebut dengan dua kalimat: hablum 

minallah wa hablum minan nas,1 artinya hubungan kepada Allah dan 

hubungan kepada manusia. Hubungan ini dilambangkan dengan “tali”, karena 

ia menunjukkan ikatan atau hubungan antara manusia dengan Tuhan dan 

antara manusia dengan manusia. Hal ini menuju kepada keselarasan dan 

kemantapan hubungan dengan Allah (hubungan vertikal) dan dengan sesama 

manusia (hubungan horizontal). 

Hubungan dengan Allah telah terjalin dengan ibadah salat dan 

hubungan dengan sesama manusia telah terikat dengan infak dan zakat. 

Hubungan vertikal dan horizontal perlu dijaga dengan baik, hubungan ke atas 

dipelihara sebagai tanda bersyukur dan berterima kasih. Hubungan dengan 

sesama dijaga sebagai tanda setia kawan, berbagi rahmat dan nikmat.2 Dalam 

al-Qur’an Allah berfirman : 

                                

         

 
 

                                                        
1 Mohammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf, (Jakarta: UI-Press, 

1988),hal.29. 
2 M. Ali Hasan, Masail Fiqhiyah (Zakat, Pajak  Asuransi dan Lembaga Keuangan) 

(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hal.2. 
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“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu 
membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. 
Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan 
Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.”3 
 

Ayat di atas menjelaskan bahwa zakat itu membersihkan diri dari 

kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda. Zakat juga 

menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati dan memperkembangkan harta 

benda. Ada hubungan timbal balik, memberi tetapi pada saat yang sama 

menerima, bila direnungkan, dalam Islam memberi harta disebut sebagai 

mensucikan harta yang dimiliki. Secara teologis pun sudah ditegaskan bahwa 

tak ada yang “gratis” ketika mengelurkan harta. Sesungguhnya memberi itu 

bukan untuk orang lain, tetapi kebaikan diri sendiri.4  

Kesucian manusia sendiri dapat diartikan sebagai kelanjutan perjanjian 

primordial antara manusia dan Tuhan. Suatu perjanjian atau ikatan janji 

antara manusia sebelum ia lahir ke dunia dengan Tuhan, bahwa manusia akan 

mengakui Tuhan sebagai pelindung (Rabb) satu-satu-Nya baginya. Maka 

manusia (dan jinn) pun tidaklah diciptakan Allah melaikan dengan kewajiban 

tunduk dan menyembah kepada-Nya saja, yaitu menganut faham Ketuhanan 

yang Maha Esa (tauhid).5 

 

 

 

                                                        
3 Q.S., At-Taubah [9]:103. 
4 Komaruddin Hidayat, Agama Punya Seribu Nyawa, cet. Ke-2 (Jakarta: Noura Books, 

2012), hal.103. 
5 Nurcholish Majid, Islam Agama Kemanusiaan (Membangun Tradisi dan Visi Baru 

Islam Indonesia) cet. Ke-4 (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), hal. 177. 
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Dalam al-Qur’an Allah berfirman : 

                              

             

“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan 
memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, 
dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang 
demikian Itulah agama yang lurus.”6 
 

Selanjutnya surat al-Bayyinah; 5 menekankan lagi, bahwa seseorang 

baru benar-benar beragama apabila mengabdi kepada-Nya dengan ikhlas, 

mendirikan shalat dan menunaikan zakat.7 

Untuk mencapai tujuan itulah, di samping syahadat, salat, puasa dan 

haji juga membayar zakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang 

lima,  dalam al-Qur’an, zakat digandengkan dengan “salat” dalam delapan 

puluh dua tempat.8 Hal ini menunjukan berarti ada keterkaitan diantara zakat 

dan salat. Zakat  bertujuan membersihkan diri dari sifat rakus dan kikir, dan 

mendorong manusia untuk mengembangkan sifat kedermawanan dan 

sensitivitas sosial. Demikian pula halnya dengan salat bertujuan 

menghindarkan kehidupan manusian dari fakhsya (kejahatan) dan munkar 

(kerusakan).9 Dalam al-Qur’an disebutkan tentang wajibnya zakat sebagai 

berikut: 

                                                        
6 Q.S., Al-Bayyinah [98]:5. 
7 M. Ali Hasan, Op.cit. hal.3. 

       8 Wahbah Al-Zuhayly, Zakat Kajian Berbagai Mazhab,alih bahasa Agus Effendi dan 
Bahruddin fannany, cet. Ke-7 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), hal. 89. 

9 Umrotul Khasanah, Manajemen Zakat Modern, Instrumen Pemberdayaan Ekonomi 
Umat, cet. Ke-1  (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hal. 37.  
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“Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang 
yang ruku'.”10 
 

Mengenai ayat di atas, Imam Syafi’i berkata, Allah mewajibkan pemilik 

harta yang wajib dizakati untuk menunaikan zakatnya kepada mustahik dan 

mengeluarkan perintah untuk mengambil zakat itu melalui amil jika belum 

ditunaikan. Jika sudah ditunaikan, amil tidak boleh mengambil zakat itu  

darinya karena zakat diwajibkan hanya sekali, bukan dua kali. Kewajiban 

zakat bersumber dari ayat-ayat Allah yang menetapkan dan mewajibkannya, 

kemudian melalui lisan nabinya.  

Adapun harta yang tidak dikelurkan zakatnya, tidak mendapat 

perlindungan Allah. Harta-harta itu, akan lenyap dengan segera dari 

permukaan bumi. Allah akan membinasakannya dengan bencana yang 

beraneka ragam macamnya. Harta itu, tidak akan terpakai untuk pekerjaan 

yang memberikan keuntungan bagi pemiliknya di akhirat.11 

Semakin berkembangnya zaman maka timbullah tuntutan akan inovasi, 

salah satunya adalah hadirnya praktek pendayagunaan zakat untuk usaha 

produktif atau yang lebih dikenal dengan istilah zakat produktif yang ada di 

masyarakat. Karena memang sesungguhnya tujuan zakat adalah menjadikan 

mustahik (orang yang berhak menerima zakat) menjadi muzaki (orang yang 

berkewajiban membayar zakat). Zakat produktif adalah pemberian zakat yang 

dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus-

                                                        
10 Q.S., Al-Baqoroh [2]:34. 
11 Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Pedoman Zakat,cet. Ke-2 (Semarang: 

Pustaka Rizki Putra, 1997),hal.8. 
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menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Dengan demikian zakat 

produktif adalah zakat di mana harta atau dana zakat yang diberikan kepada 

para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan 

untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat 

memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.12 Dalam arti harta zakat itu 

didayagunakan (dikelola), dikembangkan sedemikian rupa sehingga bisa 

mendatangkan manfaat (hasil) yang akan digunakan dalam memenuhi 

kebutuhan orang yang tidak mampu (terutama fakir miskin) tersebut dalam 

jangka panjang.13 

Pendayagunaan zakat produktif kepada perorangan harus 

dipertimbangkan dengan matang oleh amil. Apakah mampu orang tersebut 

(mustahik) mengelola dana yang diberikan itu, sehingga pada suatu saat tidak 

lagi menggantungkan hidupnya kepada orang lain, termasuk mengharapkan 

zakat.14 Apabila ini dapat dikelola dengan baik, maka secara berangsur-

angsur orang yang tidak punya (fakir miskin) akan terus berkurang dan tidak 

tertutup kemungkinan, merekapun bisa menjadi muzakki bukan lagi sebagai 

mustahik. 

 

 

 

                                                        
 12Asnaini, Zakat Produktif dalam Prepektif Hukum Islam, cet. Ke-1  (Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar, 2008), hal. 64. 

13 Mu’inan Rafi’, Potensi Zakat (dari Konsumtif-Karitatif ke Produktif-Berdayaguna) 
Perspektif Hukum Islam, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Citra Pustaka, 2011), hal.132.  

14 M. Ali Hasan, Op.cit. hal.23. 
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Peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan adalah peran yang tidak 

bisa dipungkiri keberadaannya, baik dalam kehidupan muslim ataupun dalam 

kehidupan lainnya.15 Sehingga zakat harus mendapatkan perhatian khusus 

guna mewujudkan keadilan sosial di negeri ini. 

Dalam sila pertama Pancasila menyatakan dengan jelas bahwa Negara 

ini berdiri atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa dan di tegaskan lagi dalam 

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Bab XI 

pasal 29 ayat 1, selanjutnya  dalam ayat 2 mengenai kebebasan beribadat 

menurut agama dan kepercayaan masing-masing, adalah sebagai berikut; 

1. Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa 

2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk 

agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan 

kepercayaanya itu. 

Agama merupakan hak dan kewajiban masing-masing manusia.16 

Sehingga posisi Negara hanya sebagai penjamin penduduknya untuk bisa 

beribadah. Negara tidak dibenarkan menolak aspirasi penduduk untuk 

beribadah menurut ketentuan agamanya. Dalam konsep Islam semua aktivitas 

manusia masuk dalam kategori ibadah.17 Zakat produktif merupakan 

pengembangan model zakat dalam rangka penanganan fakir miskin dan 

                                                        
15  Dr. Yusuf Qaradawi, Spektrum Zakat (Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan) judul 

asli fi ‘Ilaaj al-Musykilaat al-iqtishaadiyah, alih bahasa Sari Nurulita, Lc., (Jakarta: Zikrul Hakim, 
2005) hal. 29. 

16 Mohammad Monib dan Islah Bahrawi, Islam & Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan 
Nurcholish Majid,(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011) ,hal.189. 

17 Muhyar Fanani, Membumikan Hukum Langit: Nasionalisasi Hukum Islam dan 
Islamisasi Hukum Nasional Pasca Reformasi, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008),hal.120. 
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kualitas umat, seperti yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 23 

Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pada pasal 27 (1) yang berbunyi; 

Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan 

fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. 

Undang-undang ini menjelaskan bahwa dalam pendayagunaan zakat 

bukan hanya secara konsumtif yang lazim dilaksanakan tetapi juga dapat 

dilakukan secara produktif guna meningkatkan kesejahteraan umat. 

Masyarakat berharap banyak bahwa zakat itu akan lebih diefektifkan dalam 

pengambilan maupun pendistribusiannya. 

Menurut Yusuf Qaradhawi bahwa, menunaikan zakat termasuk amal 

ibadah sosial dalam rangka membantu orang-orang miskin dan golongan 

ekonomi lemah untuk menunjang ekonominya sehingga mampu berdiri 

sendiri di masa mendatang dan tabah dalam mempertahankan kewajiban-

kewajibannya kepada Allah. Apabila zakat merupakan suatu formula yang 

kuat dan jelas untuk merealisasikan ide keadilan sosial, maka kewajiban zakat 

meliputi seluruh umat, dan bahwa harta yang harus dikeluarkan itu pada 

hakekatnya adalah harta umat, dan hak fakir miskin. Pembagian zakat kepada 

fakir miskin dimaksudkan untuk mengikis habis sumber-sumber kemiskinan 

dan untuk mampu melenyapkan sebab-sebab kemelaratan dan kepapaannya, 

sehingga sama sekali nantinya penerima zakat tak memerlukan bantuan dari 

zakat lagi bahkan berbalik menjadi pembayar zakat.18 

                                                        
 18 Asnaini, Op.cit. hal. 92. 
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Dari pendapat ini dapat diketahui beberapa tujuan zakat yaitu, 

menciptakan keadilan sosial, mengangkat derajat ekonomi orang-orang yang 

lemah, dan membuat mustahik menjadi muzaki. Hal ini hanya mungkin terjadi 

jika sumber-sumber zakat dimanfaatkan sebagai modal dalam proses 

produksi. 

Untuk mengembangkan ekonomi masyarakat, amil dituntut kreatif dan 

inovatif, maka berkembanglah praktek-praktek zakat produktif di berbagai 

tempat. Organisasi amil zakat seharusnya bisa berperan dalam mengatasi 

masalah sosial-ekonomi masyarakat. 

Dari latar belakang tersebut di atas, maka penulis akan menyusun 

skripsi dengan judul: ZAKAT PRODUKTIF DAN PENDAYAGUNAANNYA 

DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN PASER,  KALIMANTAN 

TIMUR. 

B. Rumusan Masalah 

 Adapun mengenai  rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten 

Paser, Kalimantan Timur? 

2. Bagaimana kendala yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Paser, 

Kalimantan Timur dalam pendayagunaan zakat produktif? 

3. Bagaimana upaya BAZNAS Kabupaten Paser, Kalimantan Timur dalam 

menyelesaiankan kendala yang dihadapi? 
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C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten 

Paser, Kalimantan Timur. 

2. Mengetahui kendala yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Paser, 

Kalimantan Timur dalam pendayagunaan zakat produktif. 

3. Mengetahui upaya BAZNAS Kabupaten Paser, Kalimantan Timur dalam 

menyelesaiankan kendala yang dihadapi 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat antara lain: 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

penulis tentang masalah yang dikaji. 

2. Bagi Perguruan Tinggi 

Meningkatkan relevansi kurikulum pendidikan khususnya Universitas 

Muhammadiyah Malang Fakultas Agama Islam Jurusan Syari’ah dan 

Fakultas Hukum, dapat menambah referensi kepustakaan khususnya 

mengenai zakat produktif. 

3. Bagi pihak lain 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk 

menambah pengetahuan dan informasi untuk penelitian selanjutnya, 

khususnya pihak-pihak yang terkait pada bidang dan permasalahan ini. 
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E. Metode Penelitian 

1. Pendekatan 

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini bersifat yuridis sosiologis, 

yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji zakat produktif serta 

pendayagunaannya di tengah masyarakat. Pada prinsipnya zakat diberikan 

langsung kepada delapan asnaf  (golongan) namun dalam 

perkembangannya zakat juga didayagunakan secara produktif, guna 

meningkatkan produksi masyarakat dan menciptakan keadilan sosial. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Paser 

Kalimantan Timur, peneliti sengaja memilih lokasi tersebut sebagai lokasi 

penelitian karena peneliti merupakan putra daerah tersebut dan peneliti 

memiliki relasi di tempat penelitian.  

3. Sumber Data 

a. Data primer; 

salah satu sumber data primer adalah wawancara yang merupakan 

suatu metode teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

melakukan tanya jawab, wawancara atau dialog secara langsung 

dengan responden yang telah ditentukan terhadap pendayagunaan 

zakat produktif di Baznas Kabupaten Paser. Juga sumber asli yang 

memuat informasi atau data tersebut, seperti: al-Qur’an, al-Hadits, 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 
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29, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan 

Zakat.  

b. Data sekunder; 

yakni yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, 

terdiri dari: Fiqh Islam, undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil 

karya dari kalangan hukum dan seterusnya. 

Adapun yang termasuk sumber data sekunder adalah terdiri dari dua 

bagian yaitu teknik kepustakaan dan dokumentasi yaitu dalam bentuk 

suatu pengumpulan data yang menggunakan metode library 

reaseach. Yaitu peneliti akan mengumpulkan data dari kepustakaan 

baik buku-buku, materi perkuliahan, internet, surat kabar atau 

pendapat ahli maupun informasi lainnya yang nantinya dapat 

dijadikan sebagai masukan dan bahan pertimbangan guna 

menyempurnakan penelitian ini dan dapat digunakan sebagai sumber 

data yang terkain dengan masalah peneliti. 

c. Data tersier; 

yakni data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap 

bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, 

ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data akan dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan 

studi dokumenter. 
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a. Observasi  

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang 

diselidiki.19 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi 

tidak berstruktur, observasi dilakukan tanpa menggunakan guide 

observasi.20 Hal ini berarti observasi yang digunakan hanya untuk 

melengkapi data-data hasil wawancara dan dokumentasi. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara 

pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, 

dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara.21 Pada 

tahap awal dari proses wawancara menggunakan teknik tidak 

berstruktur. Hal ini disebabkan agar terbina hubungan baik terlebih 

dahulu dengan responden. Dari pertemuan-pertemuan awal ini yang 

diharapkan akan terhimpun data dan informasi yang beraneka ragam 

dan bersifat umum. 

Kemudian untuk menspesifikasi perolehan data dan informasi agar 

sesuai dengan fokus penelitian, dilakukan wawancara terstruktur.  

 

 

                                                        
19 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. Metodologi Penelitian. (Jakarta: Bumi Aksara, 

2010). hal.70. 
20 Burhan Bungin. Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan 

Kualitatif. (Surabaya: Airlangga University Press, 2001).hal.145. 
21 Ibid. hal.133. 
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c. Studi Dokumenter 

Studi dokumenter digunakan untuk melengkapi data yang dijaring 

melalui teknik obesrvasi dan wawancara. Data yang terhimpun 

melalui teknik ini adalah data otentik yang terhimpun dalam 

dokumentasi Baznas Kabupaten Paser. 

5. Teknik Analisa Data 

Teknik yang digunakan adalah ketika data maupun dokumen-dokumen 

yang berhasil peneliti dapatkan kemudian akan dianalisis secara sistematis 

sehingga dari data-data tersebut menghasilkan data yang lebih lanjut akan 

dianalisis menggunakan metode deskriptif analitif, atau menggambarkan 

hasil studi lapangan dan hasil pustaka, kemudian menganalisa data yang 

diperoleh untuk membahas permasalahan. Penelitian deskriptif berkaitan 

dengan pengumpulan data untuk memberikan gambaran atau penegasan 

suatu konsep atau gejala dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan 

sehubungan dengan subjek penelitian. Penelitian ini berawal dari induksi 

menuju deduksi, yang menggunakan motode deskriptif dangan 

pendekatan kualitatif. 

F. Sistematika Pembahasan 

Dalam upaya mengkaji pokok permasalahan yang ingin digali dalam 

skripsi ini, peneliti mencoba untuk menguraikannya dalam empat bab 

bahasan, dimana antara masing-masing bab diposisikan saling memiliki 

korelasi yang saling berkaitan secara logis. Seperti biasa dalam skripsi nanti 
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akan diawali dengan pendahuluan dan diakhiri dengan bab keempat, yaitu 

penutup. 

BAB I : PENDAHULUAN, meliputi latar belakang masalah untuk 

memberikan penjelasan mengapa penulisan ini perlu dilakukan. Apa yang 

melatarbelakangi penelitian ini. Rumusan masalah dimaksudkan untuk 

mempertegas pokok-pokok masalah yang akan diteliti agar lebih terfokus. 

Kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian untuk 

menjelaskan tujuan dan urgensi penelitian ini. Setelah itu telaah pustaka 

untuk memberikan penjelasan di mana posisi penulis dalam hal ini, dimana 

letak kebaharuan penelitian ini. Adapun metodologi dimaksudkan untuk 

menjelaskan bagaimana cara yang akan dilakukan penulis dalam penelitian 

ini, pendekatan apa yang dipakai dan bagaimana langkah-langkah penelitian 

tersebut akan dilakukan. Terakhir sistematika pembahasan adalah untuk 

memberikan gambaran secara umum, sistematis, logis dan korelatif mengenai 

kerangka bahasan penelitian. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA,  merupakan deskripsi umum tentang 

zakat produktif. Di dalam bagian ini peneliti akan memaparkan tentang 

definisi zakat produktif, dasar hukum zakat produktif berdasarkan hukum 

Islam dan hukum positif, dan segala sesuatu yang mengatur tentang zakat 

produktif. 

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, bab ini disusun 

sebagai bagian dari upaya menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan 

yang ada dalam rumusan masalah. Selain itu untuk lebih mengetahui dan 
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memahami tujuan dari penelitian ini, maka bab ini akan memaparkan tentang 

pembahasan dan analisis data. 

BAB IV : PENUTUP, bab ini merupakan bab terakhir dari pembahasan 

skripsi ini, yang terdiri dari kesimpulan yang telah diuraikan serta akan 

dikemukakan beberapa saran yang dianggap penting dan relevan. 


