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BAB 1 

 PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Perilaku adalah operasionalisasi dan aktualisasi sikap seseorang 

atau suatu kelompok dalam atau terhadap suatu (situasi dan kondisi), 

lingkungan (masyarakat, alam, teknologi, atau organisasi). Ilmu jiwa 

mendefinisikan perilaku adalah kegiatan organisme yang dapat diamati 

oleh organisme lain atau oleh berbagai instrumen penelitian. Yang 

termasuk dalam perilaku adalah laporan verbal mengenai pengalaman 

subjektif dan disadari
1
. Perilaku manusia berbeda satu sama lain, perilaku

ditentukan oleh lingkungan masing-masing. Perilaku pada dasarnya  

dibentuk oleh kepribadian dan pengalaman
2
.

Perilaku merupakan studi unit-unit dan proses pembuatan 

keputusan yang terlibat dalam penerima, penggunaan dan pembelian serta 

penentuan barang, jasa dan ide
3
. Perilaku memilih dan meyakini lembaga

dalam penyaluran zakat adalah kemampuan muzakki untuk mengandalkan 

lembaga yang dipilih. Lembaga yang dipilih adalah lembaga yang 

dianggap profesional, amanah dan transparan. Perilaku muza kki memilih 

dan menjadikan lembaga amil zakat yang dipercayai sebagai pilihan utama 

dalam berzakat serta dipercaya mampu mengelola dana zakat dengan baik. 
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Zakat secara etimologis mempunyai beberapa arti yaitu, suci, 

tumbuh, berkah, terpuji, dan berkembang. Secara terminologis zakat 

adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada 

orang-orang yang berhak. Menurut undang-undang No.38 Tahun 1998 

tentang pegelolaan zakat, zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh  

seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai 

ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya
4
.  

Konsep zakat menyatakan bahwa terdapat sebagian hak bagi orang 

lain terutama hak kaum fakir miskin. Orang-orang yang memiliki harta 

berlebih, harta yang dimiliki akan lebih berkah jika sebagian dari harta itu 

dapat disalurkan dengan baik seperti halnya zakat. Zakat tentu akan 

membantu dalam pengentasan kemiskinan. Sumber keuangan masyarakat 

masih banyak lagi salah satunya adalah infaq
5
. 

 Infaq berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan sesuatu 

(harta) untuk kepentingan sesuatu. Menurut terminologi syariah infaq 

berarti mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan atau penghasilan 

untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam
6
. Berinfaq 

merupakan suatu kebiasaan masyarakat muslim yang tidak hanya 

dilakukan oleh masyarakat yang berpenghasilan tinggi tetapi dilakukan 

juga oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah bahkan masyarakat yang 

sedang kesulitan dalam hal ekonomi. 
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Ditinjau dari sistem ekonomi Islam, zakat sebagai salah satu 

instrumen fiskal untuk mencapai tujuan keadilan sosio-ekonomi dan 

distribusi  kekayaan dan pendapatan, secara aklamasi dipandang sebagai 

bagian tak terpisahkan dari falsafah moral Islam dan didasarkan pada 

komitmen yang pasti terhadap persaudaraan manusia
7
. Rasulullah 

Muhammad membagun lembaga zakat sebagai sebuah sistem untuk 

menciptakan keadilan ekonomi dan distribusi kekayaan sosial. Sistem 

diadakan untuk transformasi  masyarakat dengan ketimpangan sosial-

ekonomi menjadi masyarakat adil dan makmur
8
. 

 Di Indonesia ada beberapa  Lembaga kemanusiaan atau lembaga 

Amil Zakat yang menawarkan jasa atau mendayagunakan zakat dan infaq 

untuk didistribusikan kepada yang berhak menerimanya. Aktifitas utama 

dalam Lembaga Amil Zakat (LAZ) dapat dikategorikan menjadi 2 bagian yakni 

penghimpunan dan pemberdayaan. Bagian dari LAZ untuk mendistribusikan 

dana zakat dan infaq yang terkumpul kepada yang berhak menerimanya. 

Kegiatan distribusi dapat berbentuk suatu program kemanusiaan atau ditujukan 

pada perseorangan. Bagian penghimpun sendiri yakni sebagai bagian yangg 

termasuk didalamnya melakukan kegiatan memasarkan produk-produk 

kemanusiaan ke donatur.
9
  

Yayasan Insiatif Zakat Indonesia (IZI) dilahirkan oleh sebuah 

lembaga sosial yang sebelumnya telah dikenal cukup luas dan memiliki 

reputasi yang baik selama lebih dari 16 tahun dalam memelopori era baru 
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gerakan filantropi Islam Modern di Indonesia yaitu Yayasan Pos Keadilan 

Peduli Ummat (PKPU). Dengan berbagai konsideran dan kajian 

mendalam, IZI dipisahkan dari organisasi induknya yang semula hanya 

berbentuk unit pengelola zakat setingkat departemen menjadi sebuah 

entitas baru yang mandiri berbentuk yayasan tepat pada Hari Pahlawan, 10 

November 2014
10

. 

Alasan penting IZI dilahirkan adalah adanya tekad yang kuat untuk 

membangun lembaga pengelola zakat yang otentik. Dengan fokus dalam 

pengelola zakat serta donasi keagamaan lainnya di harapkan IZI dapat 

lebih sungguh-sungguh mendorong potensi besar menjadi kekuatan real 

dan penopang kemuliaan dan kesejahteraan ummat melalui lembaga yang 

jelas, pelayanan yang prima, efektifitas program yang tinggi, proses bisnis 

yang efisien dan modern, serta sesuai sasaran ashnaf dan tujuan syariah. 

Tekad tersebut menemukan momentumnya dengan terbitnya regulasi 

baru pengelola zakat ditanah air melalui Undang-Undang pengelolaan Zakat 

No 23 tahun 2011. Merujuk kepada undang-undang tersebut dan peraturan 

pemerintah turunannya, Yayasan IZI kemudian menempuh proses yang harus 

yang harus dilalui dan melengkapi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan 

untuk memperoleh izin operasional sebagai lembaga amil zakat. Setelah 

melalui proses panjang dan berliku, kira-kira 13 bulan setelah kelehirannya 

sebagai yayasan, pada tanggal 30 Desember 2015, IZI secara resmi 

memperoleh izin operasional sebagai Lembaga Amil Zakat skala nasional 

melalui surat keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 423 tahun 
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2015. Tanggal tersebut menjadi momentum penting lainnya yang 

menandakan lahirnya Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) IZI, sebagai 

penerus visi dan misi pengelolaan zakat yang telah dirintis oleh PKPU 

sebelumnya selama lebih dari 2 windu
11

. 

Perilaku dalam memilih cara membayar zakat dan infaq pun berbeda 

beda ada yang secara langsung disalurkan secara individu ada yang melalui 

lembaga. Dengan demikian maka penulis ingin membahasnya lebih lanjut. 

Peneliti ingin menganalisis perilaku muzakki dalam membayar zakat dan 

infaq, maka penelitian ini diberi judul “PERILAKU MUZAKKI DALAM 

MEMBAYAR ZAKAT DAN INFAQ”.  

 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana perilaku muzakki dalam membayar zakat dan infaq di 

Lembaga Inisisatif Zakat Indonesia cabang Surabaya ? 

 

C. Tujuan penelitian 

Mengetahui perilaku muzakki dalam membayar zakat dan infaq di 

Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia Cabang Surabaya. 

 

D. Manfaat penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan pedoman 

tentang perilaku muzakki dalam membayar zakat dan infaq, 
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memberikan sumbangan informasi dan pengetahuan dalam khazanah 

keilmuan Islam dalam  bidang  Ekonomi atau manajemen Islam. 

2. Manfaat praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak praktis 

bagi Lembaga Inisiatif Indonesia (IZI) dalam melihat dan mengamati 

perilaku muzakki dalam menyalurkan dana. Penelitian ini juga 

diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai penyaluran dana 

zakat dan infaq,serta diharapkan dapat memberikan dampak praktis 

bagi pembaca, sehingga dapat membentuk kesadaran terkait 

pentingnya zakat dan infaq serta penyalurannya. 

 

E. Sistematika penulisan 

1. BAB 1 : Pendahuluan  

Menguraikan mengenai Pendahuluan yang  memuat latar belakang  

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

dan sistematika laporan penelitian. 

2. BAB II :Tinjauan pustaka 

Merupakan survei literatur, yang menelusuri semua teori yang 

relevan dengan topik penelitian. Selain itu, juga akan diidentifikasi 

studi empiris yang telah dilakukan sebelumnya mengenai topik yang 

sama dengan penelitian. landasan teori yang nantinya akan sangat 

membantu dalam analisis  kerangka pemikiran, dan hipotesis. 

3. BAB III : Metode Penelitian 

 Menguraikan mengenai metode penelitian yang terdiri dari 

pendekatan penelitian, jenis penelitian, metode pengumpulan data, dan 

metode analisis data. 
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4. BAB IV  : Hasil penelitian 

Menguraikan tentang hasil penelitian. Dalam bab ini diuraikan 

mengenai deskripsi objek penelitian serta analisis data dan 

pembahasan atas hasil pengolahan data. 

5. BAB V : Penutup 

Menguraikan penutup yang dalam bab ini berisikan tentang 

kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan serta sasaran – 

sasaran yang mungkin nantinya berguna bagi organisasi maupun ilmu 

pengetahuan 

 


