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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib dipenuhi oleh setiap 

muslim, yang mana satu-satunya dalam rukun Islam yang mempunyai dua 

keterkaitan habluminallah dan habluminannas. Artinya zakat menjadi wujud 

ibadah seseorang kepada Allah SWT sekaligus perwujudan kepedulian sosial. 

Dengan demikian inti dari ibadah zakat adalah pengabdian kepada Allah dan 

pengabdian sosial.1 

mengingat zakat begitu penting dan suatu kewajiban bagi umat islam untuk 

menyempurnakan ajaran zakat, pemerintah memberikan perhatian dan 

membentuk UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang mana 

tertuang dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 38 Tahun 1999, didefinisikan sebagai 

kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan 

terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.2 

Di dalam al-Qur’an juga disebutkan pujian bagi orang-orang yang 

menunaikan kewajiban zakat dengan sungguh-sungguh dan memberikan 

ancaman bagi siapa saja yang sengaja meninggalkannya. Zakat diambil dari 

orang-orang yang berkewajiban zakat (muzakki)  dan kemudian diberikan 

kepada orang-orang yang berhak menerima (mustahiq) yang mengambil dan 

                                                             
1 Asnaini, Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam  (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2008), 20. 
2 Sudirman,. Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas. (Malang: UIN-Malang Press, 2007), 

95. 
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mendistribusikan zakat tersebut atau amil sesuai dengan firman Allah dalam 

surat at-Taubat : 103. 

يِهْم بَِها َوَصل ِ َعلَْيِهْم ۖ إِنَّ َصََلتََك  ُرُهْم َوتَُزك ِ ُخْذ ِمْن أَْمَواِلِهْم َصدَقَةً تَُطه ِ

ُ َسِميٌع َعِليمٌ   َسَكٌن لَُهْم ۗ َوَّللاَّ

Artinya : “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.” (QS. At-Taubah:[9]:103). 3 

 

Adapun pendistribusian zakat dijelaskan dalam Al-Qur’an surat at-taubah 

ayat 60: 

دَقَاُت ِلْلفُقََراِء َواْلَمَساِكيِن َواْلعَاِمِليَن َعلَْيَها َواْلُمَؤلَّفَِة قُلُوبُُهْم َوفِي  إِنََّما الصَّ

ُ َعِليٌم  ِ ۗ َوَّللاَّ ِ َواْبِن السَّبِيِل ۖ فَِريَضةً ِمَن َّللاَّ قَاِب َواْلغَاِرِميَن َوفِي َسبِيِل َّللاَّ الر ِ

 َحِكيمٌ 

Artinya : “sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang 

fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para 

mu’allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, 

orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka 

uang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang 

diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha 

Bijaksana” (QS At Taubah [9]:60.4 

 

Zakat produktif merupakan zakat yang diberikan kepada mustahiq 

sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi dalam bentuk 

                                                             
3 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: CV Penerbit 

Dipenogoro, 2015) 
4 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: CV Penerbit 

Dipenogoro, 2015) 
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usaha yang digunakan untuk mengembangkan tingkat ekonomi dan potensi 

produktifitas mustahiq.5 

Seluruh dana yang terhimpun disalurkan kepada yang berhak 

menerima berupa dana sosial, beasiswa untuk siswa tidak mampu dan 

berprestasi, modal dan perkembangan usaha mustahik, gaji untuk ustadz-

ustadz yang mengajar TPA, dan bantuan-bantuan yang lain. 

Adanya pembentukan badan amil zakat ini merupakan salah satu 

wujud kepedulian pemerintah terhadap umat islam, sehingga diadakannya 

suatu mekanisme penyaluran dana/kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat 

mampu kepada masyarakat yang bisa dibilang kurang mampu dalam segi 

ekonomi. Zakat sangat mendorong kemajuan dan kemakmuran umat Islam 

di seluruh dunia. Maka dari itu zakat perlu di atur dan diurus secara efisien.  

Menurut Yusuf al-Qardhawi bahwa zakat bukan sekedar kemurahan 

individu tapi merupakan suatu sistem tata sosial yang dikelola oleh negara 

melalui aparat tersendiri. Aparat ini mengatur semua permasalahan, mulai 

dari pengumpulan dari para wajib zakat dan pendistribusian kepada mereka 

yang berhak.6 

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus 

dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, 

kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas 

                                                             
5 Qadir, A.. Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2001), 46. 

6 Yusuf Al- Qardhawi, Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan (Jakarta: Gema Insani Press, 

1997), 106-107. 
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sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam 

pengelolaan zakat.  

Pemerintah juga telah membentuk Undang-undang No. 23 Tahun 

2011 tentang pengelolaan zakat. Undang-undang memuat tentang 

pengelolaan zakat yang terorganisir dengan baik, transparan, dan 

profesional dilakukan oleh amil resmi yang ditunjuk oleh pemerintah, baik 

Lembaga Amil Zakat (LAZ) Maupun Badan Amil Zakat (BAZ). Zakat yang 

telah dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat harus segera disalurkan 

kepada para mustahiq sesuai dengan skala prioritas yang telah ditentukan.7 

 Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk 

Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqoah Muhammadiyah (LAZISMU) yang 

berkedudukan di ibu kota negara, LAZISMU Provinsi, dan LAZISMU 

kabupaten/kota. LAZISMU merupakan lembaga yang berwenang 

melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. 

Permasalahan ini yang akan diangkat dalam judul skripsi, dan 

penulis merasa tertarik meneliti dan mengkaji lebih dalam tentang hal-hal 

yang terkait dengan pendistribusian zakat pada LAZISMU Kabupaten 

Malang yang akan dicurahkan dalam skripsi yang berjudul “Model 

Pendistribusian Zakat  Kajian di “Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqah 

Muhammadiyah LAZISMU Kabupaten Malang” 

 

                                                             
7 Didin Hafiduddin,  Zakat dalam Perekonomian Modern (Jakarta: Gema Insani Press, cet 

ke-1,2002), 132.  



5 
 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka pokok 

masalah yang akan peneliti bahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai 

berikut :  

Bagaimana Model Pendistribusian Dana Zakat di Lembaga Amil Zakat, 

Infaq, Shadaqah Muhammadiyah LAZISMU Kabupaten Malang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pokok masalah di atas,  maka tujuan penelitian ini adalah : 

Untuk Mengetahui Model Pendistribusian Dana Zakat di Lembaga Amil 

Zakat, Infaq, Shadaqah Muhammadiyah LAZISMU Kabupaten Malang 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini antara lain :  

1. Secara teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan teori tentang 

pengelolaan pendistribusian dana zakat dan nantinya bisa dijadikan 

wawasan dan referensi dalam dunia akademis. 

2. Secara Praktis 

a. Badan Amil zakat, peneliti diharapkan bisa memberi masukan 

kepada pihak pengelola LAZISMU Kabupaten Malang dalam 

rangka pendistribusian dana zakat. 

b. Akademisi, semoga hasil penelitian ini dapat membantu dalam 

menambah wawasan keilmuan tentang pendistribusian zakat 
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c. Bagi penulis, menambah wawasan berfikir, terutama melalui 

pengelolaan zakat. Menerapkan teori-teori dan wacana yang 

dipelajari di bangku kuliah dengan kenyataan yang ada dalam suatu 

lembaga atau masyarakat. 

1.5 Batasan Istilah 

Untuk menghindari pemahaman dalam penelitian ini maka perlu dijelaskan 

batasan permasalahan sebagai berikut : 

1. Zakat Maal 

Pengertian zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas harta (mal) 

yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga dengan beberapa syarat dan 

ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam. 

Pendapat lain mengatakan pengertian zakat mal atau zakat harta adalah 

zakat yang harus dikeluarkan oleh individu ketika harta orang tersebut telah 

memenuhi ketentuan nisab dan telah mencapai satu tahun. 

2. Pendistribusian  

Distribusi berasal dari bahasa inggris yaitu distribute yang berarti 

pembagian atau penyaluran, secara terminologi distribusi adalah 

penyaluran (pembagian) kepada orang banyak atau beberapa tempat. 

Pengertian lain mendefenisikan distribusi sebagai penyaluran barang 

keperluan sehari-hari oleh pemerintah kepada pegawai negri, penduduk, 

dan sebagainya.8 

                                                             
8 Poerwadaminta, Kamus Umum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991),  269. 
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Menurut Philip Kotler distribusi adalah serangkaian organisasi yang 

saling tergantung yang terlibat dalam proses untuk menjadikan produk 

atau jasa yang siap untuk digunakan atau dikonsumsi. Dalam hal ini 

distribusi dapat diartikan sebagai kegiatan (membagikan, mengirimkan) 

kepada orang atau beberapa tempat.9 

Secara garis besar, pendistribusian dapat diartikan sebagai kegiatan 

pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah 

penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga 

penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan (jenis, jumlah, harga, 

dan saat dibutuhkan). 

1.6 Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian ini penulis memaparkan lima penelitian terdahulu yang 

relevan dengan permasalahan yang akan diteliti tentang Model Pengelolaan 

Pendistribusian Zakat. 

Risnawati (2018) dalam skripsinya yang berjudul “kajian 

pengelolaan dan penyaluran dana di Baznas provinsi  Sulawesi Selatan” 

hasil penelitiannya menayatakan bahwa  Pengelolaan zakat di BAZNAS 

Provinsi Sul-Sel  ini dilakukan dengan cara mengelolah zakat secara baik 

dan sesuai peraturan yang ada dalam undang undang pengelolaan zakat. 

Mengelolah zakat dilakukan  dengan sangat teliti, membagi sama rata yang 

akan di berikan kepada para sipenerima zakat atau membagi zakat yang 

akan diberikan sesuai keperluan atau keterampilan si penerima zakat.  

                                                             
9 Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran, (Yogyakarta: Andi, 2001),  185. 
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Siska Pratiwi (2018) dalam skripsinya yang berjudul “implementasi 

pendistribusian dana zakat produktif sebagai penunjang perkembangan 

usaha mikro mustahik di badan amil zakat nasional kabipaten karanganyar” 

hasil penelitiannya menyatakan bahwa Pendistribusian dana zakat produktif 

BAZNAS Karanganyar memilih mustahik yang sesuai dengan asnaf dan 

belum menerima bantuan dari dinas atau instansi pemerintah. Sehingga 

pendistribusian yang tepat sasaran dan tepat guna yang diberikan kepada 

mustahik dalam bentuk bantuan modal usaha tersebut dapat 

mengembangkan usahanya, serta dapat meningkatkan pendapatan ekonomi 

dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Maulana Ihsan Fairi (2018) dalam skripsinya yang berjudul “studi 

komparatif antara pengelolaan zakat di pusat zakat sabah dan badan amil 

zakat nasional DIY” hasil penelitiannya menyatakan bahwa Program 

Baznas DIY meliputi: DIY Peduli, DIY Sehat, DIY Sejahtera, DIY Taqwa, 

dan DIY Cerdas. Kelima program ini mewakili 8 asnaf yang ditentukan oleh 

syariat. Sedangkan program PZS meliputi bantuan pendidikan, bantuan 

mualaf, bantuan kesehatan, bencana alam, dll. Beragamnya variasi produk 

dan dana yang dihimpun serta keuntungan sebagai institusi tunggal 

membuat distribusi zakat di PZS lebih maksimal dibanding Baznas DIY.  

Program zakat produktif di PZS mendahulukan peningkatan skill dan 

keterampilan sebelum memberikan permodalan, dan juga modal yang 

diberikan harus dalam bentuk barang tidak dalam bentuk uang. Hal ini 

berbeda dengan Baznas yang menekankan pada target bahwa setiap 
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mustahiq akan diberikan modal baik dalam bentuk uang ataupun barang 

yang nantinya harus dipertanggungjawabkan kepada Baznas. Baznas 

memiliki program yang memaksimalkan dana zakat dapat memodali suatu 

komunitas mustahiq tertentu, untuk kemudian apabila sudah mencetak laba, 

laba diputar kepada mustahiq lain yang akan berusaha. Adapun 

kekurangannya adalah kurangnya pendampingan dari Baznas terhadap 

mustahiq.  

Alpiyan Suyadi (2017) dalam skripsinya yang berjudul 

“pengelolaan zakat pada lembaga amil zakat infaq dan shodaqoh nahdatul 

ulama lampung untuk mengentaskan kemiskinan” hasil penelitiannya 

menyatakan bahwa ada perubahan pola pikir untuk mau menerima Zakat 

produktif dan telah dibuktikan dengan Penerimaan Zakat  berupa Kambing 

yang pengelolaannya secara bergulir, berarti disini masyarakat tidak 

memikirkan diri sendiri tetapi  memikirkan orang lain (orientasi sosial ).  

Kegitan Zakat produktif ini telah diterima oleh semua pihak dan telah 

dilakukan penerimaan hasil Zakat dari muzzaki kepada mustahiq berupa 

beasiswa anak sekolah serta adanya program jangka pendek dan jangka 

panjang yang telah direncanakan ,berupa NU Preneur,Nu Smart,NU Care 

dan NU Skill. Keseluruhan pelaksnaan sistem pengelolaan zakat di LAZIS 

NU Lampung mulai dari pengumpulan dan pendistribusian, sampai 

pendayagunaan zakat produktif menurut penulis sudah berjalan dengan 

baik. 
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Yang menjadi pembeda antara penelitian terdahulu dengan 

penelitian penulis yaitu dari segi objek penelitian, tahun penelitian dan lebih 

khususnya lagi adalah pemnahasan yang akan diteliti. penulis lebih spesifik 

dalam membahas tentang bagaimana model pengelolaan pendistribusian 

zakat yang ada di Lazismu Kabupaten Malang. 

2. Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran mengenai isi bahasan proposal ini, 

maka penulis akan menguraikan sistematika pembahasan sebagai berikut: 

BAB I : berisi tentang pendahuluan, di dalamnya berisi latar belakang 

masalah, pokok masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

defenisi operasional, dan sistematika penulisan. 

BAB II : Menguraikan teori yang terkait dengan pembahasan yang bersifat 

teoritis dari objek penelitian. Berisi kerangka teori pengelolaan 

zakat  produktif, serta landasan hukum. 

BAB III : Merupakan bab tentang metodelogi penelitian yang meliputi; 

jenis penelitian, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data 

dan teknik analisis data. 

BAB IV : Bab ini berisi uraian tentang gambaran umum penelitian, 

pengujian dan hasil penelitian. 

BAB V : Bab ini merupakan bab terakhir dan penutup dari penulisan 

skripsi. Pada bab ini akan dilakukan penarikan kesimpulan yang 

diperoleh dari hasil penelitian dan akan disampaikan pula jika ada 

saran dari pihakpihak tertentu. 


