
 
 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia adalah negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. 

Jika melihat data Bank Dunia (2013), pada tahun 2010 penduduk dunia 

berjumlah kurang lebih 6,885 milyar jiwa. Hal ini berarti bahwa jumlah 

penduduk Indonesia sekitar 3 persen dari penduduk dunia. Berdasarkan 

laporan Pew Reseach Center (5:2009) dan Human Rights Watch (16: 

2013), dari jumlah penduduk muslim dunia, yang pada tahun 2010 kurang 

lebih berada pada angka 1,6 milyar jiwa, maka penduduk muslim 

Indonesia berada pada kisaran 12,9 - 13 persen penduduk muslim dunia.1 

Sebelumnya, hasil sensus penduduk tahun 1971 menyebutkan, 

terdapat sekitar 103,57 juta muslim di Indonesia atau sekitar 87,51 persen 

dari total 118,4 juta penduduk Indonesia. Pada sensus tahun 2000, terdapat 

kurang lebih 177,6 juta penduduk muslim Indonesia atau sekitar 88,22 

persen dari total 201,4 juta penduduk Indonesia. Ketika pada tahun 2010 

dilaksanakan kembali sensus penduduk, dilaporkan bahwa sekitar 207,2 

juta penduduk, atau kurang lebih 87,2 persen dari total 237,64 juta jiwa, 

penduduk Indonesia adalah penganut Islam.2 

                                                           
1 M. Anton Athoillah, Zakat untuk Kesejahteraan Bangsa, Jurnal Media Syariah, Vol. XVI 

No. 1 Tahun 2014. 
2 http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/ tabel?tid=321, (dikutip 25 April 2018). 
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Islam adalah agama mayoritas yang dianut sekitar 92,63% 

masyarakat Kota Bandar Lampung. Selain itu ada juga yang beragama  

Kristen 3.55%, Katolik 1.59%, Hindu 0.35%, Buddha 1.48% dan Kong Hu 

Cu 0.04% yang rata-rata dianut masyarakat keturunan Tionghoa dan 

pendatang.3 

Diagram dibawah ini akan mengambarkan penduduk Kota Bandar 

Lampung dalam menganut kepercayaan /agama: 

Tabel 1.1 

Presentase penduduk Kota Bandar Lampung berdasarkan agama 

 

 

Agama Persentase 

Islam 92,63% 

Kristen 3,55% 

Katolik 1,59% 

Hindu 0,35% 

Buddha 1,48% 

Kong Hu cu 0,04% 

 

Secara umum, para ekonom moderen membahas masalah 

kemiskinan dalam konsep yang diperluas. Kemiskinan, disadari tidak 

hanya sekedar masalah ekonomi yang berkaitan dengan kemampuan 

seseorang untuk memiliki sumber pendapatan, sehingga, dengannya, ia 

dapat atau tidak dapat membeli barang dan jasa; namun juga mencakup 

pada aspek-aspek social-deprivation, seperti perlindungan sosial, 

                                                           
3 Dokumentasi BAPPEDA Kota Bandar Lampung, data penduduk berdasarkan agama di 

Kota Bandar Lampung tahun 2017. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Islam
https://id.wikipedia.org/wiki/Kristen
https://id.wikipedia.org/wiki/Katolik
https://id.wikipedia.org/wiki/Hindu
https://id.wikipedia.org/wiki/Buddha
https://id.wikipedia.org/wiki/Kong_Hu_Cu
https://id.wikipedia.org/wiki/Kong_Hu_Cu
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pendidikan, kesehatan, politik, akses terhadap sumber daya, dan hak-hak 

asasi lainnya.4 

Namun demikian, untuk konteks negara berkambang, masalah 

kemiskinan ini masih berkisar pada dua aspek utama, yaitu: (1) tingkat 

kemiskinan itu sendiri dan (2) ketimpangan yang besar dalam distribusi 

pendapatan (kesenjangan ekonomi).5 

Dalam Islam kemiskinan memiliki sifat multidimensional. 

Maksudnya adalah kemiskinan tidak hanya dipandang dari aspek material 

semata melainkan juga melihat aspek spiritual. Konsep kemiskinan yang 

demikian dilandaskan pada dalil Al-Qur’an seperti yang terdapat dalam 

Surat Thoha ayat 118-120. Allah berfirman: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 M. Anton Athoillah, Zakat untuk Kesejahteraan Bangsa, Jurnal Media Syariah, Vol. XVI 

No. 1 Tahun 2014. 
5 M. Anton Athoillah, Zakat untuk Kesejahteraan Bangsa, Jurnal Media Syariah, Vol. XVI 

No. 1 Tahun 2014. 
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dan Surat Al Quraisy ayat 3-4: allah berfirman: 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan ayat di atas menyatakan bahwa kebutuhan pokok yang 

harus dipenuhi oleh umat muslim adalah dapat melaksanakan ibadah 

dengan baik, tercukupinya kebutuhan sandang, pangan, dan papan, serta 

hilangnya rasa takut atau tidak adanya ancaman dan tekanan dari berbagai 

pihak.6 

Bahkan pada kenyataannya penanggulangan kemiskinan semakin 

jauh dari harapan dan cenderung masih memelihara kepincangan antara 

yang kaya dengan yang miskin, bahkan pertumbuhan ekonomi masyarakat 

dunia semakin tidak sehat dan rapuh, yang kaya semakin kaya dan kuat, 

sedangkan yang miskin semakin melarat. Kondisi tersebut merupakan 

potret dari kemiskinan struktural. Artinya, kemiskinan yang ada bukan 

disebabkan oleh lemahnya etos kerja, melainkan disebabkan oleh 

ketidakadilan sistem. Kemiskinan model ini sangat membahayakan 

kelangsungan hidup sebuah masyarakat, sehingga diperlukan adanya 

                                                           
6 Isro’iyatul Mubarokah , Irfan Syauqi Beik , Tony Irawan, Dampak Zakat terhadap 

Kemiskinan dan Kesejahteraan Mustahik (Kasus : BAZNAS Provinsi Jawa Tengah), Jurnal Al-

Muzara’ah Vol.5, No.1, tahun 2017. 
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sebuah mekanisme yang mampu mengalirkan kekayaan yang dimiliki oleh 

kelompok masyarakat mampu (the have) kepada kelompok masyarakat 

yang tidak mampu (the have not). Ada beberapa alasan mengapa ekonomi 

Islam mempunyai kesempatan emas untuk terus berkembang di Indonesia, 

yaitu adanya ketimpangan sosial antara si kaya dan si miskin. Ini artinya 

terjadi ketidakadilan sebuah sistem yang di diback-up penuh dan menjadi 

monopoli penguasa.7 

Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya 

pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan 

sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki 

dampak balik apapun kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah 

semata. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem 

kontrolnya. Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui: Pertama, zakat 

merupakan panggilan agama, Ia merupakan cerminan dari keimanan 

seseorang. Kedua, sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. 

Artinya orang yang membayar zakat, tidak akan pernah habis dan yang 

telah membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus 

membayar. Ketiga, zakat secara empirik dapat menghapus kesenjangan 

sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi aset dan pemerataan 

pembangunan. Menurut Musfiqoh (2002), pemberdayaan kegiatan zakat, 

beserta infaq dan shodaqah merupakan strategi untuk meningkatkan 

                                                           
7 Damanhur, Nurainiah, Analisis Pengaruh Bantuan Zakat Terhadap Tingkat 

Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Aceh Utara, JURNAL VISIONER & STRATEGIS Vol. 5, 

No. 2, tahun 2016. 
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kesejahteraan hidup masyarakat serta usaha mengurangi ketergantungan 

ekonomi Indonesia terhadap bantuan-bantuan luar, dan membebaskan 

masyarakat dari problem kemiskinan.8 

Angka kemiskinan Lampung dari penghitungan hasil Survei Sosial 

Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2016 mencapai 14,29 persen atau 

mengalami kenaikan 0,76 persen dibandingkan kondisi semester 

sebelumnya. Dibandingkan kondisi semester sebelumnya (September 

2015) angka kemiskinan Lampung mengalami kenaikan 0,76 persen, dari 

13,53 persen. Sejalan dengan kenaikan persentase, jumlah penduduk 

miskin di Lampung pada Maret 2016 juga bertambah 68,9 ribu jiwa 

menjadi 1,170 juta jiwa dibandingkan dengan penduduk miskin pada 

September 2015 yang sebesar 1,101 juta jiwa.9 

Tabel 1.2 

Data Angka Kemiskinan di Lampung 

 

                                                           
8 Damanhur, Nurainiah, Analisis Pengaruh Bantuan Zakat Terhadap Tingkat 

Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Aceh Utara, JURNAL VISIONER & STRATEGIS Vol. 5, 

No. 2, tahun 2016. 
9 Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung, Berita Resmi Statistik, No. 

08/07/18/TH.IX, 17 Juli 2017, h.1. 
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NO TAHUN PRESENTASE
KENAIKAN / 

PENURUNAN
KET.

(-0,43%) TURUN

0,76%

(-0,17%)

NAIK

TURUN

3 Sept. 2016 13,86%

13,69%Maret 20174

1 Sept. 2015 13,53%

14,29%Maret 20162

 
Sumber:  Badan Pusat Statistik, (BPS) Survei Sosial Ekonomi 

Nasional (Susenas) 
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 Tabel 1.3 

Data penduduk kota Bandar Lampung menurut 

Kecamatan, Jenis Kelamin, Dan Sex Ratio Tahun 2011 - 2015 

                  

         Kecamatan Laki-Laki Perempuan Jumlah Sex Ratio 

1 2 3 4 5 

Teluk Betung Barat 15.363 

 

14.436 

 

29.799 

 

106 

Teluk Betung Timur 21.396 

 

20.249 

 

41.645 

 

106 

Teluk Betung Selatan 19.960 

 

19.393 

 

39.353 

 

103 

Bumi Waras 28.949 

 

27.793 

 

56.742 

 

104 

Panjang  37.936 

 

36.570 

 

74.506 

 

104 

Tanjung Karang Timur 18.520 

 

18.588 

 

37.108 

 

100 

Kedamaian 26.584 

 

26.008 

 

52.592 

 

102 

Teluk Betung Utara 25.300 

 

25.293 

 

50.593 

 

100 

Tanjung Karang Pusat 25.263 

 

25.863 

 

51.126 

 

98 

Enggal 13.684 

 

14.400 

 

28.084 

 

95 

Tanjung Karang Barat 27.724 

 

26.986 

 

54.710 

 

103 

Kemiling 32.683 

 

32.954 

 

65.637 

 

99 

Langkarapura 17.129 

 

16.815 

 

33.944 

 

102 

Kedaton 24.495 

 

24.560 

 

49.055 

 

100 

Rajabasa 24.472 

 

23.555 

 

48.027 

 

104 

Tanjung Senang 22.900 

 

22.875 

 

45.775 

 

100 

Labuhan Ratu 22.606 

 

22.237 

 

44.843 

 

102 

Sukarame 28.487 

 

28.434 

 

56.921 

 

100 

Sukabumi 29.348 

 

27.986 

 

57.334 

 

105 

Way Halim 30.612   30.881   61.493   99 

 
2015 493.411 

 

485.876 

 

979.287 

 

102 

 
2014 484.215 

 

476.480 

 

960.695 

 

102 

 
2013 475.039 

 

467.000 

 

942.039 

 

102 

 
2012 456.620 

 

446.265 

 

902.885 

 

102 

  2011 450.802   440.572   891.374   102 

         Sumber :   Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung 

 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa setiap tahun populasi penduduk pada 

Provinsi Bandar Lampung terus mengalami fluktuasi kenaikan dan penurunan. 
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Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat setiap tahun, populasi penduduk pada 

provinsi Bandar Lampung terus mengalami fluktuasi kenaikan dan penurunan. 

Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat me mang saat ini masih 

kurang. Banyak masyarakat tidak yakin dengan penyaluran zakat yang 

dilakukan lembaga zakat. Permasalahan yang ditemukan dalam mengoptimalkan 

manajemen dana zakat, infaq dan shadaqah pada masyarakat adalah:  

1. Minimnya sosialisasi kepada pengelola zakat (amil) terkait 

manajemen yaitu dalam perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan dan pengawasan. 

2. Belum maksimalnya pendayagunaan  dana zakat, infaq dan 

shadaqah (ZIS) yang dilakukan lembaga zakat  

3. Belum optimalnya  program-program yang telah dibuat lembaga 

zakat dalam mensejahterakan mustahiq. 

4. Tingkat kemaksimalan BAZNAS dalam beroperasi. 

5. Masih banyaknya fakir dan miskin di Kota Bandar Lampung. 

6. Minimnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban zakat. 

7. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat. 

8. Kurangnya perhatian pemerintah setempat dalam menangani zakat. 

9. Kurangnya sosialisasi tokoh agama dalam menyerukan zakat. 

10. Minimnya muzakki dikarenakan kondisi ekonomi. 

Seiring dengan berkembangnya kajian Ekonomi Islam, zakat 

semakin sering didiskusikan menjadi salah satu instrumen atau solusi 
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masalah kemiskinan dan masalah-masalah ekonomi lainnya. Ketika zakat 

dipandang sebagai donasi, maka sejumlah penelitian terdahulu 

menyebutkan bahwa tidak ada hal baru dari kebiasaan berdonasi di 

Indonesia. Bahkan kebiasaan berdonasi di Indonesia telah mengalami 

perubahan mendasar. Kegiatan yang pada awalnya hanya bersifat 

tradisional dan sederhana, kini menjadi lebih terlihat “profesional”. 

Penggalangan dana yang dilakukan di hotel berbintang lewat malam dana, 

bazar sosial, lelang amal, atau apa pun namanya, yang melibatkan lebih 

banyak pihak dan mengumpulkan lebih banyak uang, meski hanya pada 

kalangan orang-orang kaya yang terbatas, telah memberikan gambaran 

kegiatan tersebut semakin menemukan momentumnya. Terlebih lagi jika 

kemudian kegiatan tersebut melibatkan lembaga atau bersifat 

kelembagaan.10  

 BAZNAS Kota Bandar Lampung merupakan lembaga zakat milik 

pemerintah. dimana bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi 

pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat 

untuk menujudkan kesejahteraan masayarakat dan penanggulangan 

kemiskinan 

BAZNAS Kota Bandar Lampung BAZNAS menjalankan empat 

fungsi, yaitu: 1) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan 

pendayagunaan zakat; 2) Pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan 

                                                           
10 M. Anton Athoillah, Zakat untuk Kesejahteraan Bangsa, Jurnal Media Syariah, Vol. XVI 

No. 1 Tahun 2014. 
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pendayagunaan zakat; 3) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan 

pendayagunaan zakat; 4) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan 

pengelolaan zakat. berikut rekapitulasi penghimpunan zakat, infaq, dan 

shadaqah BAZNAS Kota Bandar Lampung 2015-2017. 

 

Tabel 1.4 

Rekapitulasi Penghimpunan Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Baznas 

Kota Bandar Lampung 2015-2017 

No. TAHUN ZAKAT 

(FITRAH, 

MAAL, 

PROFESI) 

INFAQ DAN 

SHADAQAH 

JUMLAH 

1 Penghimpunan ZIS 

Tahun 2015 

Rp 260,966,200 Rp 105,866,826 Rp 366,833,026 

2 Penghimpunan ZIS 

Tahun 2016 

Rp 280,821,400 Rp 1,552,614,504 Rp 1,833,435,904 

3 Penghimpunan ZIS 

Tahun 2017 

Rp 340,342,673 Rp 1,634,800,455 Rp 1,975,143,128 

       

Selain menerima zakat, BAZNAS Kota Bandar Lampung  juga dapat 

menerima infaq, shadaqah, dan dana sosial keagamaan lainnya. 

Pendistribusian dan pendayagunaan infaq, shadaqah, dan dana sosial 

keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan 

sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi dan harus 

dilakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri. Berikut rekapitulasi 

mustahiq pada BAZNAS Kota Bandar Lampung. 

Tabel 1.5 

Data Rekapitulasi Mustahiq Bulan Januari-Juni 2017 BAZNAS  

Kota Bandar Lampung 

 

No Keterangan Mustahiq 

A. Penyaluran berdasarkan asnaf (fakir, 3.657 
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miskin,Amil,Muallaf, dll) 

 Sub total A 3.657 

B. penyaluran berdasarkan program  

 a) BIDANG SOSIAL  

 Penyaluran beras melalui 20 kecamatan 20.000 

 Kegiatan sosial lainnya sampai dengan 

Juni 2017 

5 

 b) bidang pendidikan 2 

 c) bidang kesehatan 2 

 d) bidang keagamaan 2 

  SUB TOTAL B 20.011 

 TOTAL 23.668 

(Sumber: Laporan Kegiatan BAZNAS  Kota Bandar Lampung 2017)   

Pihak Baznas sudah mengupayakan kampanye gerakan sadar zakat 

untuk masyarakat Kota Bandar Lampung, namun hal tersebut belum dapat 

menaikkan jumlah zakat yang dihimpun. Belum dapat diketahui alasan 

jumlah dana zakat yang dihimpun masih belum memenuhi target yang 

diinginkan. Kota Bandar Lampung terdapat 1 organisasi pengelola zakat 

milik pemerintah. 

Dana zakat  yang dikumpulkan BAZNAS Kota Bandar Lampung pada 

tahun 2017 yang berjumlah Rp. 1.975.143.128,-kemudian disalurkan 

sebanyak Rp. 1.401.455.000,- telah  diberdayagunakan oleh para mustahiq 

di Kota Bandar Lampung  

pola pendistribusian BAZNAS Kota Bandar Lampung yaitu: pertama, 

pola konsumtif tradisional;. Kelompok mustahiq yang menerima dana 

zakat tersebut adalah fakir miskin, beasiswa anak sekolah, pemberian 

kebutuhan pokok, bantuan dana kepada pondok, bantuan penanggulangan 
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bencana alam, pengurus BAZNAZ dan operasional kegiatan serta biaya 

administrasi. kedua, pola produktif  yang diberikan kepada 19 mustahiq.11 

 Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan zakat, 

infaq dan shadaqah  yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung 

dilihat dari sisi pemanfaatannya dapat digolongkan kepada dua model. 

Pertama, model distribusi konsumtif yaitu pendistribusian zakat, infaq dan 

shadaqah yang pemanfaatannya langsung digunakan oleh mustahiq dan 

habis dalam jangka pendek serta pendayagunaannya tidak menimbulkan 

pengaruh secara ekonomi dan pemberdayaan mustahiq, model ini dibagi 

menjadi dua model yaitu model distribusi konsumtif tradisional dan model 

konsumtif kreatif. Kedua, model distribusi produktif yaitu pendistribusian 

zakat, infaq dan shadaqah yang pemanfaatannya tidak langsung habis serta 

pendayagunaannya menimbulkan pengaruh secara ekonomi dan 

pemberdayaan  mustahiq. Model ini hanya berupa model distribusi 

produktif kreatif.12  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diketahui BAZNAS 

Kota Bandar Lampung memiliki komitmen dalam maanjemen ZIS dan 

penyaluran ZIS secara produktif dan konsumtif. Oleh karena itu, topik ini 

menarik untuk diteliti, yaitu mengenai “Optimalisasi Manajemen Zakat, 

Infaq dan Shadaqah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq 

pada BAZNAS Kota Bandar Lampung”. 

                                                           
11 Pra wawancara, Nurma Yulis, staff BAZNAS Kota Bandar Lampung, 16 Oktober 2017.  
12 Pra survey, Ibu Nurma, Staff BAZNAS Kota Bandar Lampung, 13 November 2017. 
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B. Batasan Masalah 

Guna mendapatkan hasil yang fokus dan jelas pada permasalahan serta 

mencapai sasaran yang diinginkan, maka perlu dilakukan pembatasan masalah 

yang ingin diteliti. Mengingat sangat luasnya pembahasan masalah, maka 

penulis mencoba mengarah persoalan hanya pada segi fokus manajemen dana 

(ZIS) zakat, infaq dan shadaqah, serta optimalnya dari program yang 

dilakukan oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung.  

Optimalnya manajemen dana ZIS dibatasi pada perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Pendayagunaan dibatasi 

dengan cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih 

besar serta lebih baik. Maka pendayagunaan dana ZIS bertujuan untuk 

meningkatkan potensi dana ZIS untuk kemaslahatan ummat dalam hal ini 

mustahiq.  

Pendistribusian yang akan dibahas pada penelitian ini adalah zakat 

produktif yang diberikan BAZNAS Kota Bandar Lampung kepada mustahiq 

penerima zakat produktif. 

Mustahiq dibatasi pada orang atau golongan yang berhak menerima 

dana zakat, infaq dan shadaqah, sesuai dengan apa yang dijelaskan di dalam 

Al-Quran pada surat At-Taubah ayat 60. Program BAZNAS Kota Bandar 

Lampung yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para mustahiq 

yang tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya dari segi pendapatan 

dan nilai-nilai spiritual para penerima bantuan modal usaha.  
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka 

rumusan masalah yang akan diteliti: 

1. Bagaimana Optimalisasi Manajemen Zakat, Infaq dan Shadaqah dalam 

Meningkatkan taraf hidup Mustahiq pada BAZNAS Kota Bandar 

Lampung? 

2. Bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat  terhadap manajemen dana 

zakat, infaq dan shadaqah pada BAZNAS Kota Bandar Lampung? 

3. Bagaimana peningkatan taraf hidup mustahiq penerima zakat produktif 

BAZNAS Kota Bandar Lampung? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Sesuai dengan fokus penelitian yang menjadi target  tesis ini, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui Optimalisasi Manajemen Zakat, Infaq dan Shadaqah 

dalam Meningkatkan Taraf Hidup Mustahiq pada BAZNAS Kota Bandar 

Lampung . 

2. Untuk mengetahui tingkat kepercayaan masyarakat  terhadap manajemen 

dana zakat, infaq dan shadaqah pada BAZNAS Kota Bandar Lampung. 

3. Untuk mengetahui peningkatan taraf hidup mustahiq penerima zakat 

produktif BAZNAS Kota Bandar Lampung 

  Masyarakat Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis diantaranya sebagai 

berikut: 
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1. Secara Teoritis 

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi khazanah ilmu pengetahuan, mengingat persolaan zakat 

merupakan suatu kajian kontomporer yang menarik dan senantiasa 

berkembang seiring dengan kemajuan zaman. 

 

2. Secara Praktis 

Selain kegunaan secara teoritis, diharapkan hasil ini juga mampu 

memberikan manfaat secara praktis, yaitu sebagai bahan masukan bagi 

pengurus Kota Bandar Lampung, khususnya dalam rangka mengadakan 

self critict dan self evaluation yang pada gilirannya dapat menjadi titik 

tolak usaha untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas perannya dalam 

mengelola zakat. 

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Penelitian mengenai optimal manajemen dana zakat, infaq dan 

shadaqah telah banyak dilakukan penelitian, Aan Jaelani menjelaskan 

mengenai masalah kemiskinan terus menjadi masalah dalam pembangunan 

ekonomi.13 Siti Ngayesah Ab Hamid, Wan Jamaliah Wan Jusoh menemukan 

masih kurangnya kepercayaan masyarakat mengenai lembaga zakat. Sehingga 

menimbulkan pemikiran lembaga zakat tidak transparan, amanah, frofesional 

dan lain-lain. 14  

                                                           
13 Aan Jaelani, Pengelolaan Zakat untuk Pengentasan Kemiskinan di Indonesia dan Brunei 

Darussalam, IAIN Syekh Nurjati Cirebon (Lembaga Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon), 

Tinjauan Ekonomi Turki, Vol. 3, No. 3. 
14 Siti Ngayesah Ab Hamid, Wan Jamaliah Wan Jusoh, Citra Korporasi Lembaga Zakat di 

Malaysia, Jurnal Masyarakat dan Ruang Vol. 12 edisi 2 (47 - 57) Tahun 2016. 

https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=2555293
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Zakat merupakan rukun islam yang 4 dimana umat islam 

diwajibkannya mengeluarkan zakat bagi yang sudah mencapai nisab dan haul. 

pada tahun 2014, Mohd. Ma’sum Billah menyatakan bahwa  zakat, merupakan 

semacam wajib pajak yang ilahi sebagai langkah paling efektif dalam 

meningkatkan kondisi keuangan orang miskin. tidak hanya bertujuan untuk 

menyediakan masyarakat dengan keamanan finansial, tetapi juga, secara 

keseluruhan, menanamkan nilai-nilai moral, sosial dan spiritual di masing-

masing individu.15  Maheran Zakaria menyatakan masih banyak masyarakat 

belum memahami secara benar bahwa optimalnya penyaluran zakat tidak bisa 

hanya dinilai dari segi nilai moneter tapi juga nilai non-moneter lainnya yang 

meliputi agama, fisik kehidupan, pengetahuan, keluarga dan kekayaan.16 

Pendistribusian zakat dapat didistribusikan dalam bentuk zakat 

konsumtif dan zakat roduktif, Mohamad Soleh Nurzaman, Ninik Annisa, 

Ridho Gusti Hendharto, Khairunnajah, Noviyanti. Menjelaskan bahwa 

penyaluran dana oleh BAZNAS melalui program zakat produktif cukup efektif 

dalam memperbaiki indeks kesejahteraan rumah tangga mustahiq baik aspek 

material maupun spiritual. Kekurangan dalam penelitian ini adalah masih 

rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan kewajibannya membayar 

zakat.17 Yoghi Citra Pratama menggambarkan sejauh mana peran zakat 

produktif dalam memberdayakan masyarakat kurang mampu yang 

                                                           
15 Mohd. Ma’sum Billah, Peran Zakat: Menciptakan kebersamaan Komunitas 

Berkelanjutan,  Jurnal Internasional Zakat, Vol. No. 1 Tahun 2016. 
16 Maheran Zakaria, Pengaruh Kebutuhan Manusia dalam Perspektif Maqasid al-Syari'ah 

tentang Efektivitas Distribusi Zakat, Jurnal Ilmu Sosial Asia; Vol. 10, No. 3 Tahun 2014. 
17 Mohamad Soleh Nurzaman, Ninik Annisa, Ridho Gusti Hendharto, Khairunnajah, 

Noviyanti,  Evaluasi Program Zakat Produktif BAZNAS: Studi Kasus dari Indonesia Barat, Jurnal  

International  of Zakat Vol.2 N0.1 Tahun 2017. 
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diidentifikasi sebagai mustahiq dalam berwirausaha. Kelebihan dalam 

penelitian ini dimana  Zakat yang diperuntukkan bagi mustahiq dapat 

digunakan sebagai modal usaha dimana usaha yang dikembangkan oleh 

mustahiq pada umumnya masih berskala kecil, yang tidak terakses oleh 

lembaga keuangan bank. Proses pendampingan mencakup perencanaan, 

pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi program, menjadi 

salah satu program badan amil zakat dalam mengelola zakat produktif, 

sehingga diharapkan akan menciptakan sirkulasi ekonomi, meningkatan 

produktivitas usaha masyarakat, meningkatkan pendapatan/hasil-hasil secara 

ekonomi, dan berkelanjutan (sustainable). apabila program zakat produktif 

dapat berjalan dengan efektif/ optimal dan terjadi peningkatan kesejahteraan 

masyarakat miskin secara signifikan, diperlukan upaya dari seluruh umat 

Islam baik pemerintah, badan amil zakat, masyrakat di Indonesia, dalam 

mengembangkan zakat sesuai dengan potensinya, sehingga zakat dapat 

dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Disamping itu, agar lebih optimal 

dapat mencapai tujuan dalam meningkatkan kemandirian usaha mustahik, 

diperlukan program yang tepat sasaran dan berdaya guna dengan salah satunya 

melakukan pendampingan dalam mengelola dana bagi yang membutuhkan, 

sehingga dana yang dialokasikan kepada mustahik pada akhirnya akan 

meningkatkan kesejehteraannya dan membawanya keluar dari kemiskinan. 18 

Bayu Taufiq Possumah  menyimpulkan dalam jurnalnya dimana zakat 

sebagai mekanisme penting yang memperkuat ekonomi seluruh masyarakat 

                                                           
18 Yoghi Citra Pratama, Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus : 

Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional), Jurnal Tauhidinomics Vol. 1 No. 1 

Tahun 2015. 
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dengan menyediakan dan didistribusikan kembali. Zakat juga merupakan 

sumber jaminan sosial bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang berada di 

bawah standar hidup yang tidak memadai.19 

NafiahAriyani  menyatakan dalam jurnalnya zakat adalah  sarana 

untuk menyediakan asuransi sosial-ekonomi bagi mereka yang dinyatakan 

terabaikan. Dengan memfasilitasi "penyaluran konstruktif" kekayaan dari 

"kelas istimewa" ke "kelas yang dicabut", lembaga zakat memiliki potensi 

untuk mengatasi masalah seperti penghilangan relatif, kemiskinan, buta huruf, 

pengangguran, dan sebagainya. Dalam konteks ini, pemberian zakat tidak 

harus dilihat hanya sebagai kewajiban agama.20 

NafiahAriyani  menyimpulkan pula dalam jurnalnya bahwa Zakat 

diyakini solusi analternatif untuk mengatasi masalah ketimpangan sosial 

ekonomi dan terutama kemiskinan. Zakat telah dipraktikkan secara luas di 

dunia Islam selama berabad-abad; namun, untuk mengukur keefektifan sistem 

yang didukung oleh fakta-fakta teoritis. bahwa pola program penanggulangan 

kemiskinan berdasarkan zakat dapat menjadi model yang berguna bagi 

pembuat kebijakan dalam mengembangkan program pengentasan kemiskinan 

yang optimal/efektif.21 

 

                                                           
19 Bayu Taufiq Possumah, Memiliki Kifayah Zakat dan Kecukupan Redistribusi 

Pendapatan, Jurnal Internasional Zakat, Vol.1 No.1 Tahun 2016. 
20 Bilal Ahmad Malik, Filantropi dalam Praktek: Peran Zakat dalam Mewujudkan 

Keadilan dan Pertumbuhan Ekonomi, Jurnal Internasional Zakat, Vol.1 No.1 Tahun 2016. 
21 NafiahAriyani, Zakat sebagai Strategi yang Berkelanjutan dan Efektif untuk Pengentasan 

Kemiskinan: dari Perspektif Analisis Multi-Dimensi, Jurnal Internasional Zakat, Vol.1, No. 1 

Tahun 2016. 
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Berdasarkan penelitian yang telah di paparkan di atas, terdapat 

persamaan dan perbedaan dari beberapa penelitian relevan dan penelitian yang 

sedang peneliti kaji. Persamaannya yaitu terdapat pada objek penelitian 

mengenai potensi zakat dalam mengentaskan kemiskinan. Sedangkan 

perbedaannya pada penelitian diatas yaitu peneliti mengkaji tentang 

“optimalisasi manajemen Zakat Infaq Shadaqah dalam meningkatkan 

Kesejahteraan Mustahiq”. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui apakah 

BAZNAS berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya 

mustahiq di daerah kecamatan sukarame atau justru sebaliknya. Dengan 

adanya BAZNAS sebagai satu-satunya pengelola zakat yang didirikan oleh 

pemerintah. Selain itu, penulis juga ingin mengetahui alur kegiatan dari 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta 

penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan  Zakat Infaq Shadaqah  

oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung beserta program-program yang 

dicanangkannya. Apakah manajemen Zakat Infaq Shadaqah yang dilakukan 

oleh BAZNAS sudah diberikan kepada 8 Asnaf. 

 

 

 

F. Kerangka Pemikiran 

BAZNAS Kota Bandar Lampung adalah Badan Amil Zakat Nasional 

yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan 

pengelolaan zakat secara nasional (UU RI Nomer 23 tahun 2011 PS 1 ayat 7). 

BAZNAS Kota Bandar Lampung dengan menggunakan Konter Layanan 
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Mustahik (KLM) dimana tempat pelayanan mustahiq yang dibentuk BAZNAS 

untuk memudahkan mustahiq mendapatkan bantuan sesuai kebutuhannya. 

Bantuan yang disalurkan PPM berbentuk hibah (program karitas), yang 

disalurkan untuk perorangan maupun lembaga. 

Zakat Infaq Shadaqah dikelola oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung.  

Dimana lembaga pemerintah  dalam pengelolaan Zakat Infaq Shadaqah dibagi 

menjadi tiga katagori antara lain: penghimpunan zakat, pendistribusian dan 

pendayagunaan ZIS untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama 

provinsi Lampung. Salah satu proses pengelolaan Zakat Infaq Shadaqah  yang 

Paling penting adalah proses pendistribusian ZIS yang harus dilakukan secara 

efektif dan efisien dan optimal, agar tujuan ZIS untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat atau mustahiq. Pendistribusian ZIS, dilakukan 

dalam dua jenis distribusi, yaitu distribusi ZIS secara konsumtif atau distribusi 

ZIS secara produktif. 

Manajemen distribusi ZIS konsumtif kepada pendistribusian harta 

yang diberikan secara langsung yang berkaitan dengan kebutuhan pokok 

masyarakat, sehingga sifatnya cepat habis, dikarenakan ZIS didistribusikan 

merupakan kebutuhan konsumtif. Lain hal nya dengan pendistribusian 

produktif dalam usaha/bisnis agar masyarakat menjadi lebih mandiri dan 

produktif sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program 

BAZNAS Kota Bandar Lampung: Program santunan fakir miskin, Biaya 

Pendidikan, Bantuan Usaha Modal, Bekerja BAZNAS, Bantuan keagamaan 

Islam dan Program Tanggap Bencana. 
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Kerangka teori dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam gambar berikut: 

Gambar 1 

Kerangka Pikir 
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Pada penelitian ini penulis akan menjelaskan megenai konsep 

kesejahteraan, indikator kesejahteraan. Kemudian dalam penelitian ini juga 

dijelaskan mengenai manajemen. terdapat beberapa fungsi manajemen seperti: 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan kemudian 

menjelaskan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah dimana untuk mensejahterakan 

mustahiq BAZNAS Kota Bandar Lampung melalukan beberapa cara untuk 

mengoptimalkan dana ZIS dengan melakukan penghimpunan dana ZIS, 

kemudian pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS sesuai dengan misi 

BAZNAS Kota Bandar Lampung yaitu memaksimalkan peran zakat, infaq dan 

shadaqah dalam menganggulagi kemiskinan. 

 

I. Metodologi Penelitian 

1. Jenis  Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) yaitu 

berdasarkan tempat. Penelitian lapangan bermaksud mempelajari secara 

intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu 

sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.22 Penelitian 

lapangan pada penelitian ini berjenis deskriptif dengan sifat penelitian 

kualitatif, menurut Sumadi Suryabrata, penelitian deskriptif adalah 

penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) 

mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian.23 

                                                           
22 Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2011), h. 4. 
23  Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009),  

h. 76. 
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Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian lapangan untuk 

mengetahui tentang Optimalisasi Manajemen ZIS Pada BAZNAS Kota 

Bandar Lampung dalam meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq. 

 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif adalah penelitian yang 

“menuturkan dan menafsirkan data yang berkenaan dengan fakta, variabel 

dan fenomena yang terjadi di saat penelitian berlangsung dan menyajikan 

apa adanya.”24 Penelitian deskriptif pada umumnya dilakukan dengan 

tujuan utama yaitu menggambarkan secara sistematis fakta dan 

karakteristik objek atau subjek yang di teliti secara tepat. Pada Penelitian 

deskriptif yang dilakukan oleh peneliti adalah untuk menggambarkan 

BAZNAS Kota Bandar Lampung mendistribusikan dana Zakat Infaq 

Shadaqah dengan menggunakan distribusi produktif dan konsumtif. 

 

3. Sumber Data 

Menurut Suharsimi Arikunto, yang dimaksud dengan sumber data 

dalam penelitian adalah subyek darimana data diperoleh.25 Data 

merupakan hasil pencatatan baik yang berupa fakta dan angka yang 

dijadikan bahan untuk menyusun informasi. 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data yang 

berkaitan dengan pokok permasalahan, yaitu sumber data primer dan data 

sekunder. Adapun sumber data yang dimaksud ialah: 

                                                           
24 M. Subana, Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah, (Bandung: Pustaka Ilmiah, 2001), h. 25. 
25 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi, 

(Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), h. 129.  
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a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung 

memberikan data kepada pengumpul data. Data ini harus dicari melalui 

narasumber atau dalam bentuk responden, yaitu orang yang dijadikan 

objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana 

mendapatkan informasi ataupun data.26 Adapun yang menjadi Sumber 

data primer dalam penelitian ini adalah data yang didapatkan langsung 

dari tempat yang menjadi obyek penelitian adalah langsung dari nara 

sumber utamanya yaitu pengelola BAZNAS Kota Bandar Lampung, 

juga masyarakat penerima zakat (mustahiq) yang ada di Kota Bandar 

Lampung. 

 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data.27 Dan data sekunder dapat 

berupa buku-buku atau dokumen dan sumber lain yang berkaitan 

dengan penelitian ini antara lain yaitu literalur yang membahas 

mengenai  zakat, infaq dan shadaqah, kesejahteraan, manajemen dan  

dokumen lainnya seperti majalah, artikel dan jurnal mengenai ZIS dan 

berita surat kabar mengenai manajemen ZIS di lembaga BAZNAS. 

 

 

 

 

                                                           
26 Sugiyono, Metodelogi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, (Bandung: Alfabata, 

2009), Cet. Ketujuh, h.137. 
27 Ibid. 
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4. Metode Pengumpulan Data 

Data merupakan salah satu komponen riset, artinya tanpa ada data 

tidak akan ada riset. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data 

dalam penelitian ini yaitu gabungan antara penelitian pustaka dan 

lapangan. Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka teknik 

pengumpulan data yang dipergunakan adalah sebagai berikut: 
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a. Interview (Wawancara) 

Untuk memudahkan dalam mengetahui kondisi yang 

diinginkan, maka peneliti menggunakan metode interview. Metode 

interview adalah “bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan 

responden”.28 

Wawancara (interview) dibedakan menjadi tiga macam, yaitu : 

1) Interview tak terpimpin 

2) Interview terpimpin 

3) Interview bebas terpimpin.29 

Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

interview bebas terpimpin. Interview bebas terpimpin adalah pedoman 

pertanyaan hanya secara garis besarnya saja.30 Dengan demikian, 

peneliti menyiapkan garis besar mengenai hal-hal yang akan 

ditanyakan terkait dengan pendistribusian Zakat Infaq Shadaqah pada 

masyarakat Kota Bandar Lampung. Wawancara ini dilakukan pada 

pengelola BAZNAS Kota Bandar Lampung, masyarakat Kota Bandar 

Lampung pada kecamatan Sukarame yang menjadi penerima dana ZIS. 

 

b. Observasi 

Observasi Adalah metode  pengumpulan data dimana peneliti 

atau kolaboratornya mencatat informasi sebagaimana yang mereka 

saksikan selama penelitian. Penyaksian terhadap peristiwa-peristiwa 

itu bisa dengan melihat, mendengar, merasakan, yang kemudian dicatat 

                                                           
28 W. Gulo, Metodelogi Penelitian, (Jakarta: Grasindo, 2002), h. 119.  
29 Sutrisno Hadi, Metodologi Research Jilid 2, (Yogyakarta: Andi Offset, 1994), h. 205. 
30 Nasution, Metode Research Penelitian Ilmiah, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 119. 
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seobjektif mungkin.31 Dalam melakukan penelitian ini penulis bersifat 

non partisipan atau tidakn melibatkan diri dalam objek penelitian 

tersebut melainkan hanya mencacat dan mengumpulkan data mengenai 

Manajemen dana ZIS yang dilakukan pada BAZNAS Kota Bandar 

Lampung. 

c. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal 

atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, 

dan sebagainya. Jadi dokumentasi adalah suatu data yang tersedia dan 

di bukukan. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data tentang 

BAZNAS Bandar Lampung  yaitu data lengkap masyarakat penerima 

dana ZIS . Sejarah BAZNAS Bandar Lampung, Data Kepengurusan 

BAZNAS Kota Bandar Lampung dan jumlah masyarakat di Kota 

Bandar Lampung, yang menerima dana ZIS yang di distribusikan oleh 

BAZNAS Kota Bandar Lampung, struktur Organisasi. 

 

5. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

obyek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untukj dipelajari dan kemudian ditarik 

                                                           
31 W. Gulo, Metodelogi Penelitian, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002),  

h. 117 
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kesimpulannya32. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah 

masyarakat  yang berjumlah 23.668 jiwa yang menerima zakat yang di 

distribusikan oleh BAZNAS Bandar Lampung. 

 

b. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut. Metode pengambilan sampel yang 

digunakan pada penelitian ini adalah dengan cara purposive 

sampling, yaitu cara pengambilan sampel dilakukan berdasarkan 

petimbangan tertentu. 33 Hal ini bertujuan untuk mendapatkn sampel 

yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Adapun kriteria yang 

digunakan yaitu: 

1) Penduduk kota Bandar Lampung. 

2) Memiliki usaha. 

 

Yang menjadi sampel pada penelitian ini adalah 19 mustahiq 

penerima zakat produktif yang diberikan oleh BAZNAS Kota Bandar 

Lampung.  

 

6. Metode Analisis Data 

Teknis analisa data yang dipakai dalam penelitian ini adalah 

metode analisa kualitatif lapangan, karena data yang diperoleh merupakan 

keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Analisis data adalah upaya 

                                                           
32 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, (Kuantitatif Kualitatif dan R&D), (Bandung: 

Alfabata, 2017), h. 2. 
33 Ibid., h.81. 
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yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data menemukan pola, 

memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan yang 

penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat 

diceritakan orang lain.34 Sedangkan pola pikir yang digunakan adalah 

secara induktif. Yaitu berangkat dari data yang bersifat khusus maupun 

peristiwa-peristiwa konkrit dari hasil riset, kemudian ditarik menjadi 

kesimpulan yang bersifat umum. 

Dalam menganalisa data, peneliti terlebih dahulu data yang 

diperoleh di lapangan, mengenai pelaksanaan zakat pada BAZNAS Kota 

Bandar lampung. Mulai dari penghimpunan zakat, pendistribusian zakat 

hingga pendayagunaan zakat. Dilanjutkan mengemukakan teori-teori yang 

berkaitan dengan penelitian yang dimaksud, guna mendapatkan suatu 

kesimpulan yang dapat digenalisir. 

 

 

                                                           
34 Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2009), h. 248. 


