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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kemiskinan merupakan masalah global yang sering dihubungkan 

dengan masalah perekonomian kebutuhan, kesulitan, dan kekurangan dalam 

menjalani kehidupan. Kemiskinan sebagai suatu fenomena sosial tidak hanya 

dialami oleh negara-negara yang sedang berkembang tetapi juga terjadi di 

negara yang sudah mempunyai kemapanan dibidang pembangunan ekonomi.  

Pembangunan ekonomi merupakan suatu keharusan jika suatu negara ingin 

meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyatnya. Pembangunan 

ekonomi merupakan upaya sadar dan terarah dari suatu bangsa untuk 

meningkatkan kesejahteraan rakyatnya melalui pemanfaatan sumber daya 

yang ada. Usaha-usaha pembangunan baik yang menyangkut sektoral 

maupun regional telah banyak memberikan hasil-hasilnya yang dapat 

dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan bukan merupakan 

tujuan melainkan hanya alat sebagai proses untuk menurunkan kemiskinan 

dan mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan. Jika pertumbuhan 

ekonomi yang tinggi tidak diikuti pemerataan hasil-hasil pembangunan 

kepada seluruh golongan masyarakat, maka hal tersebut tidak ada manfaatnya 

dalam mengurangi ketimpangan pendapatan.  

Dalam penelitianya, Taqiyuddin An-nabhani (1996), menyatakan 

bahwa dengan melihat berbagai aktifitas yang ada pada saat ini, bahwa isu 

kemiskinan dan cara pengentasannya merupakan isu yang menonjol dan 
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mempengaruhi pembangunan nasional. Permasalahan kemiskinan disamping 

menjadi tujuan pembangunan nasional juga mempunyai permasalahan yang 

menjadi perhatian masyarakat Beragama, seperti agama islam. Dalam hal ini 

islam telah lama mengenalkan satu alternatif pemecahannya, yakni zakat. 

Zakat dalam islam bukanlah sekedar suatu kebajikan dan perbuatan yang 

baik, tetapi adalah salah satu fundamen (rukun) islam. Zakat juga salah satu 

kemegahan islam yang paling semarak dan salah satu dari empat ibadah 

dalam islam. Zakat bukan pula kebajikan secara ikhlas atau sedekah tak 

mengikat, tetapi adalah kewajiban yang dipandang dari segi moral dan agama 

sangat mutlak dilaksanakan. 

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Imam al-Asbahani dari Imam 

at-Thabrani, dalam kitab Al-Ausath dan Al-Shaghir, Rasulullah SAW 

bersabda yang artinya : “Sesungguhnya Allah SWT telah mewajibkan atas 

hartawan muslim suatu kewajiban zakat yang dapat menanggulangi 

kemiskinan. Tidaklah mungkin terjadi seorang fakir menderita kelaparan atau 

kekurangan pakaian, kecuali oleh sebab kebakhilan yang ada pada hartawan 

muslim. Ingatlah, Allah SWT akan melakukan perhitungan yang teliti dan 

meminta pertanggungj awaban mereka dan selanjutnya akan menyiksa 

mereka dengan siksaan yang pedih”. Hadits tersebut secara eksplisit 

menegaskan posisi zakat sebagai instrumen pengaman sosial, yang bertugas 

untuk menjembatani transfer kekayaan dari kelompok kaya kepada kelompok 

miskin. Hadits tersebut juga mengingatkan akan besarnya kontribusi perilaku 

bakhil dan kikir terhadap kemiskinan. 
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Zakat merupakan ajaran yang melandasi tumbuh kembangnya sebuah 

kekuatan sosial ekonomi umat Islam. Seperti empat rukun Islam yang lain, 

ajaran zakat menyimpan beberapa dimensi yang kompleks meliputi nilai 

privat-publik, vertikal horizontal, serta ukhrowi dan duniawi. Nilai-nilai 

tersebut merupakan landasan pengembangan kehidupan masyarakat yang 

komprehensif. Bila dimensi yang ada dalam ajaran zakat ini dapat di 

aktualisasikan, maka zakat  akan menjadi sumber kekuatan yang sangat besar 

bagi pembangunan umat menuju kebangkitan kembali peradaban Islam. Pada 

dasarnya, zakat merupakan suatu tanda yang jelas dan tegas dari Allah SWT 

untuk menjamin tidak seorangpun menderita kekurangan sarana untuk 

memenuhi kebutuhan pokoknya akan barang dan jasa (Iltiham, 2014:23) 

Pengelolaan zakat sebagaimana termuat dalam Undang-Undang 

nomor 23 tahun 2011 di atur dengan dua model yaitu : pertama zakat dikelola 

lembaga yang di bentuk oleh pemerintah (BAZ). Kedua zakat dikelola 

lembaga yang dibentuk oleh masyarakat (LAZ). Untuk model yang pertama 

pemerintah memiliki wewenang dalam mengatur berbagai ketentuan 

mengenai pengelolaan zakat. Tetapi dalam pelaksanaannya pemerintah lebih  

memposisikan diri sebagai regulator dan fasilitator dalam rangka memastikan 

bahwa pengelolaan zakat dilakukan dengan baik dan di peruntukan demi 

kemaslahatan umat. Sementara untuk model yang kedua masyarakat memiliki 

wewenang yang besar untuk mengelola zakat, akan tetapi diharuskan 

berkordinasi, melaporkan dan siap dibina oleh pemerintah (Direktorat 
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Pemberdayaan Zakat Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian 

Agama Republik Indonesi, 2009: 43.) 

Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah 

(LAZISMU) adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam 

pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana 

zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, 

lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. Didirikan oleh PP. 

Muhammadiyah pada tahun 2002, selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri 

Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui 

SK No. 457/21 November 2002. (lazismubanyumas.org, 3/5/2017) 

Zakat adalah salah satu pilar penting dalam ajaran Islam. Secara 

etimologis, zakat memiliki arti kata berkembang (an-namaa), mensucikan (at-

thaharatu) dan berkah (albarakatu) . Sedangkan secara terminologis, zakat 

mempunyai arti mengeluarkan sebagian harta dengan persyaratan tertentu 

untuk diberikan kepada kelompok tertentu (Mustahik) dengan persyaratan 

tertentu pula.  

Didin Hafidhudhin (2002) mengatakan bahwa Zakat adalah satu-

satunya ibadah yang memiliki petugas khusus untuk mengelolanya, 

sebagaimana dinyatakan secara eksplisit dalam QS At-Taubah ayat 60. Ia 

mengatakan bahwa pengelolaan zakat melalui institusi amil memiliki 

beberapa keuntungan, yaitu, pertama lebih sesuai dengan tuntunan syariah, 

shirah nabawiyyah dan shirah para sahabat serta generasi sesudahnya, kedua 

menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat, ketiga untuk menghindari 
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perasaan rendah diri dari para mustahik apabila mereka berhubungan 

langsung dengan muzakki, keempat untuk mencapai efisiensi dan efektivitas 

pengelolaan dan pendayagunaan zakat, dan kelima sebagai syiar Islam dalam 

semangat pemerintahan yang Islami. 

Hikmah dan manfaat dibalik perintah zakat di antaranya : Zakat dapat 

membiasakan orang yang menunaikannya bersifat dermawan, zakat dapat 

menguatkan benih persaudaraan, zakat merupakan salah satu upaya dalam 

mngentaskan kemiskinan, zakat dapat mnegurangi angka pengangguran dan 

penyebab-penyebabnya, zakat dapat mensucikan jiawa dan hati dari rasa 

dendam, zakat dapat membantu menumbuhkan perekonomian Umat (El-

Madanai,  2013:17) 

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul : “Peran Lembaga Amil Zakat, Infaq dan shadaqah 

Muhammadiyah (LAZISMU) Banyumas Dalam Meningkatkan 

Perekonomian Kaum Dhuafa”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Apa peran LAZISMU Banyumas dalam meningkatkan perekonomian 

kaum dhuafa? 

2. Apa Faktor pendukung dan penghambat LAZISMU Banyumas dalam 

meningkatakan perekonomian kaum dhuafa? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui apa Peran LAZISMU Banyumas dalam 

meningkatkan perekonomian kaum dhuafa. 

b.  Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat LAZIZMU 

Bamyumas dalam meningkatakan perekonomian kaum dhuafa 

2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi Peneliti 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan dan wawasan yang diperoleh secara langsung dari teori 

yang dipelajari serta penelitian yang dilakukan dilapangan. 

b. Bagi Program Studi 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai  

referensi untuk penelitian dibidang ekonomi islam khususnya dalam 

bidang zakat dimasa yang akan datang sebgai bahan menambah 

khasanah pustaka dibidang permasalahan berdasarkan apa yang ada 

dalam pelaksanaanya. 

c. Bagi Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

sumber informasi bagi pihak LAZISMU dalam usaha meningkatkan 

perekonomian masyarakat dan meningkatkan minat masyarakat untuk 

membayar zakat dan ikut serta dalam meningkatkan perekonomian.
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