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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 Zakat adalah salah satu ajaran dalam Islam yang sifatnya wajib bagi setiap 

muslim yang mampu. Zakat merupakan kewajiban seorang muslim yang mampu 

(muzakki) untuk mengeluarkan sebagian dari hartanya untuk disalurkan pada 

golongan yang telah ditentukan dalam ajaran Islam (mustahiq). Zakat juga 

merupakan sarana tolong menolong antara golongan yang wajib membayar zakat 

dengan golongan yang berhak menerima zakat. Zakat adalah salah satu instrumen 

distribusi kekayaan dari kelompok yang kaya terhadap kelompok yang 

membutuhkan yang diatur dalam Islam.  

Segala sesuatu yang Allah SWT ciptakan tidaklah diciptakan tanpa adanya 

hikmah dibalik penciptaannya. Dalam penerapan syariat Islam tentunya juga 

terkandung berbagai hikmah dan tujuan, termasuk dalam hal ini adalah kewajiban 

zakat. Sebagai salah satu bentuk tuntunan syariat yang diatur dalam Islam, 

tentunya terdapat hikmah yang terkandung dibalik kewajiban zakat tersebut. As-

Syatibi menyatakan bahwasannya tujuan dari diterapkannya aturan-aturan Islam 

(maqasid syariah) seperti yang dikutip oleh Wibowo (2012:1)  adalah untuk 

mencapai kemaslahatan/kesejahteraan. As-Syatibi menawarkan teori 

kesejahteraan dalam maqashid syariah dengan membatasi pemeliharaan syariah 

terhadap lima unsur utama, yaitu: agama, jiwa, akal, kehormatan dan keturunan, 

serta harta. Pemeliharaan kelima unsur utama tersebut berdasarkan skala prioritas. 

Artinya, unsur yang berada pada urutan pertama (agama) lebih utama daripada 
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unsur yang ada pada urutan kedua (jiwa), begitu pula unsur yang kedua, lebih 

utama daripada unsur yang ketiga (akal) dan begitu pula seterusnya                         

(Wibowo,2012:15). 

Kesejahteraan sebagai tujuan dari diterapkannya syariat haruslah dapat 

dirasakan oleh setiap individu, lima tolak ukur utama tercapainya suatu 

kesejahteraan tersebut harus dapat dipenuhi oleh setiap individu. Pemenuhan 

kelima tolak ukur kesejahteraan tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab 

masing-masing individu, akan tetapi menjadi tanggung jawab bersama semua 

individu sebagaimana Islam telah mengaturnya dalam hal-hal yang menyangkut  

masalah ukhuwah Islamiyah. Dalam upaya mencapai kesejahteraan setiap 

individu melalui terpenuhinya lima tolak ukur utama yang menjadi tanggung 

jawab bersama setiap individu, perlu adanya sikap simpati dan tolong-menolong 

antar individu. Sikap simpati dan tolong-menolong ini utamanya dari individu-

individu yang sudah mampu memenuhi lima tolak ukur utama kesejahteraan 

tersebut untuk ikut membantu individu-individu lain yang belum mampu 

memenuhi kelimanya.  

Islam telah mengatur umatnya untuk saling tolong menolong dalam upaya 

pemenuhan lima tolak ukur kesejahteraan tersebut, salah satunya Islam telah 

mengatur mengenai distribusi kekayaan. Islam mengajarkan pemerataan kekayaan 

dalam masyarakat, kelompok masyarakat yang memiliki kelebihan harta dituntut 

untuk mendistribusikan sebagian hartanya kepada kelompok lain yang kekurangan 

harta agar tidak terjadi penumpukan harta hanya pada satu kelompok saja, Allah 

SWT berfirman: 
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Ma< afa<al-lahu ‘ala< rasu<lihi min ahlil-qura< falillahi walirrasu<li waliz\i< l-qurba< wal-
yata<ma< wal-masa<ki<ni wabnis-sabi<li kaila< yaku<na du<latan bainal-agniya<i minkum 

“apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta 
benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk 
rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang 
dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja 
di antara kamu” (QS Al-Hasyr: 07). 
 

 Syaikh dalam tafsirnya menyatakan bahwa ayat ini menjelaskan tentang 

pembagian harta rampasan tanpa peperangan ( fai’) dimana harta tersebut 

dibagikan sesuai dengan yang disampaikan dalam ayat tersebut. Tujuan dari 

pembagian harta rampasan disini adalah agar harta rampasan ini tidak hanya 

dimonopoli oleh orang-orang kaya saja yang hanya akan mereka gunakan sesuai 

hawa nafsu mereka saja (2004:109). Tafsir yang disampaikan oleh Syaikh 

terhadap ayat ini menerangkan bahwasannya Islam telah mengajarkan agar umat  

muslim tidak menumpuk harta pada satu golongan saja, akan tetapi harta tersebut 

perlu didistribusikan ke golongan lain agar lebih terjadi pemerataan. Salah satu 

instrumen distribusi kekayaan yang diatur dalam Islam adalah Zakat. 

Islam adalah agama yang sempurna, Islam tidak hanya mengatur hal-hal 

yang menyangkut masalah peribadatan saja, lebih dari itu Islam juga telah 

mengatur segala aspek kehidupan umat manusia, mulai dari hal yang menyangkut  

hubungan manusia dengan penciptanya, hubungan antar sesama manusia bahkan 

hubungan antara manusia dengan alam. Artinya Islam tidak hanya mengatur  

urusan akidah dan ibadah saja, akan tetapi Islam  juga mengatur  urusan 
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muammalah dan akhlak. Islam menyerukan kepada umatnya untuk masuk 

(menjalankan ajaran) agama Islam secara menyeluruh, tidak hanya dalam hal 

peribadatan secara langsung kepada Allah SWT, akan tetapi juga dalam hal 

hubungan dengan sesama manusia (muammalah), bahkan juga dalam hal 

hubungan manusia dengan alam semesta yang kesemuanya itu telah diatur dalam 

Islam sebagai mana firman Allah SWT: 

                  

                

Ya <’ayyuha<l-laz\i<na a<manu<d-khulu< fi<s-silmi ka<ffatan wala< tattabi’u< khut{uwa<tisy- 
syayt{a<ni innahu< lakum ‘aduwwum-mubi<n 

“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan 
janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh 
yang nyata bagimu.” ( QS  Al-Baqoroh: 208 ).  

 As-Sa’di menjelaskan dalam tafsirnya bahwasannya maksud dari ayat ini 

adalah ayat ini merupakan pertintah Allah SWT kepada orang-orang yang 

beriman untuk masuk ke dalam Islam secara keseluruhan, maksudnya adalah 

dalam seluruh syariat agama, mereka tidak meninggalkan sesuatupun darinya, dan 

agar mereka tidak seperti orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai 

tuhannya. Apabila hawa nafsunya itu sejalan dengan perkara yang disyariatkan, 

maka dia kerjakan, namun bila bertentangan dengannya, maka dia tinggalkan. 

Yang wajib adalah menundukan hawa nafsunya kepada agama, dan ia melakukan 

segala perbuatan baik dengan sega kemampuannya, dan apa yang tidak mampu 

dia lakukan, maka dia berusaha dan berniat melakukannya dan menjangkaunya 

dengan niatnya tersebut (2012:356) 
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Ayat di atas menyerukan kepada setiap orang yang beriman agar mereka 

dapat masuk (menjalankan ajaran) Islam secara menyeluruh. Menjalankan ajaran 

Islam secara menyeluruh seperti yang dimaksud dalam ayat di atas adalah dengan 

menjalankan segala sesuatu yang diperintahkan dalam ajaran Islam serta menjauhi 

segala larangannya yaitu dengan tidak ikut dalam godan setan yang merupakan 

musuh yang nyata bagi segenap orang yang beriman. Perintah dan larangan yang 

ada dalam ajaran Islam ini terdapat dalam syariat Islam.  

Syariat Islam yang menjanjikan kemaslahatan bagi alam semesta nyatanya 

belum dapat dirasakan oleh semua orang. Berbagai wilayah yang mayoritas 

penduduknya bergama Islam yang tentunya senantiasa menjalankan syariat Islam 

ternyata sebagian besar penduduknya masih hidup dibawah garis kemiskinan. 

Zakat sebagai instrumen pemerataan dalam Islam belum bisa dirasakan secara 

menyeluruh, kewajiban membayar zakat yang selama ini dijalankan hanya sebatas 

memenuhi kewajiban dan belum mampu memberikan dampak ekonomi dan sosial 

sebagaimana tujuan diwajibkannya zakat. Salah satu wilayah yang mayoritas 

penduduknya muslim dan sebagian besar masyarakatnya masih berada dibawah 

garis kemiskinan serta tergolong daerah tertinggal adalah Kabupaten Bangkalan. 

Bangkalan adalah sebuah kabupaten yang terletak di ujung barat dari pulau 

Madura dengan luas wilayah yang mencapai 1.260,14 Km
2 

yang sebagian besar 

wilayahnya  merupakan daerah pedesaan. Bangkalan dikenal dengan kota santri, 

hal ini dikarenakan kehidupan masyarakatnya yang religius, selain itu, lebih dari 

99% penduduk Bangkalan beragama Islam. Tabel berikut menunjukan komposisi 

penduduk Bangkalan berdasarkan agama yang dianut pada tahun 2010-2012. 
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Tabel 1.1 
Penduduk Bangkalan Berdasarkan Agama Tahun 2010-2012 

No Agama 2010 2011 2012 
1 Islam 939.941  939.953 946.650 
2 Protestan 1.505  1.512 1.547 

3 Katolik 1.059  1.057 1.240 
4 Hindu 116  116 135 
5 Budha 63 63 475 

Sumber: BPS Bangkalan.2014. Bangkalan dalam Angka 2013  
 
Tabel di atas memperlihatkan bahwa Islam merupakan agama mayoritas di 

Kabupaten Bangkalan dalam tiga tahun terakhir. Tahun 2010 sampai tahun 2012 

lebih dari 99% penduduk Bangkalan beragama Islam.  

Bangkalan  termasuk dalam kategori daerah tertinggal menurut data dari 

kementerian negara  pembangunan daerah tertinggal bersama dua kabupaten 

lainnya di Madura, yaitu Sampang dan Pamekasan (kemendesa.go.id). Tahun 

2012, dari total 250.825 kepala keluarga yang terdapat di Kabupaten Bangkalan, 

sebesar 57,44% merupakan keluarga miskin. Tingkat ketimpangan pendapatan 

berdasarkan gini rasio di Kabupaten Bangkalan tergolong kategori sedang, nilai 

gini rasio Bangkalan pada tahun 2012 adalah 0,47142. Angka gini rasio di 

Bangkalan ini menunjukan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat 

tidak terlalu parah, hal ini disebabkan karena sebagian besar masyarakat 

Bangkalan yang masih hidup dibawah garis kemiskinan (BPS Bangkalan, 

2014:91) 

Kondisi geografis Bangkalan yang berdekatan dengan Surabaya sebagai 

kota terbesar kedua di Indonesia tentunya menjadi potensi tersendiri untuk dapat 

berkembang menjadi Kabupaten yang lebih maju. Dengan potensi sebesar itu, 

sangat disayangkan jika Kabupaten Bangkalan masih masuk dalam kategori 
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daerah tertinggal, oleh karena itu, perlu dioptimalkan potensi-potensi yang ada 

untuk mendukung pembangunan Bangkalan kedepannya agar tercapai 

kesejahteraan masyarakat Bangkalan. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah 

dengan mengoptimalkan pengelolaan potensi zakat yang ada di Kabupaten 

Bangkalan yang jika dikelola dengan baik tentunya akan mampu mendorong 

tercapainya kesejahteraan masyarakat Bangkalan. 

Sebagai kabupaten dengan mayoritas penduduk beragama Islam, tentunya 

Bangkalan mempunyai potensi pengumpulan zakat yang besar. Pengumpulan 

zakat di Bangkalan yang salah satunya dilakukan oleh Badan amil nasional 

(BAZNAS) daerah Bangkalan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. 

Pengumpulan zakat ini meningkat hampir 300% dalam kurun waktu antara tahun 

2010-2013. Berikut disajikan tabel tentang penghimpunan dana zakat oleh 

BAZNAS daerah Bangkalan dari tahun 2010 sampai 2013 serta persentase 

pertumbuhannya: 

Tabel 1.2 
Penerimaan Zakat Oleh BAZNAS Daerah Bangkalan  

Tahun 2010-2013 Serta Persentase Pertumbuhan Tiap Tahunnya 
No Tahun Pengumpulan Zakat Pertumbuhan 
1 2010   99.649.050 - 
2 2011 133.161.656 34% 
3 2012 127.607.009 -4% 
4 2013 273.775.361 115% 

Sumber: laporan pengelolaan zakat BAZNAS daerah Bankalan (diolah) 

 Tabel di atas memperlihatkan besaran pengumpulan zakat yang dilakukan 

oleh Badan amil zakat nasional (BAZNAS) daerah Bangkalan dari tahun 2010 

sampai 2013. Tahun 2010, pengumpulan zakat oleh BAZNAS daerah Bangkalan 

sebesar Rp 99.649.050. pada tahun 2011, terjadi peningkatan pengumpulan dana 
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zakat sebesar 34% menjadi Rp 133.161.656. tahun 2012, pengumpulan zakat yang 

mencapai 127.607.009 atau terjadi penurunan sebesar 4% dibandingkan periode 

sebelumnya. Tahun 2013, pengumpulan zakat mengalami peningkatan yang 

cukup signifikan, yaitu sebesar 115% dari periode sebelumnya menjadi Rp 

273.775.361. meskipun terdapat penurunan dalam pengumpulan zakat pada tahun 

2012, namun secara keseluruhan pengumpulan zakat oleh BAZNAS daerah 

Bangkalan mengalami peningkatan hampir 300% dalam kurun waktu tiga tahun. 

 Penghimpunan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS daerah ini 

mayoritas berasal dari pegawai dilingkungan Pemkab Bangkalan, baik itu  

ditingkat SKPD, Kecamatan, dan badan usaha milik daerah (BUM D). 

Pengumpulan zakat di Kabupaten Bangkalan secara keseluruhan tentunya lebih 

besar dari pengumpulan zakat yang hanya dilakukan oleh BAZNAS daerah, 

karena di Bangkalan terdapat beberapa lembaga amil zakat (LAZ)  yang juga 

melakukan pengelolaan dana zakat.  

1.2. Rumusan Masalah 

 Dari latar belakang yang telah dikemukakan, rumusan masalah yang dapat 

diambil dari penelitian ini adalah bagaimana pendistribusian zakat oleh OPZ yang 

ada di Kabupaten Bangkalan dalam kerangka maqashid syariah. 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Dari rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui bagaimana pendistribusian zakat oleh OPZ yang ada di 

Kabupaten Bangkalan dalam kerangka maqashid syariah. 
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1.4. Manfaat penelitian 

 Manfaat yang diharapkan diperoleh dari penelitian ini adalah: 

A. Bagi pemangku kepentingan di Kabupaten Bangkalan, penelitian ini bisa 

dijadikan sebagai rujukan untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat dalam 

upaya terpenuhinya maqashid syariah di Kabupaten Bangkalan.  

B. Bagi masyarakat, dapat dijadikan sebagai pengetahuan tentang kewajiban 

membayar zakat serta manfaat dari pengelolaan zakat yang terorganisir.  

C. Bagi dunia akademik, dapat menambah kekayaan akademik dalam bidang 

ekonomi Islam, khususnya mengenai zakat. 

D. Dapat digunakan sebagai rujukan penelitian selanjutnya yang mempunyai 

relevansi dengan penelitian ini.  

1.5. Sistematika Skripsi 

Sistematika yang tersusun dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 

BAB 1: PENDAHULUAN 

Bab ini berisi gambaran secara luas permasalahan yang akan dibahas pada 

skripsi ini. Meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan juga 

manfaat penelitian serta sistematika penelitian. 

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan tentang landasan teori yang akan digunakan dalam 

melakukan penelitian, kerangka berfikir dalam penelitian ini  sekaligus juga berisi 

penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini serta berisi proposisi. 
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 BAB 3: METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini.  

Penjelasan dimulai dari pendekatan penelitian, ruang lingkup penelitian, jenis dan 

sumber data, metode pengambilan data, serta teknik analisis data. 

BAB 4: PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang hasil dari penelitian skripsi mulai dari deskripsi 

penelitian hingga perolehan hasil penelitian serta pembahasan hasil dari penelitian 

skripsi ini. 

BAB 5: SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi yang berisikan simpulan dan 

saran berupa pernyataan singkat dan merupakan jawaban singkat dari pernyataan 

yang sudah dirumuskan serta saran-saran yang ditujukan penelitian kepada 

berbagai pihak yang berkepentingan terhadap objek penelitian. 
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