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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

    Jumlah penduduk miskin pada September 2014 dengan  pengeluaran per 

bulan di bawah garis kemiskinan di Indonesia  mencapai 27, 73 juta orang  atau 

10,93 persen dari total penduduk (Biro Pusat Statistik, 2015). Keadaan ini diperparah 

oleh kesenjangan ekonomi yang melebar antara golongan kaya dan miskin di negara 

dengan populasi penduduk terbesar keempat di dunia. Kesenjangan ekonomi 

Indonesia menurut sumber BAPPENAS dalam kurun waktu tahun 2000-2012 

mengalami peningkatan kesenjangan tertinggi di Asia. Dari suatu penelitian statistik 

ditemukan akumulasi kekayaan 0.02% penduduk terkaya kini setara dengan 25% 

produk domestik bruto dengan catatan bahwa kekayaan yang dimiliki sekitar 43 ribu 

orang tersebuut, hampuir sama dengan akumulasi kekayaan 140 juta orang atau 60% 

dari penduduk (Budiantoro dan Martha, 2011). Bila kondisi ini dibiarkan maka dapat 

terjadi ledakan sosial sewaktu-waktu akibat rasa keadilan sosial ekonomi yang 

terkoyak. Beberapa data di atas juga mempertegas bahwa yang kaya meningkat 

dengan cepat namun penduduk miskin semakin melarat. Pemerintah telah melakukan 

upaya pengentasan kemiskinan. Namun salah satu instrumen yang dinilai belum 

maksimal yaitu peran zakat dalam memerangi kemiskinan. Zakat merupakan 

instrumen yang mendasar dalam ekonomi Islam. Zakat menjadi bagian dari rukun 

Islam dan disebutkan berulang-ulang sebanyak 34 kali di dalam sumber utama kajian 

ekonomi Islam yaitu Al-Qur’an. Hal ini menegaskan zakat menjadi urgensi dalam 
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kaitannya individu seorang muslim dengan wajib membayarkan zakat dan 

pemerintah  wajib mengelola dan menagih kepada golongan orang yang mampu.  

Zakat merupakan penyeimbang kehidupan sosial masyarakat. Zakat menjadi 

sumber dana jaminan sosial yang telah diaplikasikan sejak zaman rasulullah SAW 

dan para khalifah setelahnya  (Qardhawi, 1995:414-417). Negara yang dikelola 

pemerintah wajib memberikan jaminan sosial bagi seluruh penduduknya. Orang yang 

diberi kedudukan dalam pemerintahan teramasuk orang-orang yang diteguhkan 

kedudukannya di muka bumi dan wajib menegakkan hak Allah diantaranya 

terpelihara hak manusia terutama bagi fakir miskin yaitu hak  mereka dalam bagian 

zakat. Allah berfirman :  

الَِّذيَن ِإن مَّكَّنَّاُهْم ِف اْْلَْرِض أَقَاُموا الصَََّلَة َوآتَ ُوا الزََّكاَة َوأََمُروا بِاْلَمْعُروِف َونَ َهْوا َعِن 

 اْلُمنَكِر َولِ َِّ  َعاِقَ ُ  اْْلُُمورِ 
Allażīna im makkannāhum  fll-arḍi aqāmūṣ- ṣlāta wā’atawūz-zakāta wa amarū bil-
ma'rūfi wanahau 'anil-munkar(i) walillāhi  ‘āqibatul –umūr(i). 
 
“(Yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi 
niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat 
ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. dan kepada Allah-lah kembali 
segala urusan”(Al-Hajj : 41). (Mushaf At-Tamamm, Edisi Terjemah Transliterasi). 

 
 Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di 

dunia. Menurut catatan statistik kementerian agama pada akhir tahun 2014, jumlah 

umat Islam saat ini sekitar 207 juta dari total populasi sebanyak 250 juta jiwa 

(panjimas.com). Meski persentase jumlah penduduk muslim mengalami penurunan 

namun masih memiliki persentase 83% dari jumlah total peneduduk Indonesia. 

Kewajiban membayar zakat, infaq, dan sedekah telah menjadi budaya dan tradisi 
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yang mengakar kuat. Maka potensi penerimaan zakat diperkirakan memiliki jumlah 

yang fantatis untuk mendukung tujuan sosial ekonomi.  

Wacana pengelolaan manajemen yang efisien untuk dapat mengelola dana 

zakat nasional telah menjadi pokok pembahasan nasional bahkan internasional . 

Pasca penandatanganan MOU (Minute of Understanding) antara Bank Indonesia dan 

Islamic Development Bank (IDB) di tahun 2014 tentang sistem zakat dan penyusunan 

standar zakat dunia, menunjukkan bahwa zakat kini menjadi sektor strategis dan 

perlu mendapat dukungan dari semua pihak sehingga zakat tidak bisa lagi dibiarkan 

untuk dikelola asal-asalan. (Beik, 2014)  

   Optimisme di dunia zakat ditunjukkan oleh Badan Amil Zakat Nasional 

(BAZNAS) sebagai badan resmi yang ditunjuk oleh pemerintah. BAZNAS telah  

menargetkan peningkatan penerimaan zakat di tahun 2015 sebesar 15-35 persen. 

Penerimaan zakat tahun ini ditargetkan mencapai Rp 4,2 triliun 

(ekonomi.metrotvnews.com). Jumlah itu mengalami peningkatan Rp1 triliun 

dibandingkan dengan penerimaan zakat tahun sebelumnya pada tahun 2014 yang 

mencapai Rp3,2 triliun.  

 Efisiensi umumnya didefinisikan sebagai  perbandingan antara suatu input 

terhadap output yang dihasilkan.  Lembaga publik merupakan lembaga yang didanai 

atau memiliki input dari dana masyarakat. Sasaran efisiensi pada jenis lembaga 

tersebut berpusat bagaimana lembaga tersebut memanfaatkan segala sumber daya 

yang ada untuk mencapai tingkat output lebih baik. Sebuah lembaga dikatakan 

efisien apabila mampu memberikan output lebih besar dengan input yang tersedia.  

Beberapa penelitian mengindikasikan bahwa tidak semua lembaga publik 

seperti lembaga zakat telah efisien. Dalam penelitian Akbar (2009) dari 9 lembaga 
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amil zakat yang menjadi obyek penelitian di tahun 2007 hanya 2 yang mencapai 

efisiensi 100%. Diantaranya bahkan di bawah 50% seperti YDSF (25,52%), PKPU 

(29,95%), Dompet Dhuafa (29,21%), Rumah Zakat Indonesia (33,30%), LAZMUH 

(26,26%). Hal ini menunjukkan pentingnya melakukan penelitian mengenai efisiensi 

lembaga zakat sebagai evaluasi dan bentuk peranan aktif dalam memperbaiki kinerja 

lembaga zakat demi kesejahteraan umat. 

 Sejumlah riset yang dilakukan BAZNAS bersama IPB dan Islamic 

Development Bank (IDB)  menghasilkan temuan potensi zakat Indonesia bisa 

mencapai Rp217 triliun per tahun (IMZ, 2010). Sedangkan realisasi penerimaan 

zakat di tahun 2013 hanya sebesar Rp3,2 triliun. Selisih antara potensi zakat dan 

realisasi yang dicapai menunjukkan adanya efisiensi yang kurang maksimal dan 

masih minimnya sosialisasi pengelolaan zakat yang efisien.   

Inefisiensi dapat terjadi akibat kurang baiknya manajemen di dalam lembaga 

zakat. Pengelolaan zakat yang kurang efisien dapat mengurangi dan menurunkan 

kepercayaan umat. Tidak sedikit fakta yang mengungkapkan bahwa masih cukup 

banyak masyarakat yang lebih memilih untuk menyalurkan zakatnya sendiri. Salah 

satu penyebabnya antara lain masih rendahnya kepercayaan umat terhadap kinerja 

lembaga pengelola zakat. 

Menurut Undang-Undang Replubik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tugas 

pengelolaan zakat di laksanakan oleh BAZNAS sebagai lembaga yang dibentuk 

pemerintah dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang dibentuk oleh masyarakat. Kedua 

jenis lembaga tersebut memiliki karakteristik masing-masing.. Studi penilaian kinerja 

kedua jenis lembaga zakat tersebut dibutuhkan untuk menambah kepercayaan umat.. 
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(Sumber : Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Zakat diunduh dari 

pusat.baznas.go.id pada tanggal 10 Maret 2015) .   

Perkembangan pengelolaan zakat oleh lembaga zakat di Jawa Timur 

mengalami peningkatan dari tahun ke tahun meskipun masih memiliki banyak 

kekurangan. Berdasarkan sumber BAZNAS Provinsi Jawa Timur potensi zakat di 

Jawa Timur sejumlah 15 triliun. Namun realisasi penghimpunan yang mampu 

dilakukan BAZNAS Povinsi Jawa Timur masih berkisar 9,1 miliar pada tahun 2014. 

 

         Sumber : BAZNAS Provinsi  Jawa Timur 

Gambar 1.1 
Diagram Total Pengumpulan BAZNAS Provinsi Jawa Timur 

 
 Pengelolaan  zakat di Jawa Timur juga dilakukan oleh lembaga zakat lainnya 

yang dibentuk oleh masyarakat. Beberapa lembaga zakat yang aktif dalam 

pengelolaan zakat di Jawa Timur contohnya yaitu Baitul Maal Hidayatullah (BMH), 

Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF), Yatim Mandiri, dan lembaga zakat swadaya 

lainnya. Dengan potensi zakat yang besar maka perlu diupayakan langkah strategis 

untuk mengaktualisasikan potensi tersebut. Salah satu upaya memaksimalkan potensi 

zakat di Jawa Timur yaitu memonitor dan mengevaluasi bersama-sama terhadap 

kinerja  lembaga zakat yang mencakup efisiensi kinerja pada lembaga tersebut.  
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   Studi tentang efisiensi lembaga zakat merupakan kajian penting dalam 

ekonomi Islam. Lembaga zakat termasuk lembaga yang mengelola dana masyarakat 

dan bertanggung jawab terhadap segala bentuk penggunaannya. Studi efisiensi 

menjadi salah satu alat kontrol terhadap kinerja lembaga zakat. Kajian studi efisiensi 

lembaga zakat juga ditujukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat pembayar 

zakat (muzakki) dan menjalin komunikasi yang baik terhadap mereka.  

    Metode Data Envelopment Analysis merupakan salah satu metode 

pemrogaman linear yang mengukur efisiensi unit pengambil keputusan dalam 

mendayagunakan  input dan output. Metode ini banyak digunakan untuk meneliti 

efisiensi kinerja lembaga publik atau pemerintahan. Metode ini dianggap sebagai 

sebuah teknik yang dapat digunakan untuk membantu dalam mengidentifikasi 

performa praktek terbaik dalam menggunakan sumberdaya dan menyoroti dimana 

keuntungan terbesar yang bisa dibuat dari peningkatan efisiensi serta membantu 

suatu unit mencapai tahapan potensial (Stering Committee for the Review of 

Commonwealth, 1997:1). 

    Beberapa studi efisiensi yang menggunakan metode DEA dengan obyek 

lembaga zakat memperbandingkan antara BAZNAS dengan beberapa LAZNAS. Hal 

ini akan memberikan gambaran umum efisiensi masing-masing lembaga zakat 

namun kurang memberikan hal spesifik untudk dapat dibenahi bagi setiap lembaga 

zakat. Beberapa lembaga zakat juga memiliki perbedaan karakterisitik dalam visi dan 

misi. Penelitian efisiensi dengan metode DEA terhadap  unit-unit lembaga zakat 

yang memiliki afiliasi dan aturan yang sama diharapkan mampu memberikan saran 

dan gambaran spesifik yang dapat digunakan oleh lembaga zakat pusat dalam 

pemetaan dan evaluasi.  
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   Penelitian studi efisiensi BAZNAS kabupaten/kota memberikan manfaat 

terhadap penguatan dan perbaikan pengelolaan zakat di daerah. Pengurus BAZNAS 

Provinsi Jawa Timur mengakui bahwa tidak semua BAZNAS kabupaten/kota 

menjalankan perannya sebagai koordinator pengelolaan zakat di daerah dengan baik. 

Namun beberapa di antara BAZNAS kabupaten/kota ada yang telah berperan dengan 

baik dan aktif. Studi efisiensi pengelolaan dana ZIS (Zakat, Infaq, dan Sedekah) oleh 

BAZNAS kabupaten/kota diharapkan mampu membangkitkan gairah dan semangat 

dalam meningkatkan pengelolaan yang telah baik dan memperbaiki pengelolaan 

yang masih buruk. Studi ini diharapkan mampu menyadarkan para pengurus 

BAZNAS kabupaten/kota  bahwa mereka diperhatikan, diawasi, dan diberi evaluasi. 

   Pada penelitian ini, efisiensi BAZNAS kabupaten/kota yang berada di bawah 

koordinasi BAZNAS Provinsi Jawa Timur diukur dan dianalisis dalam pengelolaan 

zakat di wilayah Jawa Timur. Diharapkan penelitian ini dapat memberi masukan 

berharga bagi BAZNAS Provinsi Jawa Timur dalam mengevaluasi BAZNAS 

kabupaten/kota dalam pengelolaan zakat. Masing-masing BAZNAS kabupaten/kota 

diatur dalam peraturan yang dibuat BAZNAS pusat. Penelitian ini menjadi bentuk 

peran aktif masyarakat sesuai pesan Undang-undang dalam pembinaan, pengawasan, 

serta saran untuk peningkatan kinerja lembaga zakat.  

1.2. Rumusan Masalah  

Dengan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Bagaimana efisiensi pengelolaan dana ZIS di BAZNAS kabupaten/kota 

Provinsi Jawa Timur berdasarkan laporan pengumpulan dan penyaluran? 
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2. Apa yang menjadi sumber inefisiensi pada lembaga zakat BAZNAS 

kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur ? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini diantaranya ialah : 

1. Untuk mengetahui efisiensi yang dihasilkan BAZNAS kabupaten/kota 

Provinsi Jawa Timur berdasarkan laporan pengumpulan dan penyaluran yang 

berhasil dikumpulkan oleh BAZNAS Provinsi Jawa Timur. 

2. Untuk menganalisis hasil efisiensi dan inefisiensi pada BAZNAS 

kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.  

1.4. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat yaitu : 

1. Diharapkan menjadi acuan dan bahan evaluasi  dalam proses perencanaan 

dan pengambilan keputusan oleh BAZNAS Provinsi Jawa Timur selaku 

koordinator seluruh BAZNAS kabupaten/kota di Jawa Timur.  

2. Menjadi referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang meneliti 

tentang efisiensi lembaga zakat khususnya BAZNAS kabupaten/kota di 

Indonesia.  

3. Menjadi sumber informasi bagi para donatur dan calon-calon donatur terkait 

efisiensi pengelolaan zakat oleh BAZNAS Jawa Timur. Hasil penelitian ini 

diharapkan mampu mempengaruhi tingkat kepercayaan umat dan 

meningkatkan peran aktif masyarakat dalam memajukan dan memberdayakan 

zakat. 
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