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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Manusia dihadapkan dengan kehidupan bermasyarakat yang tak asing 

dengan sikap saling gotong-royong dan bahu-membahu dalam hal kebaikan 

sebagai proses untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Hal ini juga diajarkan 

dalam Islam yang mana cara mengatasi angka kemiskinan di masyarakat yakni 

dengan cara bergotong royong serta tolong-menolong antar sesama umat Islam 

baik berupa bantuan jasa maupun bantuan yang bersifat materi seperti berinfak 

dari sebagian harta yang diperoleh. 

Islam menetapkan, bahwa segala sesuatu yang dimiliki manusia 

merupakan suatu amanah yang dipercayakan Allah SWT. Dalam rukun islam 

sudah dijelaskan bahwa zakat berada pada nomor ketiga dari salah satu kelima 

rukun islam tersebut. Salah satu fungsi zakat adalah sebagai tiang penyangga 

agama islam yang diwajibkan ditunaikan.1 Definisi zakat secara etimologi 

adalah berkah, bersih, tumbuh, serta baik, sedang kan definisi terminologi 

menyatakan bahwa zakat merupakan sejumlah harta tetentu yang telah 

diharuskan oleh Allah SWT kemudian diberikan kepada orang-orang yang 

berhak menerimanya.2 Disini zakat dipandang sebagai suatu aspek ibadah wajib 

                                                           
1Rr Suhartini., dkk, Model-Model Pembrdayaan Masyarakat (Yogyakarta: 

PustakaPesantren, 2005), hal. 274. 
2Sofyan Hasan, PengantrHukum Zakat dan Wakaf di Indonesia (Surabaya: Al Ikhlas, 

1995), hal. 21. 
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hukumnya dilaksanakan bagi seorang muslim yang sudah mencapai nisab dan 

haulnya. 

Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan terjadi adalah kurangnya 

masyarakat miskin untuk mendapatkan modal.3 Salah satu potensi strategi 

bangsa Indonesia, dengan mayoritas beragama Islam, yang layak 

dikembangkan menjadi instrument alternative untuk melakukan pemerataan 

pendapatan, yaitu institusi zakat, infak, hingga shodaqoh. Semestinya zakat 

berpengaruh dalam aktivitas ekonomi nasional mengingat masyarakat 

Indonesia secara budaya sudah memiliki jiwa empati tinggi seperti tolong-

menolong serta saling membantu sesama manusia.4 

Dalam syariat islam dijelaskan bahwa dengan memberi zakat kepada 

orang yang berhak menerima zakat, merupakan suatu cara seseorang dalam 

mensucikan jiwa juga membersihkan hartanya, dalam syariat Islam sudah 

dijelaskan bahwa dua setengah persen dari harta yang manusia miliki dalam 

hidup adalah milik orang lain yakni millik orang-orang fakir miskin.5 

Selain itu, zakat juga menjadi jawaban dari kesenjangan sosial dan 

sebagai penunjang kesejahteraan ekonomi masyarakat. Disini artinya zakat 

bukan hanya dipandang sebagai aspek ibadah saja namun juga sebagai salah 

satu pendapatan yang ampuh dalam kehidupan masyarakat dalam aspek 

perekonomian. Artinya zakat selain dimaknai sebagai ibadah juga dimaknai 

                                                           
3Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba’ly, Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan 

Keuangan Syariat (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2006), hal. 125. 
4Budi Prayitno, OptimalisasiPengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Daerah Muna 

Sulawesi Selatan, Tesis S2 (Semarang: UniversitasDiponegoro, TidakDiterbitkan, 2008), hal. 104. 
5DidinHafhiduddin, dkk, Problematika Zakat Kontemporer: Artikulasi Proses 

SosialPolitikBangsa (Jakarta: Forum Zakat, 2003), hal. 93. 
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secara sosial-ekonomi, hal ini menempatkan zakat sebagai suatu kepedulian 

sosial. 

Menurut ilmu fiqih, muzakki diperbolehkan membayarkan zakatnya 

secara langsung kepada mustahik, selain itu juga dapat disalurkan melalui amil 

atau lemabag pengelola dana zakat. Penting adanya lembaga pengelolaan zakat 

ini karena kelebihan yang ada disbanding memberikan langsung kepada 

mustahik yaitu diantaranya menjamin kepastian kedisiplinan muzakki dalam 

membayar zakat dengan tujuan tercapainya efisiensi dan efekivitas serta 

sasaraan yang tepat dalam pendistribusian dana zakat. 

Selain kelebihan ada pula kelemahan yang terdapat pada lembaga 

pengelolaan zakat, kurangnya upaya pengembangan pada jaringan antar 

lembaga, serta kegiatan koordinasi, integrasi, dan sinergi, hal ini masih menjadi 

kelemahan yang umum ditemukan dalam lembaga pengelolaan zakat. 

Pengelolaan yang matang tentunya berpengaruh penting terhadap 

efektivitas optimalisasi zakat dalam hal meningkatkan perekonomian 

masyarakat. Lembaga pengelolaan zakat dituntut agar lebih maksimal dalam 

manajemen pengumpulan maupun penyaluran dana zakat. Dari dua aspek 

tersebut artinya sebagai suatu lembaga pengelolaan zakat harus mampu 

bekerjasama dengan muzakki dalam meningkatkan rasa saling percaya serta 

meningkatkan kesadaran akan pentingnya zakat sebagai salah satu 

kesejahteraan masyarakat yang termasuk dalam delapan golongan ashnaf.  

Nahdlatul Ulama sebagai organisasi memilik jumlah anggoa/pengikut 

yang sangat banyak di Indonesia, disbandingkan dengan organisasi masyarakat 

yang lainnya. Hal ini selaras dengan yang dikatakan oleh Hilmi Faisal selaku 



4 
 

sekjen PBNU pada saat acara peluncuran dan persemian Kartu Tanda Anggota 

Nahdlatul Ulama di Ungaran Jawa Tengah yang mencapai 91,2 juta diantara 

249 juta penduduk Indonesia. Jumlah ini dapat diketahui pada survey yang 

dilakukan oleh LSI melalui exit poll pada tahun 2013.6 Salah satu Lembaga 

Pengelolan Zakat seperti Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Infak Nahdhlotul 

Ulama (LAZISNU) Kecamatan Kauman yang tentunya dibawah naungan 

MWC NU telah banyak berperan dalam pengelolaan serta pengoptimalisasian 

pendayagunaan dana zakat yang mana telah menjalankan fungsi dari zakat salah 

satunya dalam aspek mensejahterakan perekonomian masyarakat. 

Pendayagunaan zakat merupakan salah satu kegiatan dari pengelolaan zakat. 

Pengelolaan zakat, sebagaimana disebutkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 

adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam 

pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.7 Lembaga yang 

dibentuk oleh masyarakat Nahdlatul Ulama ini memiliki manajemen yang 

menarik dalam pengelolaan zakat, infak, dan infak, berdasarkan observasi 

peneliti Lembaga Amil Zakat Infak dan Shodaqoh Nahdlatul Ulama Kecamatan 

Kauman yaitu harta zakat, infak, dan shodaqoh yang telah dikumpulkan oleh 

pengurus LAZISNU kecamatan Kauman, sebagian harta tersebut tidak semata-

mata langsung diberikan kepada Mustahiq, melainkan dikembangkan terlebih 

dahulu dengan langkah melalui program-program terencana serta pen-tasaruf-

annya selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. 

                                                           
6http.regional.kompas.com /04/16/ PengertianLengkapMengenaiNU. (Diakses pada: 20 

September 2020 pkl. 20.20 WIB) 
7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Pasal 1 ayat 1, hal. 2 
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Hal inilah yang kemudian menjadi unik bagi peneliti sehingga judul 

penelitian ini adalah “Optimalisasi Pendayagunaan Zakat LAZISNU 

Kecamatan Kauman untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat 

Desa Banaran Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung Tahun 

2020”.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjabaran dalam latar belakang, maka dapat kita ketahui 

beberapa rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana mengoptimalisasi pendayagunaan zakat LAZISNU Kecamatan 

Kauman untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Banaran 

Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung tahun 2020? 

2. Bagaimana dampak yang dirasakan masyarakat dalam pengoptimalisasian 

zakat LAZISNU Kecamatan Kauman untuk meningkatkan perekonomian 

masyarakat Desa Banaran Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung 

tahun 2020? 

3. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi Optimalisasi Pendayagunaan 

Zakat di LAZISNU Kecamatan Kauman untuk meningkatkan 

perekonomian masyarakat Desa Banaran Kecamatan Kauman Kabupaten 

Tulungagung tahun 2020? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan fokus penelitian, maka dapat kita ketahui bersama tujuan 

yang ingin dicapai peneliti pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Untuk menganilisis optimalisasi pendayagunaan zakat di LAZISNU 

Kecamatan Kauman untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Desa 

Banaran Kecamatan Kauman KabupatenTulungagung tahun 2020 

2. Untuk menganalisis dampak yang dirasakan masyarakat dalam 

pendayagunaan zakat di LAZISNU Kecamatan Kauman untuk 

meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Banaran Kecamatan 

Kauman Kabupaten Tulungagung tahun 2020 

3. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Optimalisasi 

Pendayagunaan Zakat di LAZISNU Kecamatan Kauman untuk 

meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Banaran Kecamatan 

Kauman Kabupaten Tulungagung tahun 2020 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan literature untuk 

mengembangkan keilmuan khususnya dibidang manajemen zakat dan 

wakaf serta dapat digunakan sebagai studi perbandingan dan dasar referensi 

bagi peneliti selanjutnya. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Pengurus LAZISNU Kecamatan Kauman 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan dan sebagai 

pedoman dalam optimalisasi zakat untuk meningkatkan perekonomian 

masyarakat 

b. Bagi Peneliti Lain 
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Bagi peneliti lain yang mengadakan penelitian sejenis, hasil 

penelitian ini dapat dijadikan sebagai penambah wawasan tentang 

pengoptimalisasian zakat untuk meningkatkan perekonomian 

masyarakat 

 

E. Penegasan Istilah 

1. Penegasan Istilah Secara Konseptual 

a. Optimalisasi Pendayagunaan Zakat 

1) Optimalisasi 

Optimalisasi ialah suatu tindakan meningkatkan atau 

mengoptimalkan. Dimana untuk hal tersebut diperlukan 

intensifikasi dan ektensifikasi subjek dan objek pendapatan.8 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, optimalisasi9 adalah 

berasal dari kata dasar optimal yang berarti terbaik, tertinggi, paling 

menguntungkan, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, 

pengoptimalan proses, cara, perbuatan mengoptimalkan 

(menjadikan paling baik, paling tinggi, dan sebagainya) sehingga 

optimalisasi adalah suatu tindakan, proses, atau metodologi untuk 

membuat sesuatu (sebagai sebuah desain, sistem, atau keputusan) 

menjadi lebih/sepenuhnya sempurna, fungsional, atau lebih efektif. 

2) Pendayagunaan 

                                                           
8http://pengertian.org/pengertian-optimalisasi-menurut-para-ahli.html, diakses pada 1 

Desember 2020 pukul 09.38 
9http://kbbi.web.id di akses pada1 Desember 2020 pukul 09.38 

http://pengertian.org/pengertian-optimalisasi-menurut-para-ahli.html
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Pendayagunaan berasal dari kata “daya” dan “guna” yang 

berarti usaha dan manfaat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI), pendayagunaan memiliki arti pengusahaan agar mampu 

mendatangkan hasil dan manfaat, pengusahaan agar mampu 

menjalankan tugas dengan baik, efisien. Dalam pengertian yang lain 

pendayagunaan atau utility diartikan dengan “usefull, especially 

through being able to perform several functions. (berguna, terutama 

melalui kemampuan untuk melakukan beberapa fungsi). Kemudian 

menurut Nurhattat Fuad, pendayagunaan sering juga diartikan 

sebagai pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan 

manfaat.10 

3) Zakat 

Beberapa arti dari zakat secara etimologi adalah keberkahan, 

suci, tumbuh subur, dan berkembang. Secara terminology, zakat 

didefinisikan sebagai salah satu dari kelima rukun Islam yang 

hukumnya bersifat wajib bagi setiap muslim dengan ketentuan 

sudah mencapai nisabnya, kewajiban zakat sama halnya dengan 

kewajiban sholat lima waktu.11 

Jadi yang dimaksud dengan Optimalisasi Pendayagunaan Zakat 

adalah tindakan meningkatkan atau mengoptimalkan pengusahaan agar 

mampu mendatangkan hasil dan manfaat dari zakat 

b. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat 

                                                           
10 Mu’inan Rafi’, Potensi Zakat (dari Konsumtif-Karitatif ke Produktif-Berdayaguna), 

(Yogyakarta: Citra Pustaka, 2011), hal. 82. 
11 Muhammad Nafik H. R, Ekonomi ZISWAQ, 1-2. 
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1) Meningkatkan 

Pengertian peningkatan secara epistemologi adalah 

menaikkan derajat taraf dan sebagainya mempertinggi memperhebat 

produksi dan sebagainya12 proses cara perbuatan meningkatkan 

usaha kegiatan dan sebgainya kini telah diadakan di bidang 

pendidikan menteri kesehatan menentukan perlunya pengawasan 

terhadap usaha perdagangan eceran obat13 sedangkan Kamus Besar 

Bahasa Indonesia menyatakan Mutu adalah ukuran baik buruk suatu 

benda taraf atau derajat kepandaian, kecerdasan, dan sebagainya 

kualitas14 

2) Perekonomian 

Ekonomi atau economic dalam banyak literatur ekonomi 

disebutkan berasal dari bahasa Yunani yaitu kata Oikos atau Oiku 

dan Nomos yang berarti peraturan rumah tangga. Dengan kata lain 

pengertian ekonomi adalah semua yang menyangkut hal-hal yang 

berhubungan dengan perikehidupan dalam rumah tangga tentu saja 

yang dimaksud dan dalam perkembangannya kata rumah tangga 

bukan hanya sekedar merujuk pada satu keluarga yang terdiri dari 

suami, isteri dan anak-anaknya, melainkan juga rumah tangga yang 

lebih luas yaitu rumah tangga bangsa, negara dan dunia.15 

                                                           
12 Peter salim dan yeni salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer (Jakarta : Modern 

Press, 1995), hal. 160. 
13 Ibid, hal. 1250 

14 Tim penyusu kamus besar bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: 

Balai Pustaka, 1991), hal. 677. 
15 Iskandar Putong, Economics Pengantar mikro dan Makro, (Jakarta: Mitra Wacana 

Media,2010) hal. 1 
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3) Masyarakat 

Masyarakat dalam bahasa Inggris disebut “society” asal kata 

“sociuc” yang berarti kawan. Adapun kata “masyarakat” berasal dari 

bahasa Arab yaitu “syirk” yang berarti bergaul atau dalam bahasa 

ilmiahnya interaksi.16 Adanya saling bergaul itu tentu karena adanya 

bentuk-bentuk aturan hidup yang bukan disebabkan oleh manusia 

sebagai perorangan, melainkan oleh unsur-unsur kekuatan lain. Arti 

yang lebih khusus masyarakat disebut pula kesatuan sosial maupun 

ikatan-ikatan kasih sayang yang erat.17 . Kata masyarakat hanya 

terdapat dalam dua bahasa yakni Indonesia dan Malaysia. Kemudian 

diadopsi ke dalam bahasa Indonesia yang artinya berhubungan dan 

pembentukan suatu kelompok atau golongan.18 

Jadi yang dimaksud dengan Meningkatkan Perekonomian 

Masyarakat adalah menaikkan derajat taraf semua yang menyangkut 

hal-hal yang berhubungan dengan perikehidupan dalam rumah tangga 

dan juga bermasyarakat 

 

2. Penegasan Istilah Secara Operasional 

Berdasarkan uraian di atas maka yang dimaksud judul skripsi secara 

operasional adalah Peningkatan pendayagunaan fungsi zakat secara 

                                                           
16 Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, (Jakarta: Aksara Baru, 1979), hlm. 157. 
17 M. Munandar Soelaiman, Ilmu Sosial Dasar Teori dan Konsep Ilmu Sosial, Eresco, 

(Bandung: Eresco, t.th), hlm. 63. 
18 Drs. Sidi Gazalba, Masyarakat Islam, Pengantar Sosiologi & Sosiografi, (Jakarta, Bulan 

Bintang, 1976), hlm. 11. 
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terencana dan terstruktur yang dilakukan oleh lembaga amil zakat yaitu 

LAZIS NU untuk membantu meningkatkan perekonomian masyarakat. 

Yang dimaksud rencana adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari 

sebuah rencana yang telah disusun secara matang dan terperinci dalam 

pengelolaan pendayagunaan zakat secara optimal. Dalam realisasinya, 

pendayagunaan zakat tersebut ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat yang tergolong dalam delapan asnaf.   

F. Identifikasi Penelitian dan Batasan Masalah 

1. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian adalah optimalisasi pendayagunaan zakat 

untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, penelitian ini dilakukan 

pada LAZISNU Kecamatan Kauman tepatnya di kesekretariatan MWC NU 

Kecamatan Kauman. 

2. Batasan Penelitian 

Batasan penelitian ini adalah di Lembaga Amil Zakat, Infak, 

Shodaqoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung 

yang menganalisis pengoptimalisasian pendayagunaan zakat dalam 

meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Banaran. Peneliti 

membatasi masalah sebagai berikut: 

a. Optimalisasi pendayagunaan zakat LAZISNU Kecamatan Kauman 

untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Banaran yang 

tergolong dalam delapan ashnaf. 

b. Dampak yang dirasakan oleh masyarakat Desa Banaran terkait 

optimalisasi pendayaguaan zakat LAZISNU Kecamatan Kauman. 
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c. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam optimalisasi pendayagunaan 

zakat LAZIZNU Kecamatan Kauman dalam meningkatkan 

perekonomian masyarakat Desa Banaran. 

d. Penelitian ini dilaksanakan dengan pengumpulan data primer melalui 

Observasi Partisipan dan Wawancara Mendalam serta data sekunder 

diperoleh melalui dokumentasi tertulis maupun gambar atau foto. 

 

G. Sistematika Penulisan 

1. Bagian Awal 

Bagian awal mencangkup halaman sampul depan, halaman judul, 

halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman motto, halaman 

persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, 

transliterasi dan abstrak. 

2. Bagian Utama 

Bagian utama mencangkup 6 (enam) BAB yang saling keterkaitan, 

yaitu yangterdiridari: 

BAB I Pendahuluan yang meliputi: (a) latar belakang masalah, (b) 

rumusan masalah, (c) tujuan penelitian, (d) manfaat penelitian, (e) 

penegasan istilah, dan (f) sistematika penulisan. 

BAB II kajian pustaka meliputi: (a) kajian tentang optimalisasi 

zakat, (b) kajian tentang meningkatkan perekonomian masyarakat, (c) 

kajian tentang optimalisasi pendayagunaan zakat untuk meningkatkan 

perekonomian masyarakat, (d) hasil penelitian terdahulu. 
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BAB III metode penelitian meliputi: (a) pendekatan dan jenis 

penelitian, (b) lokasi penelitian, (c) kehadiran peneliti, (d) data dan sumber 

data, (e) teknik pengumpulan data, (f) teknik analisis data, (g) pengecekan 

keabsahan temuan, (h) tahap-tahap penelitian 

BAB IV hasil penelitian meliputi: (a) paparan data dan (b) temuan 

penelitian. 

BAB V pembahasan meliputi: (a) Optimalisasi Pendayagunaan 

Zakat LAZISNU Kecamatan Kauman untuk meningkatkan perekonomian 

masyarakat Desa Banaran Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung 

tahun 2020, (b) Dampak yang dirasakan masyarakat dalam 

pengoptimalisasian zakat LAZISNU Kecamatan Kauman untuk 

meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Banaran Kecamatan 

Kauman Kabupaten Tulungagung tahun 2020. 

BAB VI penutup meliputi: (a) kesimpulan, dan (b) saran. 

3. Bagian Akhir 

Bagian akhir meliputi: (a) daftar pustaka, (b) lampiran-lampiran, (c) 

surat pernyataan keaslian tulisan, dan (d) daftar riwayat hidup. 


