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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dan merupakan unsur pokok 

bagi tegaknya syariat Islam. Zakat memang tidak dapat dijadikan solusi yang 

spesifik dalam menangani problematika masyarakat muslim. Namun, zakat 

merupakan sarana untuk membantu dalam memenuhi hajat hidup orang 

muslim yang kekurangan. 

Pada hakikatnya, zakat bisa mensucikan diri dari kotoran kikir dan dosa. 

Dengan berzakat, juga tidak akan mengurangi harta seseorang bahkan akan 

menyuburkan harta seseorang dan sebagai sarana menambah pahala yang akan 

diperoleh mereka yang mengeluarkannya. 

Dalam kehidupan sehari-hari, banyak timbul gejolak sosial akibat dari 

kesenjangan diantara manusia yang sangat sulit untuk dikontrol. Orang kaya 

dititipi harta yang melimpah namun tidak menjalankan tugasnya dalam 

menolong fakir miskin yang membutuhkan. Sebagian orang malah 

memanfaatkan kekayaan tersebut untuk mengeksploitasi harta sebanyak-

banyaknya untuk kepentingan sendiri. Akhirnya, kesenjangan dan gejolak 

sosial tidak dapat dihindarkan lagi. Maka dari itu, salah satu ajaran dalam 

Islam yang bertujuan mengatasi kesenjangan dan gejolak sosial tersebut 

adalah zakat. 

Zakat merupakan ibadah  maaliyah yang mempunyai dimensi dan fungsi 

sosial ekonomi serta pemerataan karunia Allah SWT. Zakat  juga merupakan 
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wujud solidaritas sosial, pernyataaan rasa kemanusiaan dan keadilan, 

pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persatuan umat dan bangsa, sebagai 

pengikat bathin antara golongan kaya dengan yang miskin dan sebagai sarana 

untuk menghilangkan kesenjangan yang menjadi pemisah antara golongan 

yang kuat dengan yang lemah.
2
  

Kewajiban zakat merupakan salah satu jalan atau sarana untuk tercapainya 

keselarasan dan kemantapan hubungan antara manusia dengan Allah SWT 

serta hubungan manusia dengan manusia lainnya. Dengan kewajiban zakat, 

selain membina hubungan dengan Allah SWT sekaligus memperdekat 

hubungan kasih sayang antara sesama manusia, yaitu adanya saling tolong 

menolong dan saling membantu antara sesama manusia. Kewajiban zakat 

merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan terbentuknya masyarakat 

yang baldatun tayyibatun warrabun ghaffur, yaitu masyarakat yang baik 

dibawah naungan keampuan dan keridhoan Allah SWT.
3
 

Dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah agar lebih maksimal, 

maka diperlukan sebuah organisasi atau lembaga khusus yang menangani 

zakat, infak, dan sedekah. Organisasi zakat dapat diartikan sebagai himpunan 

sekelompok orang yang bekerjasama melalui sebuah wadah zakat untuk 

mencapai tujuan. Tujuan organisasi zakat sudah barang tentu berbeda dengan 

tujuan organisasi lain pada umumnya. Apabila tujuan organisasi lain berujung 

                                                           
2 
M. Masykur Khoir, Risalah Zakat, (Kediri: Duta Karya Mandiri, 2010), hal. 3 

3
 Ancas Sulchantifa Pribadi, “Pelaksanaan pengelolaan zakat menurut undang-undang  

Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat(Studi di BAZ kota Semarang)”, (Semarang : 

TESIS Magister Kenotariatan UNDIP 2006), hal. 12 
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pada dunia material, maka tujuan organisasi zakatpun demikian tanpa 

mengabaikan tujuan lain yang bersifat irasional (transendental). 
4
 

Di Indonesia, telah terbit Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang 

pengelolaan zakat. Undang-Undang ini melakukan penguatan bahwa Badan 

Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga pengelola zakat secara 

nasional. Keberhasilan pengelolaan zakat oleh negara banyak ditentukan oleh 

tingkat kepercayaan publik kepada pemerintah, bukan karena paksaan negara. 

Dengan kata lain, pengelolaan zakat oleh negara bukanlah tujuan melainkan 

hanya instrument. Tujuan sebenarnya yang harus dikejar yaitu tertunaikannya 

zakat dan tersampaikan kepada yang berhak (mustahik) dengan kemanfaatan 

yang paling optimal.
5
  

Manajemen merupakan instrument penting bagi seseorang atau sebuah 

organisasi. Manajemen membantu mewujudkan mimpi-mimpi besar (visi dan 

misi) yang telah ditetapkan dalam sebuah organisasi. Dengan manajemen yang 

baik, daya guna dan hasil guna dari sebuah organisasi dapat dicapai dengan 

baik. Manajemen sangat diperlukan dalam pengelolaan zakat, infak, dan 

sedekah. Semua aktifitas organisasi pengelolaan zakat, infak, dan sedekah 

didasarkan pada prinsip- prinsip manajemen yang akan membantu dalam 

memudahkan organisasi mencapai tujuan dengan baik dan sempurna. Semakin 

                                                           
4
 Muhammad dan Abubakar HM, Manajemen Organisasi Zakat Perspektif 

Pemberdayaan Umat dan Strategi Pengembangan Organisasi Pengelola Zakat, (Malang: Madani, 

2011), hal. 45 
5 

Yusuf Wibisono, Mengelola Zakat Indonesia, (Jakarta: Prenamedia Group, 2015),      

hal. 2-3 
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baik dan professional kerja manajemen organisasi zakat. Maka peluang tujuan 

zakat tercapai secara maksimal terbuka.
6
 

Manajemen dalam organisasi zakat, infak, dan sedekah memiliki peran 

yang penting. Melalui seni dan ilmu manajemen yang dipahami dan 

diimplementasikan seorang manajer, maka organisasi zakat, infak, sedekah 

dapat diarahkan, dikontrol, sedemikian rupa sehingga proses pelaksanaan 

tugas dan fungsi – fungsi manajemen organisasi tersebut dapat berjalan 

efektif, efisien dan maksimal.
7
 

Di sini peneliti melakukan penelitian pada lembaga nirlaba yang bergerak 

dalam bidang pengelolaan zakat, infak, dan sedekah yaitu Badan Amil Zakat 

Nasional (BAZNAS) di wilayah Kabupaten Tulungagung yang terletak di 

jalan Mayor Sujadi No. 172. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 

Tulungagung memiliki potensi yang sangat besar dalam mengelola dana zakat, 

infak, dan sedekah (ZIS). Dalam BAZNAS Award tahun 2018, Badan Amil 

Zakat Nasional (BAZNAS) Tulungagung  tercatat sebagai perwakilan dari 

BAZNAS se-Jawa Timur dalam nominasi BAZNAS Kabupaten/Kota terbaik 

dan program pendayagunaan ZIS terbaik. Pada bulan Desember tahun 2018 

kemarin BAZNAS juga mendapatkan kategori operator SIMBA teraktif. 

Sebagian besar masyarakat Tulungagung telah mempercayai Badan Amil 

Zakat Nasional (BAZNAS) Tulungagung sehingga mereka menitipkan dana 

hasil zakat, infak, dan sedekah mereka kepada Badan Amil Zakat Nasional 

(BAZNAS) Tulungagung. 

                                                           
6
 Muhammad dan Abubakar HM, Manajemen, hal. 42 

7
 Ibid., 58 
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Dengan potensi yang cukup bagus, maka diperlukan adanya implementasi 

manajemen organisasi yang baik. Keberhasilan suatu organisasi tidak luput 

dari peran manajemen yang baik dan profesional, hal ini mendukung pula 

perkembangan maupun keberlangsungan dari organisasi tersebut. Berjalannya 

suatu manajemen organisasi tentunya bukan hanya dari salah satu pihak atau 

pemimpin, namun perlu adanya dukungan dari berbagai pihak. 

Maka dari itu, alasan peneliti mengangkat judul ini adalah untuk menjadi 

bahan pertimbangan kepada semua lembaga dan badan amil zakat yang ada di 

Indonesia untuk mempelajari bagaimana implementasi manajemen organisasi 

pada lembaga zakat sehingga dapat meningkatkan kualitas lembaga dan dapat 

meningkatkan kepercayaan serta minat  masyarakat dalam pembayaran zakat 

di Indonesia ini. Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti 

tertarik untuk mengetahui dan membahas tentang “ Analisis Implementasi 

Manajemen Organisasi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 

Tulungagung dalam Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah” 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan Latar Belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah 

penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana Implementasi Manajemen Organisasi pada Badan Amil Zakat 

Nasional (BAZNAS) Tulungagung?  

2. Bagaimana Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah di Badan Amil 

Zakat Nasional (BAZNAS) Tulungagung? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Mendeskripsikan Implementasi Manajemen Organisasi pada Badan Amil 

Zakat Nasional (BAZNAS) Tulungagung. 

2. Mendeskripsikan Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di 

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tulungagung. 

D. Batasan Masalah 

1. Implementasi Manajemen Organisasi pada Badan Amil Zakat Nasional 

(BAZNAS) Tulungagung. 

2. Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di Badan Amil Zakat 

Nasional (BAZNAS) Tulungagung. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat teori yang ada dan 

memberikan gambaran secara detail bagaimana implementasi manajemen 

organisasi dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah pada Badan Amil 

Zakat Nasional (BAZNAS) Tulungagung. 

2. Manfaat Secara Praktis 

a. Bagi BAZNAS Kabupaten Tulungagung, dapat dijadikan sebagai 

bahan rekomendasi dalam sosialisasi pengelolaan dana zakat, infak, 

dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Tulungagung agar lebih 

transparansi. 

b. Bagi masyarakat khususnya yang berdomisili di Tulungagung, dapat 

memberikan informasi terkait pengelolaan dana zakat, infak, dan 
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sedekah agar lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat yang ingin 

mengeluarkan zakat, infak, dan sedekahnya di BAZNAS Kabupaten 

Tulungagung. 

F. Penegasan Istilah 

1. Definisi Konseptual 

Untuk memudahkan dalam memahami judul penelitian tentang 

“Analisis Implementasi Manajemen Organisasi pada BAZNAS 

Tulungagung dalam Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah”, maka 

penulis memandang perlu untuk memberikan penegasan istilah dan 

penjelasan seperlunya, sebagai berikut: 

a. Analisis, yaitu penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, 

perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang 

sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya.
8
 

b. Manajemen, adalah ilmu dan seni untuk memperoleh hasil kerja yang 

lebih baik melalui orang lain.
9
 

c. Organisasi, merupakan suatu pola kerjasama antara orang-orang yang 

terlibat dalam kegiatan – kegiatan yang saling berhubungan untuk 

mencapai tujuan tertentu.
10

 

d. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga khusus 

yang ditunjuk secara nasional untuk melaksanakan pengelolaan zakat 

                                                           
8
 Https://kbbi.web.id/analisis.html diakses pada tanggal 28 Agustus 2018 pukul 22.23 

9 
Umrotul Khasanah, Manajemen Zakat Modern Instrument Pemberdayaan Ekonomi 

Umat, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hal. 63 
10

 Muhammad dan Abubakar HM, Manajemen…, hal.44 

https://kbbi.web.id/analisis.html
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di Indonesia sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 

tentang pengelolaan zakat, infak, dan shadaqah (ZIS).
11

 

e. Pengelolaan menurut kamus besar bahasa Indonesia (online) adalah 

proses yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan dalam 

organisasi.
12

 

f. Dana, yaitu uang yang disediakan untuk suatu keperluan.
13

 

g. Zakat, merupakan sejumlah harta (dalam batasan tertentu) yang wajib 

dikeluarkan dari jenis harta tertentu, dengan syarat tertentu dan 

diberikan pada golongan tertentu.
14

 

h. Infak adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, 

baik yang peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi.
15

 

i. Sedekah adalah pemberian sukarela yang dilakukan seseorang kepada 

orang lain, terutama kepada orang miskin, setiap kesempatan terbuka 

yang tidak ditentukan jenis maupun waktunya. Sedekah tidak terbatas 

pada pemberian yang bersifat material saja, tetapi juga berupa jasa 

yang bermanfaat bagi orang lain.
16
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 Siti Lailatussufiani, M. Umar Burhan, dan Multifiah, The Untilization of Zakat, Infak, 

and Shadaqah for Community Empowerment (Case Study of BAZNAS West Nusa Tenggara 

Province ), ISSN, Vol. 5 Issue 10, Oktober 2016, hal. 42 
12

 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2007), hal. 284 
13

 Https://kbbi.web.id diakses pada tanggal 28 Agustus 2018 pukul 22.24 
14

 M. Masykur Khoir, Risalah …, (Kediri: Duta Karya Mandiri, 2010), hal. 1 
15

  Ahmad Ifham Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah, (Jakarta: Gramedia Pusaka 

Utama, 2010), hal. 65 
16

 Mohammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf, (Jakarta: universitas 

Indonesia (UI-Press), 2006), hal.23 
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2. Definisi Operasional 

Analisis Implementasi Manajemen Organisasi pada Badan Amil Zakat 

Nasional (BAZNAS) Tulungagung merupakan suatu rangkaian 

penyelidikan penerapan manajemen organisasi dalam pengelolaan zakat, 

infak, dan sedekah pada BAZNAS Tulungagung mulai dari pengumpulan 

serta pendayagunaannya. 

G. Sistematika Penulisan Skipsi 

1. Bagian Awal 

Bagian awal terdiri dari: halaman sampul depan, halaman judul, halaman 

persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, 

daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran, dan abstrak.  

2. Bagian Utama (Inti) 

Untuk memperoleh pembahasan yang sitematis, maka penulis perlu 

menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil 

penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut 

sebagai berikut: 

a. BAB I PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, identifikasi penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, 

penegasan istilah dan sistematika penulisan.  

b. BAB II LANDASAN TEORI 

Berisikan teori tentang pengertian zakat, infak, dan sedekah; 

pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah; pengertian manajemen 
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organisasi; devinisi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS); serta 

berisikan penelitian terdahulu. 

c. BAB III METODE PENELITIAN 

Yakni tentang jenis penelitian, tempat penelitian, sumber data, teknik 

pengumpulan data, teknik analisis data, serta pengecekan keabsahan 

data. 

d. BAB IV HASIL PENELITIAN 

Dalam bab ini berisi tentang paparan data yang disajikan dengan topik 

sesuai dalam pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan 

penelitian dan hasil analisis data. Paparan data tersebut diperoleh 

melalui pengamatan (apa yang terjadi di lapangan), dan atau hasil 

wawancara (apa yang dikatakan oleh informan), serta deskripsi 

informasi lainnya yang dikumpulkan oleh peneliti melalui perosedur 

pengumpulan data sebagaimana tersebut diatas. Hasil analisis data 

yang merupakan temuan penelitian disajikan dalam bentuk pola, tema, 

kecenderungan, dan motif yang muncul dari data. Disamping itu, 

temuan bisa berupa penyajian kategori, sistem klasifikasi, identifikasi 

dan tipologi. 

e. BAB V PEMBAHASAN 

Pada bab ini memuat analisis peneliti, keterkaitan antar pola-pola, 

kategori-kategori, dan dimensi-dimensi, posisi temuan atau teori yang 

ditentukan terhadap teori-teori sebelumnya. 

 



11 

 

 

 

f. BAB VI PENUTUP 

Penutup dalam skripsi ini penulis memberikan simpulan terhadap 

permasalahan yang telah dibahas dalam uraian sebelumnya, 

selanjutnya akan dikemukakan saran yang dirasa perlu. 

3. Bagian Akhir 

Pada bagian ini memuat: daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat 

pernyataan keaslian skripsi, dan daftar riwayat hidup. 


