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    BAB I 

   PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Zakat bagi umat islam khususnya di Indonesia dan bahkan juga dunia 

islam pada umumnya, sudah diyakini sebagai bagian pokok ajaran islam yang 

harus ditunaikan. Zakat dipandang sebagai salah satu rukun islam yang lima, 

yaitu syahadat, shalat, zakat, puasa,dan haji. Melaksanakan zakat adalah wajib, 

dengan begitu telah dipandang sebagai dosa bagi yang meninggalkannya, dan 

sebaliknya akan mendapat pahala bagi yang menjalankannya (Hafidhuddin, 

2008). Zakat merupakan perintah dari Allah Ta’ala yang perintahnya terdapat di 

salam Surah Al Baqarah ayat 43 yang artinya “ Dan dirikanlah shalat, 

tunaikanlah zakat dan rukulah bersama orang – orang yang ruku”. 

Menurut UUD RI No. 23 th 2011 tentang pengelolaan zakat, zakat 

sudah banyak membantu kehidupan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat 

muslim di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mendirikan sebuah 

badan lembaga zakat nasionalyaitu BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional). 

Baznas sendiri ada yang berkedudukan di Ibukota Negara, BAZNAS Provinsi, 

dan BAZNAS Kabupaten / kota. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah non 

structural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui 

menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas 

pengelolaan zakat secara nasional. 
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Untuk membantu tugas BAZNAS dalam melaksanakan kegiatannya 

dalam menghimpun dana dan mendistribusikannya ke masyarakat maka 

dibangunlah Lembaga Amil Zakat (LAZ) atau Badan Amil Zakat (BAZ). Potensi 

LAZ maupun BAZ sangatlah besar dalam membantu Indonesia keluar dari 

masalah kemiskinan, mengingat Indonesia sebagai negara dengan jumlah 

penduduk muslim terbesardi dunia. Potensi tersebut sebaiknya dapat disadari 

sebagai salah satu instrument dalam merealisasikan pengentasan kemiskinan. Di 

Indonesia sendiri kurang lebih 81,6% penduduk muslim (Tempo,2011). Dengan 

demikian maka dapat digambarkan bahwa potensi zakat cukup besar. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh BAZNAS dan FEM IPB (2011) 

melaporkan bahwa Indonesia memiliki potensi dana zakat sebesar Rp 217 triliun 

/ tahun, namun total penghimpunan zakat, termasuk juga infak dan sedekah pada 

tahun 2011 baru mencapai angka 1,729 triliun atau masih kurang 1 % dari total 

zakat yang ada. Dan pada tahun 2014 sudah mengalami kenaikan 3,8 triliun dan 

meningkat di tahun 2015 yakni 4,6 triliun namun masih jauh dari total zakat yang 

harusnya dicapai Indonesia. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor  yang 

mempengaruhi pembayaran zakat dimasyarakat tidak mencapai targetnya. 

Adapun faktor yang mempengaruhi adalah kecakapan organisasi pengelola zakat 

yang mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas 

lembaga zakat bersifat transparan hanya 23 persen dari 15 persen yang menilai 

lembaga zakat itu professional. (BAZNAS dan FEM IPB. Economic Estimation 

and Determination of zakah potential in Indonesia, Preliminary Report Bandung). 
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Yuki (2008) berpendapat banyak faktor yang mempengaruhi efisiensi 

yuki menyebutkan salah satunya adalah management programs and cultural 

system yang menekan efisiensi (efficiency emphasis). Pada perusahaan profit, 

redesign pekerjaan, penggunaan teknologi,outsource pekerjaan ke pihak lain 

dengan gaji yang lebih murah, downsizing, program peningkatan kualitas, 

terbukti meningkatkan efisiensi.  

Hal tersebut menjelaskan bahwa pengelolaan zakat di Indonesia belum 

mencapai maksimal, zakat yang terkumpul baru mencapai 3% masih kurang 

97%.  Hal ini dapat mengancam keberlangsungan BAZ dan LAZ  apalagi dengan 

keputusan menteri agama nomer 333 tahun 2015 yang ditandatangani pada 6 

november 2015 yang merupakan pedoman pemberian izin LAZ dengan syarat 

penghimpunan dana minimal 50 milyar untuk LAZ Nasional, 20 milyar untuk 

LAZ Provinsi. Keputusan ini berlaku mulai 26 November 2016.(Perpres No. 4 

tahun 2014 tentang pedoman pemberian izin LAZ). 

Sampai saat ini, tidak sedikit muncul Badan Amil Zakat yang berada di 

wilayah pusat, wilayah daerah, dan bahkan tingkat desa, baik yang dibentuk oleh 

pemerintah ataupun lembaga keagamaan. Seperti Nahdhatul Ulama, 

Muhammadiyah, maupun organisasi kegamaan lainnya. Masyarakat pada saat ini 

dimana saja berada, sesungguhnya sudah tidak mengalami  kesulitan tatkala 

mereka akan mengeluarkan zakat. Bahkan akhir-akhir ini muncul berbagai model 

pelayanan zakat. Seperti diantaranya telah muncul di beberapa tempat relawan 

(volunteer) yang bersedia melayani untuk menghitung jumlah harta yang 
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seharusnya dikeluarkan zakatnya. Oleh karna itu, Badan Amil Zakat 

„seyogyanya‟ mampu menunjukan kekuatan komitmen, trust dan integritas pada 

manajemen pelaksanaan zakat. Tampaknya perlu membangun nuansa sosiologis 

yang mampu mendorong lahirnya gerakan zakat ini. Jika pada zaman 

pemerintahan Umar bin Khatab, ia akan memerangi orang orang yang 

mengabaikan pembayaran zakat, maka pada zaman modern sekarang ini, 

diperlukan system dan bahkan juga kewibawaan yang mampu mendorong kaum 

muslim untuk mengeluarkan zakat (Hafidhuddin, 2008). 

Hal ini merupakan suatu masalah yang harus difikirkan oleh Lembaga 

Amil Zakat, dengan melihat situasi di atas maka perlu dibuat aplikasi yang dapat 

mengkoputerisasi system penerimaan dan sistem penyaluran zakat yang dapat 

mengintergrasikannya untuk memudahkan karyawan dalam hal menginput data 

bagi para Amil dan kemudahan bagi para muzzaki untuk membayar zakat dan 

mendapatkan informasi tentang zakat. Dengan perkembangan teknologi saat ini 

sangat berkembang pesat begitu juga dengan teknologi yang berbasis ibadah, 

perkembangan yang sangat pesat dengan dukungan kemudahan dalam 

mengakses teknologi itu sendiri dirasakan memiliki peranan yang cukup penting 

agar pekerjaan yang biasa dikerjakan secara manual dapat dikerjakan dengan 

memanfaatkan teknologi agar lebih cepat. 

Pada saat ini sudah banyak aplikasi yang dapat digunakan dalam 

mengelola zakat salah satu sistem yang digunakan adalah sistem dengan tujuan 

untuk memudahkan pekerjaan pengelola zakat dan memberikan informasi bagi 
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para pembayar zakat. Dalam perjalanannya aplikasi zakat ini sendiri memiliki 

beberapa faktor-faktor yang membantu mesukseskan program aplikasi zakat ini 

dapat digunakan dengan baik dan berjalan dengan sebagaimana mestinya. Ada 

beberapa faktor yang perlu diperhatikan antara lain adalah Sumber Daya 

Manusia (SDM), sistem yang digunakan, Keuangan bagi pendukung aplikasi 

zakat, dan Nasabah yang tentunya mendapatkan manfaat dari penggunaan sistem 

ini. 

Dengan masalah diatas maka untuk mengethui bagaimana kinerja 

aplikasi tersebut peneliti menggunakan pendekatan balanced scorecard dimana 

metode balanced scorecard seperti yang dikemukakan oleh Huda, (2013) metode 

balanced scorecard adalah system manajemen bagi perusahaan untuk 

berinvestasi dalam jangka waktu panjang, untuk pelanggan (customer), 

pemblajaran dan pertumbuhan karyawan, termasuk manajemen (learning and 

growth) sistem (proses bisnis internal) demi memperoleh hasil hasil finansial 

yang memungkinkan perkembangan organisasi bisnis daripada hanya sekedar 

mengelola bottom line untuk memacu hasil hasil jangka pendek dan memberikan 

suatu kerangka kerja bagi pihak manajemen untuk menerjemahkan misi strategi 

organisasi kedalama tujuan tujauan dan ukuran ukuran. 

Pada kesempatan ini penulis mencoba menjelaskan faktor-faktor yang 

mendukung atau berpengaruh untuk aplikasi zakat dalam pengelolaan zakat yang 

memanfaatkan teknologi yang mengubah pengelolaan zakat secara manual 

menjadi berbasis aplikasi dengan melakuka penelitian mendalam dan studi kasus 
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pada LazisMu UMS dengan judul “ Analisis faktor – faktor  pendukung yang 

mempengaruhi penerapan aplikasi komputer zakat yang digunakan dalam 

pengelolaan zakat pada  Lazismu Universitas Muhamadiyah Surakarta”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas 

penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh pada faktor Sumber Daya Manusia sebagai pendukung 

aplikasi komputer zakat yang digunakan pada pengelolaan zakat di Lazismu 

UMS ? 

2. Bagaiman pengaruh faktor sistem aplikasi komputer zakat yang digunakan 

terhadap efetifitas zakat diLazismu UMS ? 

3. Bagaimana pengaruh pada faktor keuangan sebagai pendukung aplikasi 

komputer zakat yang digunakan pada pengelolaan zakat di  Lazismu UMS ? 

4. Bagaimana pengaruh pada faktor pelanggan nasabah/mitra (muzzaki) sebagai 

pendukung aplikasi komputer zakat yang digunakan pada pengelolaan zakat di 

Lazismu UMS ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan hal yang ingin dicapai dalam melakukan 

penelitian serta memiliki konsistensi denagn permasalahn atau pertanyaan 

penelitian. Oleh karna itu penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut: 
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1. Menganalisis suatu pengaruh pada faktor sumber daya manusia sebagai 

pendukung aplikasi komputer zakat yang digunakan pada pengeloaan zakat di  

Lazismu UMS. 

2. Menganalisis suatu pengaruh pada faktor sistem sebagai pendukung aplikasi 

komputer  zakat yang digunakan pada pengelolaan zakat di Lazismu UMS. 

3. Menganalisis suatu pengaruh pada faktor keuangan sebagai pendukung 

aplikasi komputer zakat yang digunakan pada pengelolaan zakat Lazismu 

UMS. 

4. Menganalisis suatu pengaruh pada faktor nasabah/mitra (muzzaki) sebagai 

pendukung aplikasi komputer zakat yang digunakan pada pengelolaan zakat di 

Lazismu UMS. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Harapannya agar penelitian ini dapat berguna dan memberikan masukan serta 

informasi  faktor faktor pendukung penggunaan aplikasi zakat agar lebih 

efektif dalam penggunannya  kepada para praktisi dan bagi pengurus  Lazismu 

UMS  dalam pengelolaan zakat yang berbasis aplikasi  

2. Dapat mendukung penelitian selanjutnya dalam meneliti faktor- faktor yang 

mendukung untuk mensukseskan penggunaan aplikasi zakat atau zakat yang 

berbasis aplikasi. 
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3. Penelitian ini diharapkan menambahkan wawasan dalam bidang pengelolaan 

zakat dan penerapan aplikasi zakat. 

 

E. Metode Penelitian 

Penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian lapangan (field 

research) yaitu meneliti langsung objek pada masalah yang akan diteliti untuk 

memperoleh informasi yang diperlukan dalam penyusunan laporan tugas akhir 

ini. 

Pendekatan yang digunakan di penelitian ini adalah pendekatan 

deskriptif kualitatif, dimana setelah data dikumpulkan melalui metode 

wawancara langsung dan observasi sehingga diperoleh data primer dan data 

sekunder yang selanjutnya akan dianalisa dengan cara kualitatif, antara satu data 

dengan data yang lain sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran umum yang 

utuh tentang masalah yang diteliti. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Penulisan ini dibagi menjadi lima bab dengan urutan penulisan sebagai 

berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Pada penelitian ini BAB I menguraikan tentang latar belakang masalah 

yang diambil peneliti yaitu berisi faktor yang mendukung pada penggunakaan 

aplikasi komputer zakat , rumusan masalah yang menjabarkan tentang masalah 
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yang akan diteliti yakni mencakup ke empat faktor yang akan diteliti, tujuan 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti, manfaat penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti, metode penelitian yang akan digunakan oleh peneliti, dan sistematika 

penulisan. 

 

BAB II  :TINJAUAN PUSTAKA 

Pada penelitian ini  BAB II berisi tinjauan pustaka yang menjelaskan 

tentang landasan teori tentang zakat, balanced scorecard, dan teori ekonomi 

yang menjadi dasar dan bahan acuan dalam penelitian ini, penelitian terdahulu, 

kerangka pemikiran dimana disanan dijelaskan faktor yang mendukung apikasi 

komputer zakat. 

 

BAB III  : METODE PENELITIAN 

Pada penelitian ini BAB III berisi metode penelitian yang menjelaskan 

secara detail mengenai jenis penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti , 

populasi dan sampel yang ada pada Lazismu UMS, metode pengumpulan data 

dengan wawancara secara mendalam dan hanya mengambil beberapa unsur 

seperti yang ada pada balanced scorecardmeskipun metode yang digunakan 

bukan seperti yang ada pada balanced scorecard, peneliti hanya mengambil ke 

empat unsur yakni: faktor keuangan, faktor sumber daya manusia, faktor sistem, 

faktor nasabah yang nanti kaitanya ada pada efektifitas aplikasi komputer  zakat 

yang digunakan di Lazismu 
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BAB IV  : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Pada penelitian ini BAB IV berisi analisis data yang merupakan hasil 

dari wawancara secara mendalam pada pihak Lazismu UMS dan pembahasan 

yang menjelaskan secara detail mengenai hasil pengumpulan data dari hasil 

wawancara pada Lazismu UMS dan interpretasi hasil dari wawancara mendalam 

kepada pihak Lazismu UMS. 

 

BAB V  : KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada penelitian ini BAB V menguraikan tentang simpulan dari 

penelitian yang dilakukan berdasarkan hasil analisis dari wawancara secara 

mendalam pada pihak Lazismu UMS dan pembahasan keterbatasan penelitian 

yang dilakukan peneliti,adapun saran yang diberikan oleh peneliti dan ditunjukan 

kepada pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian maupun penelitian 

selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 


