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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Penelitian 

Zakat dari segi bahasa merupakan bentuk kata dasar (masdar) dari 

zakat yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Zakat menurut istilah 

fiqih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah yang 

diserahkan kepada orang-orang yang berhak (Muhammad ,2006). 

Zakat merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk 

membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. 

Dengan pengelolaan yang baik zakat merupakan sumber dana potensial yang 

dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh 

masyarakat. Secara sosiologi zakat adalah refleksi dari rasa kemanusiaan, 

keadilan, keimanan, serta ketaqwaan yang mendalam yang harus muncul 

dalam sikap orang kaya. Zakat adalah ibadah maaliyyah ijtima’iyyah yang 

memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan baik dilihat dari 

sisi ajaran islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Zakat 

merupakan dasar prisipil untuk menegakkan struktur sosial Islam, zakat 

bukanlah derma atau sedekah, zakat merupakan perintah Allah yang harus 

dilaksanakan. Untuk itulah, Allah SWT menetapkan adanya rukun Islam yang 

merupakan kewajiban dan harus dipatuhi oleh setiap manusia. Pada 

hakikatnya kelima rukun Islam merupakan sarana pembersih dan penyucian 

bagi manusia (Sari, 2006). 
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Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ketimpangan merupakan hal 

yang tidak sebagaimana mestinya seperti tidak adil, tidak beres. Sedangkan, 

pendapatan adalah seluruh penghasilan yang diterima baik sektor formal 

maupun non formal yang terhitung dalam jangka waktu tertentu (BPS: 2012). 

Menurut Sukirno (2004) inflasi adalah kenaikan harga- harga umum 

yang berlaku dalam suatu perekonomian dari satu periode ke periode lainnya. 

Tingkat inflasi adalah presentasi kenaikan harga- harga pada suatu tahun 

tertentu berbanding dengan tahun sebelumnya. Secara sederhana inflasi 

diartikan sebagai meningkatnya harga- harga secara umum dan terus- 

menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut 

inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (mengakibatkan kenaikan harga) pada 

barang lainnya. Kebalikan dari inflasi disebut deflasi. 

Pengembangan manusia didefinisikan sebagai proses meningkatkan 

dan memperbesar kemampuan manusia yang bisa menjadi bawaan, 

keterampilan dan kemampuan serta peluang yang dapat menimbulkan hidup 

sehat dan berfungsi secara produktif di masyarakat. Pengembangan manusia 

adalah proses memperbesar pilihan orang untuk mengarahkan kehidupan 

yang mereka hargai, dengan memperluas fungsi dan kemampuan (Hassan 

dkk, 2017). 

Dalam menyoroti indikator utama pengembangan manusia sebagai 

kemampuan untuk memiiki prestasi pengembangan manusia rata-rata dan 

pengetahuan. Layaknya standar hidup, profesional dan kegiatan yang 

menghasilkan pendapatan, partisipasi politik, pembuatan keputusan 



3 
 

 
 

profesional. Perlu dicatat bahwa fokus utama zakat dalam Islam adalah 

pembangunan manusia berdasarkan karakteristik. Ini karena, kekayaan orang 

kaya digunakan untuk memperkaya dan mengembangkan orang miskin agar 

menjadi pembayar zakat di masa depan (Hassan dkk, 2017). 

Tabel 1.1 

Zakat, Infaq dan Shadaqah tahun 2003-2015 

 

Tahun ZIS (dalam miliar rupiah) Pertumbuhan 

2003 85,28 24,70 % 

2004 150,09 76,00 % 

2005 295,52 96,90 % 

2006 373,17 26,28 % 

2007 740 98,30 % 

2008 920 24.32 % 

2009 1.200 30.43 % 

2010 1.500 25,00 % 

2011 1.729 15,27 % 

2012 2.212 27,94 % 

2013 2.639 19,30 % 

2014 3.300 25,05 % 

2015 3.653,27 10,61 % 

 Sumber : BAZNAS Indonesia, Data Olahan 

 

Peningkatan jumlah ZIS dari tahun 2003-2015 ini menunjukkan 

bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat semakin 

tinggi. Hal ini seiring dengan upaya dari sekelompok masyarakat untuk 

menyalurkan zakat melalui lembaga-lembaga zakat resmi.  

Peningkatan jumlah data ZIS yang signifikan terjadi pada tahun 2005 

sebesar 96,90 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini 

dikarenakan pada tahun tersebut terjadi bencana tsunami Aceh yang 

mendorong masyarakat untuk membantu para korban bencana. Pada tahun 

2007 juga mengalami peningkatan hingga 98,30 persen  dibandingkan dengan 
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tahun sebelumnya karena ada bencana gempa di Yogya. Terjadi peningkatan 

data ZIS yang sangat tinggi ketika terjadi bencana alam di Indonesia.  

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas maka penulis 

tertarik untuk meneliti mengenai “Analisis Pengaruh Distribusi Pendapatan, 

Inflasi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Zis Di Indonesia 

Tahun 2003-2015”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka 

perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah distribusi pendapatan berpengaruh terhadap ZIS di Indonesia? 

2. Apakah inflasi  berpengaruh terhadap ZIS di Indonesia? 

3. Apakah indeks pembangunan manusia berpengaruh terhadap ZIS di 

Indonesia? 

4. Apakah distribusi pendapatan, Inflasi dan indeks pembangunan manusia 

secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap ZIS di Indonesia? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk menganalisis distribusi pendapatan berpengaruh terhadap ZIS di 

Indonesia  

2. Untuk menganalisis inflasi berpengaruh terhadap ZIS di Indonesia 
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3. Untuk menganalisis indeks pembangunan manusia berpengaruh terhadap 

ZIS di Indonesia 

4. Untuk menganalisis distribusi pendapatan, inflasi dan indeks 

pembangunan manusia secara bersama-sama berpengaruh signifikan 

terhadap ZIS di Indonesia 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis:  

a) Dapat mengetahui bagaimana lembaga zakat tersebut dalam mengelola 

dana dari hasil zakat. 

b) Sebagai bahan informasi bagi berbagai kalangan yang hendak 

melakukan penelitian selanjutnya atau untuk mengetahui secara 

mendalam bagaimana proses pengelolaan zakat, termasuk bagaimana 

cara menghitung zakat serta siapa saja yang berhak memberi dan 

menerima zakat tersebut.  

2. Manfaat Praktis:  

a) Memberikan sumbangsih pemikiran bagi perkembangan dan kemajuan 

lembaga pengelolaan zakat yang ada di Indonesia terutama mengenai 

zakat.  

b) Memberikan gambaran tentang bagaimana cara mengitung zakat profesi 

serta pemahaman bahwasannya pentingnya mengeluarkan zakat, 

terutama bagi yang mempunyai penghasilan yang. 
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E. Metode Analisis 

1. Alat dan Model Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 

penelitian kuantitatif. Sedangkan untuk alat analisis dalam penilitin ini 

menggunakan model regresi berganda dengan metode Ordinary Least 

Square (OLS). Alat pengolahan data yang digunakan adalah analisis 

regresi dengan Eviews. Penulis melakukan modifikasi model dari jurnal 

Rio Budi Dwitama, Jurnal Ekonomi Syariah dan Terapan 2016. Pengaruh 

Indikator Makroekonomi: Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap 

Jumlah Zakat Terkumpul Di Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa. 

Model ekonometrika yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

LogZISt = β0 + β1INFt + β2GINIt + β3IPMt + ԑt    

Dimana : 

ZIS   = Zakat, Infak dan Shadaqah 

INF  = Inflasi 

GINI  = Distribusi Pendapatan 

IPM  = Indeks Pembangunan Manusia 

β0   = Konstanta 

β1, β2, β3 = Koefisien regresi variabel independen 

ԑ   = Error Term (faktor kesalahan ) 

2. Jenis dan Sumber data 

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil data sekunder, yang 

terdiri dari satu variabel terikat yaitu ZIS dan tiga variabel bebas yaitu 
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Distribusi Pedapatan, Inflasi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil data dari berbagai sumber, 

seperti Baznas Indonesia, Biro Pusat Statistik, dan Bank Indonesia. Data 

berupa data time series Tahun 2003 hingga Tahun 2015. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Penulisan dalam skripsi ini akan dibagi dalam lima bab dengan 

kerangka penulisan sebagai berikut :  

BAB I   : PENDAHULUAN, terdiri dari latar belakang permasalahan, 

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan 

sistematika pembahasan. 

BAB II   : TINJAUAN PUSTAKA, terdiri dari landasan teori yang akan 

digunakan sebagai acuan dasar teori dan analisis, kerangka 

pemikiran, dan hipotesis penelitian.  

BAB III : METODE PENELITIAN meliputi, variabel penelitian dan 

definisi operasional penelitian, jenis dan sumber data, dan 

hipotesis penelitian.  

BAB IV  : HASIL DAN PENELITIAN, berisi uraian mengenai gambaran 

umum penelitian, variabel-variabel dalam penelitian yang 

selanjutnya dapat didefinisikan secara operasional dalam hasil 

estimasi, interpretasi kuantitatif yaitu deskripsi jenis dan 

perhitungan data, populasi dan penentuan sampel, serta metode 
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pengumpulan data, teknik analisis  serta pembahasan 

interpretasi ekonomi 

BAB V  :      PENUTUP, berisi kesimpulan tentang hasil penelitian dari 

rangkaian pembahasan yang diuraikan, disertai saran-saran 

yang perlu disampaikan sebagai masukan demi kelanjutan dan 

pengembangan penelitian. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

  


