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Abstrak. Di Indonesia sekarang ini, perkembangan organisasi non pemerintah 
seperti Lembaga Amil Zakat yang mengelola dana zakat, infak dan shadaqah 
demikian menjamur sebagai gerakan sosial (civil society). Realitasnya, terjadi gap 
antara potensi zakat yang besar (20 triliun) dengan realisasi zakat yang sangat kecil 
(1 triliun). Fenomena tersebut menunjukkan masih rendahnya kinerja Organisasi 
Pengelola Zakat (OPZ) khususnya Lembaga Amil Zakat (LAZ). Salah satu penyebab 
terjadinya kinerja yang rendah pada LAZ adalah rendahnya atau belum 
terbangunnya kepercayaan konsumen. Selain itu, terabngunnya kepercayaan 
konsumen menadi persysaratan mutlak bagi organisasi yang menjual jasa termasuk 
LAZ. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi pengembangan dan 
peningkatan kinerja LAZ dengan membangun kepercayaan konsumen. Sesuai tujuan 
penelitian ini maka variabel yang diteliti adalah Kepercayaan konsumen. Adapun 
tujuan penelitian ingin menegetahui gambaran dan pentingnya membangun 
kepercayaan konsumen pada Lembaga Amil Zakat Seluruh Indonesia. Metode 
penelitian yang digunakan analisis deskriptif, dengan teknik pengumpulan data 
terdiri dari: observasi, wawancara dan dokumentasi.  
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1.   Pendahuluan  
Zakat adalah salah satu pilar penting dalam Rukun Islam. Pentingnya kedudukan 

zakat dapat dilihat dalam kitab Suci Al-Qur’an yang selalu mengiringi perintah zakat 
dengan perintah shalat. Hal ini menunjukkan hikmah yang sangat besar. Jika shalat 
adalah sarana komunikasi dengan sang Khalik, maka zakat adalah sarana komunikasi 
dan sosialisasi antar manusia. Selanjutnya, jika zakat diorganisir secara baik dan orang 
kaya menyadari bahwa zakat itu adalah suatu pengeluaran wajib dari harta bendanya 
yang diperintahkan oleh aqidah dan kekuatan hukum, niscaya dana jaminan sosial akan 
mempunyai suatu sumber yang penting dan mendalam, di samping sumber lainnya. 
Artinya, apabila dikelola dengan profesional zakat akan mampu mengatasi masalah 
kemiskinan. 

Kewajiban menunaikan zakat yang sedemikian tegas dan mutlak itu, oleh karena 
di dalam ajaran terkandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik 
yang berkaitan dengan muzaki (orang yang wajib zakat), mustahiq (orang yang berhak 
atas zakat), harta benda yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat secara 
keseluruhan. Selanjutnya dalam pelaksanaan zakat harus sesuai dengan ajaran agama, 
sebagaimana dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 60, disebutkan orang-orang atau 
badan yang berhak menerima zakat diklasifikasikan ke dalam delapan asnaf, yaitu 
sebagai berikut: Fakir, Miskin, Amilin (petugas zakat), Mu’alaf, Para budak, Orang-
orang yang berhutang (gharim), dan Fisabilillah. 

Beberapa tahun terakhir ini di Indonesia, isu yang berkaitan dengan konsep 
pelaksanaan zakat baik sebagai kewajiban agama secara pribadi maupun zakat sebagai 


