
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Di dalam ajaran Islam, ada dua tata cara hubungan yang harus 

dipelihara oleh para pemeluknya. Keduanya disebut dengan dua kalimat 

hablum minallah wa hablum minan naas (QS. 3 : 112). Ali (1988) 

menerjemahkan keduanya yang artinya “tali Allah dan tali manusia”. 

Hubungan itu dilambangkan dengan tali, karena ia menunjukkan ikatan atau 

hubungan antara manusia dengan Tuhan dan antara manusia dengan 

manusia. Yang disebut terakhir ini meliputi juga hubungan antara manusia 

dengan lingkungannya, termasuk dirinya sendiri (Ali : 1988). 

Kedua hubungan itu harus berjalan secara serentak dan simultan. 

Kalau dilukiskan, garis ke atas (vertikal) menunjukkan hubungan manusia 

yang bersifat langsung dan tetap dengan Tuhan. Garis mendatar (horizontal) 

menunjukkan hubungan manusia dengan manusia lain dalam 

bermasyarakat, lingkungan dan dirinya sendiri, selama hidup di dunia (Ali : 

1988). 

Islam mempunyai potensi-potensi sangat penting dalam ajaran-

ajarannya yang mencakup segala aspek kehidupan termasuk perhatiannya 

terhadap hubungan secara vertikal dengan Allah SWT dan hubungan 

horizontal kepada lingkungan sosial kemasyarakatan. Hubungan secara 

vertikal meliputi syahadatain, shalat, puasa, zakat, dan haji. Kelimanya 

terangkum dalam Rukun Islam. Hubungan secara horizontal yang 

merupakan hubungan muamalah salah satu contohnya ialah zakat. Zakat 



merupakan salah satu ibadah yang unik, karena amalan ibadah ini dapat 

mencakup dua hubungan sekaligus yaitu hubungan secara vertikal dan 

horizontal. Hal ini dibuktikan dengan menjadikan zakat berdampak baik 

bukan hanya dilihat dari sudut pandang ekonomi yang mampu 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga sebagai wujud 

kepedulian sosial antar sesama dan lingkungan yang menjalin eratnya 

hubungan antar lapisan masyarakat, menumbuhkan budaya etos kerja yang 

tinggi, memberikan pendidikan aqidah bahwa harta yang dimiliki adalah 

amanah Allah yang wajib disyukuri dan pendidikan akhlak tentang 

membersikan diri dari sikap kikir serta akhlak tercela lainya, keamanan dari 

kejahatan dan kerusakan, bahkan secara politik mampu menjadikan posisi 

wibawa kekusaan Islam kuat dalam masyarakat (Sakinah : 2010). 

Dasar hukum mengenai zakat diperoleh melalui beberapa ayat dalam 

Al-Qur‟an berikut ini : 

1. Dalam Surat Al-baqoroh (2) ayat 43 yang artinya, dirikanlah shalat, 

bayarlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. 

2. Dalam Surat Al-baqoroh (2) ayat 83 yang artinya, dan (ingatlah), 

ketika Kami mengambil janji dari Bani Israel (yaitu): Janganlah kamu 

menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada ibu bapak, kaum 

kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah 

kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah 

zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian 

kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. 

3. Dalam Surat Al-baqoroh (2) ayat 227 yang artinya, sesungguhnya 

orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan 



sembahyang dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi 

Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) 

mereka bersedih hati. 

4. Dalam Surat Al-maidah (5) ayat 12 yang artinya, Dan sesungguhnya 

Allah telah mengambil perjanjian (dari) Bani Israel dan telah Kami 

angkat di antara mereka dua belas orang pemimpin dan Allah 

berfirman: "Sesungguhnya Aku beserta kamu, sesungguhnya jika 

kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada 

rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada 

Allah pinjaman yang baik sesungguhnya Aku akan menghapus dosa-

dosamu. Dan sesungguhnya kamu akan Kumasukkan ke dalam surga 

yang mengalir di dalamnya sungai-sungai.  Maka barang siapa yang 

kafir di antaramu sesudah itu, sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan 

yang lurus. 

5. Dalam Surat At-taubah (9) ayat 103 yang artinya, ambillah zakat dari 

sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan 

mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa 

kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha 

Mendengar lagi Maha Mengetahui. 

6. Dalam Surat At-taubah (9) ayat 60 yang artinya, sesungguhnya zakat-

zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, 

pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk 

(memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah 

dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu 



ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi 

Maha Bijaksana. 

 

Dasar hukum mengenai zakat diperoleh melalui beberapa hadits 

berikut ini : 

1. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang 

artinya, Islam dibangun atas lima fondasi: bersaksi bahwa tiada tuhan 

selain Allah dan Muhammad adlah Rasulullah, mendirikan shalat, 

membayar zakat, melaksanakan ibadah haji ke Baitullah bagi yang 

mampu, dan berpuasa pada bulan Ramadhan. 

2. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Thabrani yang artinya, kita 

diperintahkan Allah swt untuk mendirikan shalat dan menunaikan 

zakat dan barang siapa yang tidak menunaikan zakat maka shalatnya 

tidak diterima. 

3. Dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah bersabda, jika anda memiliki dua 

ratus dirham dan telah berlalu satu tahun, maka wajib dikeluarkan 

zakatnya sebanyak lima dirham. Anda tidak mempunyai kewajiban 

apa-apa sehingga anda memiliki dua puluh dinar dan telah berlalu satu 

tahun, dan anda harus berzakat sebesar setengah dinar. Jika lebih 

maka dihitung berdasarkan kelebihannya. 

4. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari yang artinya, Zakat 

hanya dibebankan ke atas pundak orang kaya. Orang yang berzakat 

sedangkan ia atau keluarganya membutuhkan, atau ia mempunyai 

hutang, maka hutang itu lebih penting dibayar terlebih dahulu 

daripada zakat. 



Hadits terakhir menjelaskan, jika ada di dalamnya hutang yang belum 

dilunasi maka diwajibkan untuk melunasi hutangnya terlebih dahulu 

(Alchudri : 2010). 

Balasan Allah swt terhadap muzakki bermacam-macam. Salah satu di 

antaranya adalah perasaan bahagia karena dapat mengeluarkan zakat, ia 

telah membahagiakan hidup orang lain yang menderita. Di samping itu, 

seorang yang mengeluarkan zakat akan terdidik pula dengan sifat-sifat yang 

baik, di antaranya tidak hanya mementingkan dirinya sendiri, tetapi juga 

mengingat nasib dan kepentingan orang lain yang hidup bersama diadalam 

suatu masyarakat (Ali : 1988). 

Selain itu, pembayar zakat akan mendapatkan pahala besar yang 

berlipat ganda, sebagaimana firman Allah, yang artinya: "Allah 

memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah" (QS: Al Baqarah: 276). 

Dalam sebuah hadits yang muttafaq „alaih Nabi Shallallaahu 'alaihi wa 

Sallam juga menjelaskan bahwa sedekah dari harta yang baik akan 

ditumbuhkembangkan oleh Allah berlipat ganda. 

Pemanfataan zakat saat ini telah banyak menjadi perhatian beberapa 

kalangan. Banyak studi dan riset yang menunjukkan bahwa instrumen zakat 

ternyata mampu menjadi solusi bagi kemiskinan. Pemerintahpun sepertinya 

juga memiliki perhatian yang cukup besar terhadap potensi dana zakat. 

Buktinya, pemerintah telah memfasilitasi keinginan untuk mengoptimalkan 

zakat nasional, atributnya pun telah ada, berupa Nomor Pokok Wajib Zakat 

(NPWZ), maupun BSZ (Beban Setelah Zakat) bagi perusahaan dalam 

masalah zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Di sisi lain tidak 

sedikit Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) yang concern untuk menampung 
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dana zakat, bahkan UU no 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan 

Unit Usaha Syariah (UUS) dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk 

lembaga baitul maal, yakni menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, 

shodaqoh (ZIS), hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada 

organisasi pengelola zakat, infaq, shodaqoh (Sula : 2010). 

Sebenarnya, perhatian pemerintah terhadap lembaga ini sudah ada 

pada 1965. Buktinya, pada tahun tersebut pemerintah mengekuarkan 

Peraturan Menteri Agama Nomor 4 dan nomor 5/1968, masing-masing 

tentang pembentukan Badan Amil Zakat dan Pembentukan baitul maal di 

tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota madya. Hingga pada tahun 2011 

lalu, pemerintah mengeluarkan UU no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan 

zakat sebagai bentuk pembaruan dari UU no 38 tahun 1999 tentang 

pengelolaan zakat. 

Selain sebagai salah satu Rukun Islam dan kewajiban Umat Islam 

dalam rangka pelaksanaan dua kalimat syahadat tersebut di atas. Selain 

perkataan zakat, Al-Quran juga mempergunakan istilah shadaqoh untuk 

perbuatan-perbuatan yang berkenaan dengan harta kekayaan yang dipunyai 

seseorang. Walau tujuannya sama, namun kedua istilah itu berbeda 

dipandang dari segi hukum. Oleh karena itu, orang mempergunakan istilah 

shadaqah (sedekah) wajib untuk zakat dan shadaqah (sedekah) sunah untuk 

sedekah biasa, setiap sedekah hendaklah dikeluarkan dengan perasaan ikhlas 

tanpa motivasi atau niat untuk dipuji atau memberi malu penerima. Sifat 

seperti itu tidak akan memperoleh pahala dari Allah (QS. 2 : 262, 263) (Ali : 

1988). 



Zakat adalah salah satu aspek penting dalam ajaran Islam. Sebab zakat 

merupakan kewajiban keagamaan dan harta sekaligus. Demi 

menggambarkan urgensitas (kedudukan) zakat ini, Al-Qur‟an menyebutnya 

sebanyak 72 kali dengan berbagai macam derivasinya. Secara umum kata 

zakat di dalam Al-Qur‟an kebanyakan disebut bersamaan dengan perintah 

menunaikan shalat, hal ini menandakan bahwa pentingnya zakat sama 

dengan pentingnya shalat. Zakat itu sendiri termasuk salah satu unsur 

penopang dari kelima unsur Bangunan Islam (baca: rukun Islam). Dengan 

demikian, bisa dimaklumi bahwa ibadah zakat merupakan sebuah keharusan 

dalam pelaksanaan Ajaran Islam, sehingga keberadaannya dianggap atau 

diketahui secara otomatis adanya dan menjadi bagian mutlak keislaman 

seseorang (Asmuni : 2007). 

Di samping sebagai aspek penting dalam Islam, zakat juga ibadah 

yang bertalian dengan harta benda. Agama Islam menuntut supaya orang 

yang mampu (kaya) menolong rakyat kecil (miskin) dalam menutupi 

pembelanjaan hidupnya dan juga untuk melaksanakan kepentingan umum. 

Dalam penelitian Asmuni (2007), Muhammad Saltut menyatakan bahwa 

zakat wajib bagi orang yang mampu, dari kekayaannya yang berlebihan dari 

kepentingan dirinya dan kepentingan orang-orang yang menjadi 

tanggungannya.  Harta tersebut bisa berupa uang, barang perniagaan, hasil 

ternak, hasil tanaman, dan sebagainya. Hasil zakat untuk menutupi 

keperluan orang miskin dan kepentingan masyarakat umum. 

Menurut Sartika (2008), zakat yang diberikan kepada mustahiq akan 

berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila 

dikonsumsikan pada kegiatan produktif. Pendayagunaan zakat produktif 



sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang 

cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, 

dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu 

adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif 

tersebut. 

Zakat inilah yang akan menjembatani dan memperdekat hubungan 

kasih sayang antara sesama manusia dan mewujudkan kata-kata bahwa 

Umat Islam itu bersaudara, saling membantu dan tolong menolong, yang 

kuat menolong yang lemah, yang kaya membantu yang miskin. Dengan 

zakat hendak digambarkan citra Islam dan diwujudkan cita-cita 

kemasyarakatan Islam. Cita-cita kemasyarakatan Islam itu oleh kalangan 

Islam sering disebut dengan kata-kata baldatun toyyibatun wa rabbun 

ghafur, suatu masyarakat baik atau tempat sejahtera di dunia ini di bawah 

naungan keampunan dan Keridhaan Ilahi (QS. 34 : 15). 

Ayat Al-Quran (QS At-taubah 9:103) membahas mengenai zakat, 

antara lain: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat 

itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk 

mereka”. Kalimat zakat dari sebagian harta mereka menunjukkan bahwa 

zakat dibayar dari harta. Hadits (HR. Bukhari) membahas mengenai zakat, 

menyatakan: “Orang yang berzakat sedangkan ia atau keluarganya 

membutuhkan, atau ia mempunyai hutang, maka hutang itu lebih penting 

dibayar terlebih dahulu daripada zakat”. Jika dikaitkan dengan ayat di 

atas, hadits ini secara ringkas menggambarkan bahwa harta yang akan 

dizakatkan adalah harta yang bebas dari hutang (Alchudri : 2010). 



Yang mendorong masyarakat Islam melaksanakan pemungutan zakat 

di Indonesia ini antara lain adalah: (1) keinginan umat Islam Indonesia 

untuk meyempurnakan pelaksanaan ajaran agamanya. Setelah mendirikan 

shalat, berpuasa selama bulan Ramadhan dan bahkan menunaikan ibadah 

haji ke Mekkah, umat Islam semakin menyadari perlunya penunaian zakat 

sebagai kewajiban agama, kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap 

orang yang mampu melaksanakannya karena telah memenuhi syarat-syarat 

yang ditentukan. (2) Kesadaran yang semakin meningkat di kalangan umat 

Islam tentang potensi zakat jika dimanfaatkan sebaik-baiknya, akan dapat 

memecahkan berbagai masalah sosial di Indonesia. (3) Usaha-usaha untuk 

mewujudkan pengembangan danpengelolaan zakat di Indonesia makin lama 

makin tumbuh dan berkembang (Sartika : 2008). 

Zakat merupakan pemberian wajib yang dilakukan oleh seorang 

muslim apabila ia termasuk seorang muzakki, seperti yang diutarakan oleh 

Abu A'la al-Maududi : "Zakat merupakan kewajiban agama yang harus 

dibayarkan oleh setiap orang muslim di dalam masyarakat yang telah 

memenuhi persyaratan tertentu (nishob), dan harus dibayarkan dalam 

keadaan apapun. Dana yang terkumpul tersebut digunakan untuk membantu 

anggota masyarakat yang kurang beruntung”. Dengan demikian, zakat 

membentuk masyarakat untuk bekerja sama, bertindak sebagai lembaga 

penjamin (asuransi), dan penyedia dana cadangan bagi masyarakat Islam. 

Sebagian anggota masyarakat yang memerlukan suatu bantuan dapat 

diberikan bantuan dari dana zakat ini. Oleh karena itu, zakat merupakan 

modal bantuan yang dikumpulkan oleh masyarakat yang dapat digunakan 

untuk membantu orang yang menganggur, fakir miskin, yatim piatu, janda, 



orang-orang cacat, orang sakit, dan sebagainya. Zakat menjadi sangat 

penting sebagai jaminan sosial bagi setiap anggota masyarakat Islam 

sehingga tidak seorang pun perlu merasa cemas akan masa depannya. 

Kalaupun ada kita dapati seorang muzakki, namun kerap kali orang itu 

enggan untuk menyalurkan zakatnya melalui badan atau lembaga (amil) 

yang mengelola zakat tersebut. Hal ini disebabkan adanya kemungkinan 

ketidak-percayaan muzakki kepada amil. Untuk mengefektifkan kerja badan 

atau lembaga zakat, maka dituntut adanya profesionalisme pengelolan zakat 

dengan menciptakan strategi efektifitas yang berlandaskan nilai kepercayaan 

karena amil harus amanah (terpercaya) (Mawardi : 2005). 

Namun masyarakat mengalami ketidaknyamanan dalam pemerintahan 

saat ini yang sangat akrab dengan korupsi. Pemikiran Mazhab Hanafi 

berpendapat pembayaran zakat sendiri dibolehkan membayarkan zakat harta 

seperti emas dan perak secara langsung kepada penerima tanpa melalui 

pihak pemerintah sebagai perantara. Ini karena harta zakat yang terkumpul 

ditakuti jatuh ke tangan amil yang korup dan menyalahgunakan harta zakat 

tersebut. Walau bagaimanapun zakat boleh dibayar kepada pihak pengelola 

zakat dalam bentuk binatang ternak karena harta tersebut sulit untuk 

diselewengkan (Kader : 2008). Sependapat dengan Mazhab Hanafi, 

pemikiran Mazhab Syafie yang secara jelas menyatakan pembayar zakat 

dibolehkan menunaikan zakat semua jenis harta tanpa melalui pihak 

pengelola zakat. Sedikit berbeda dengan kedua mazhab tersebut di atas, 

Mazhab Maliki adalah sebaliknya yaitu berpendapat pembayaran zakat ke 

semua jenis harta perlu ditunaikan kepada pihak pengelola zakat tetapi 

dengan syarat pengelola zakat tersebut adalah pihak yang adil, amanah 



dalam menjalankan tanggung jawab dan pengurusan yang terorganisir. 

Pendapat ini sama dengan amalan ketika zaman Rasulullah saw, Khalifah 

Abu Bakar Ash-Shiddiq ra dan Khalifah Umar Al-Khattab ra yang 

menunjukkan institusi zakat adalah penting sebagai perantara atau agen 

dalam pemungutan dan distribusi zakat (Kader : 2008). 

Qardhawi (1999) juga sepakat bahwa pihak pengelola zakat berperan 

dalam pemungutan dan distribusi zakat karena beberapa alasan. Pertama, 

wujud individu yang tidak peduli dalam membayar zakat. Jika tidak ada 

campur tangan pemerintah, maka kemungkinan hak zakat kepada golongan 

fakir dan miskin tidak dapat dipenuhi. Kedua, penagihan zakat oleh 

pemerintah akan menjaga dan memelihara kehormatan golongan fakir dan 

miskin karena mereka menerimanya secara terus dari golongan kaya. 

Ketiga, jika individu menagihkan zakat tersebut, ia akan dipengaruhi oleh 

sikap tertentu yang akan membelakangi konsep penagihan. Keempat, 

golongan-golongan tertentu seperti muallaf, fi sabilillah dan sebagainya 

yang berkaitan dengan kepentingan awam hanya diketahui oleh pihak 

pemerintah pengelola zakat. Kelima, perlu diketahui zakat merupakan 

sumber keuangan Negara Islam. Oleh karena itu zakat perlu diterapkan pada 

sebuah negara. Walau bagaimanapun beliau juga berpendapat hak 

pemungutan dan distribusi zakat perlu dilakukan oleh pemerintah dengan 

syarat pemerintah tersebut tidak menolak Islam sebagai satu asas ideologi, 

melaksanakan perundangan Islam dan struktur sosial adalah berasaskan 

Islam. 

Ringkasnya, peranan institusi zakat terbagi menjadi dua yaitu 

pemungutan dan pendistribusian zakat, dan peranan ini akan diterapkan di 



negara melalui pegawai zakat yang diberi kuasa dan perlu memenuhi ciri-

ciri yang telah dinyatakan di atas. Perlu dijelaskan bahwa peranan mengurus 

zakat adalah perlu dan tidak wajib diserahkan kepada pihak negara sebagai 

perantara. Ini bertujuan untuk membedakan tugas negara dalam memungut 

pajak karena bagi negara pajak merupakan suatu keperluan dan keharusan 

(Kader : 2008). Ini karena pemungutan pajak akan dibayar terus kepada 

negara dan negara wajib melaksanakan tanggung jawabnya dari hasil 

pungutan pajak kepada rakyat secara keseluruhan. Berbeda dengan zakat 

karena negara hanya sebagai perantara pemungut dan penyaluran zakat 

kepada golongan tertentu (Al-Quran Surah 9 ayat 60). 

Kini telah muncul berbagai jenis usaha manusia yang menghasilkan 

pemasukan, baik usahanya secara langsung tanpa keterikatan dengan orang 

atau pihak lain seperti para dokter, konsultan, seniman, dan lain-lain, atau 

dengan keterikatan, baik dengan pemerintah atau swasta, seperti gaji, upah 

dan honorarium. Rasa keadilan, serta hikmah adanya kewajiban zakat, 

mengantar banyak ulama masa kini memasukkan profesi-profesi tersebut 

dalam pengertian "hasil usaha kamu yang baik-baik" dan dengan demikian 

mereka mempersamakannya dengan zakat penghasilan atau perdagangan. 

Bagi yang mempersamakannya menetapkan presentasi zakatnya sama 

dengan zakat perdagangan yakni 2,5 % dari hasil yang diterima setelah 

dikeluarkan segala biaya kebutuhan hidup yang wajar dan selama sisa 

tersebut dalam masa setahun, telah mencapai batas minimal yakni senilai 85 

gram emas murni (Arif : 2010). 

Berbagai pendapat lain yang menganalogikan penghasilan dari profesi 

itu dengan zakat pertanian. Dalam hal ini, jika dia memperoleh penghasilan 



senilai 653 kilogram hasil pertanian yang harganya paling murah, maka 

ketika itu juga ia harus menyisihkan 5 atau 10 % (tergantung pada kadar 

keletihan yang bersangkutan) dan tidak perlu menunggu batas waktu 

setahun. Seterusnya Shihab mengatakan dalam Arif (2010) bahwa, pendapat 

pertama yang menyamakan zakat profesi dengan zakat perdagangan lebih 

bijaksana, karena hasil yang diterima biasanya berupa uang sehingga lebih 

mirip dengan perdagangan dan atau nilai emas dan perak (2010). 

Menurut Shihab dalam Arif (2010) menyatakan zakat profesi adalah 

zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi) bila telah 

mencapai nishob. Profesi yang dimaksud jenis usaha manusia yang 

menghasilkan pendapatan, baik secara langsung tanpa keterikatan dengan 

orang atau pihak lain seperti para dokter, konsultan, seniman, maupun yang 

disertai keterikatan dengan pemerintah ataupun swasta, seperti gaji, upah 

dan honorarium. 

Lanjut Qordhawi dalam Arif (2010) menyatakan bahwa diantara hal 

yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian kaum muslimin saat ini 

adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui dari 

keahliannya, baik keahlian yang dilakukan sendiri maupun secara bersama-

sama. Yang dilakukan sendiri, misalnya profesi dokter, arsitek, ahli hukum, 

penjahit dan pelukis. Yang dilakukan secara bersama-sama, misalnya 

pegawai (pemerintah maupun swasta) dengan menggunakan sistem upah 

atau gaji. 

Sedangkan Wahbah Al-Zuhaily secara khusus mengemukakan 

kegiatan penghasilan atau pendapatan yang diterima seseorang melalui 

usaha sendiri (wirausaha) seperti dokter, insinyur, ahli hukum, penjahit dan 



lain sebagainya. Dan juga yang terkait dengan pemerintah (pegawai negeri) 

atau pegawai swasta yang mendapatkan gaji atau upah dalam waktu relatif 

tetap, seperti sebulan sekali. Penghasilan atau pendapatan yang semacam ini 

dalam istilah fiqh dikatakan sebagai Al-maal Al-Mustafaad (Hafidhudin : 

2006). 

Di Indonesia sendiri banyak organisasi Islam yang menjadi 

„kendaraan‟ bagi pengikutnya untuk menuntun pada jalan yang sudah 

seharusnya dijalankan, salah satunya adalah Muhammadiyah. 

Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi Islam yang lebih 

cenderung bergerak pada bidang sosial yang sudah pasti di dalamnya 

diterapkan nilai-nilai keislaman, termasuk di antaranya zakat. Bidang 

pendidikan adalah salah satu ruang gerak dari organisasi tersebut, termasuk 

perguruan tinggi yang di dalamnya terdapat mahasiswa yang menuntut ilmu, 

dosen dan karyawan yang bekerja di PTM .  

Salah satu profesi pekerjaan yang yang terdapat di dalamnya adalah 

dosen. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama 

mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan 

pengabdian kepada masyarakat (wikipedia). 

Dosen juga tidak lepas dari kewajiban membayar zakat. Hal ini 

disebabkan karena dosen merupakan bagian dari profesi yang 

berpenghasilan yang diusahakan melalui keahliannya sebagai mana yang 

dimaksudkan pada hadits "hasil usaha kamu yang baik-baik".  

http://id.wikipedia.org/wiki/Ilmuwan
http://id.wikipedia.org/wiki/Ilmu_pengetahuan
http://id.wikipedia.org/wiki/Ilmu_pengetahuan


Namun tidak semua dosen sadar untuk membayar zakat, hal ini 

disebabkan oleh perilaku dosen itu sendiri dalam membayar zakat. Padahal 

banyak dari penghasilan dosen yang telah mencapai nishob. 

Dari uraian di atas, penulis terdorong ingin mengetahui PERILAKU 

DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA DALAM 

MEMBAYAR ZAKAT. 

B. Perumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka pokok 

masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana perilaku 

dosen Universitas Muhammadiyah Surakarta dalam melakukan pembayaran 

zakat. 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui bagaimana perilaku dosen Universitas 

Muhammadiyah Surakarta dalam melakukan pembayaran zakat. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan. Secara terperinci manfaat penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1) Manfaat praktis 

a. Bagi pemerintah pusat 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menguatkan Undang-

Undang Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat 

sehingga tidak ada perubahan undang-undang pada masa yang 

akan datang. 



b. Bagi lembaga pengelola zakat 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan 

kepada lembaga pemungut zakat agar memberikan NPWZ 

(Nomor Pokok Wajib Zakat) kepada setiap orang yang bekerja 

di sektor formal maupun informal. 

c. Bagi peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk 

penelitian sejenis selanjutnya. 

2) Manfaat teoritis 

a. Bagi penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan diskusi jika 

dikemudian hari penulis diminta pendapat mengenai zakat 

profesi khususnya yang bekerja di sektor formal. 

b. Bagi akademisi 

Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan usulan agar di 

suatu saat nanti ada mata kuliah perzakatan yang dapat 

bersanding sejajar dengan mata kuliah perpajakan. 

E. Sistematika Pembahasan 

Skripsi ini akan disusun sistematika pembahasan yang terdiri dari lima 

bab, secara garis besar masing-masing bab akan diuraikan dan dijelaskan 

secara rinci.  

Bab I pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang masalah, 

pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

pembahasan. 



Bab II tinjauan pustaka, membahas mengenai teori – teori yang 

menjadi dasar dalam penelitian ini, yaitu pengertian dosen, Perguruan 

Tinggi Muhammadiyah, pengertian perilaku, tinjauan umum zakat, 

pengertian perilaku dalam membayar zakat, serta organisasi zakat di 

Indonesia. 

Bab III metode penelitian, menguraikan jenis penelitian, lokasi 

penelitian, sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan 

teknik analisis data. 

Bab IV analisis data dan pembahasan, menjelaskan secara deskriptif 

mengenai gambaran umum perilaku dosen Universitas Muhammadiyah 

Surakarta dalam membayar zakat. 

Bab V penutup, menguraikan kesimpulan dari penelitian deskriptif 

perilaku dosen Universitas Muhammadiyah Surakarta dalam membayar 

zakat, keterbatasan penelitian, serta saran – saran yang perlu disampaikan 

untuk mengatasi kelemahan – kelemahan yang ada dari penulis. 


