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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam sebagai agama universal tidak hanya berisi ajaran mengenai 

hubungan manusia dengan tuhannya yang berupa Ibadah, tetapi juga mengatur 

hubungan manusia dengan manusia yang disebut Muamalah. Muamalah 

merupakan kegiatan manusia yang berperan sebagai khalifah di muka bumi, 

yang bertugas menghidupkan menghidupkan dan memakmurkan bumi dengan 

cara interaksi antar umat manusia, misalnya melalui kegiatan ekonomi. 

Kegiatan ekonomi adalah kegiatan dalam upaya memudahkan 

manusia memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena adanya berbagai macam 

kebutuhan, situasi dan lingkungan hidup yang berbeda – beda, maka terjadilah 

antara sesama warga masyarakat berbagai macam perhubungan ( muamalah ). 

Untuk menjamin keselamatan, kemakmuran, dan kesejahteraan hidup di dunia 

maupun diakhirat, islam mengatur muamalah tersebut dalam sebuah sistem 

ekonomi, yang dikenal dengan sistem ekonomi islam yang berlandaskan Al – 

Qur’an dan hadits. Dengan demikian, islam memandang pentingnya keadilan  

demi terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Islam menginginkan agar 

sistem ekonominya terorgansir sedemikian rupa sehingga harta tidak hanya ada 

dalam genggaman orang kaya saja ( Muhammad: 2002).  

 Salah satu cara untuk mendistribusikan ataupun menyalurkan dana 

yang kita miliki biar harta tidak digenggam orang kaya adalah dengan zakat. 
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Karena  Zakat merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi yaitu dimensi 

hablum minallah dan hablum minannas. Ibadah zakat apabila ditunaikan 

dengan baik maka akan meningkatkan kwalitas keimanan, membersihkan dan 

mensucikan jiwa, dan mengembangkan dan memberkahkan harta yang 

dimiliki.Lain halnya riba, dengan kita melakukan riba sama saja kita memakan 

harta anak yatim. Dan juga, pelaksanaan riba terbukti selalu menghancurkan 

perekonomian umat. 

Zakat merupakan rukun Islam yang ke tiga. Didalam Al – Qur’an 

telah disebutkan sebanyak 82 ayat yang menjelaskan tentang zakat yang 

beriringan dengan shalat. Secara otomatis zakat menjadi bagian mutlak dari 

keislaman seseorang ( Sayyid Sabiq : 2005 ). salah satu ayat suci   Al – Qur’an 

yang menjelaskan tentang zakat adalah Qs. Al – Baqorah : 43 

                      

43.  Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta 

orang-orang  yang  ruku'.. 

Menurut Undang – undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan 

zakat, bahwa zakat merupakan pranata keagamaan untuk mewujudkan keadilan 

sosial bagi seluruh Indonesia dengan memperhatikan masyarakat yang tidak 

mampu. Sehingga dengan adanya upaya pengelolaan zakat perlu ditingkatkan 

agar pelaksanaan zakat berguna dan berdaya guna serta dapat 

dipertanggungjawabkan. salah satu optimalnya fungsi zakat sebagai instrumen 

pemerataan ekonomi masyarakat adalah dengan adanya badan atau lembaga 
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yang mengurusi zakat dengan baik dan amanah. Dimulai dari pengumpulan 

zakat sampai pembagiannya kepada orang – orang yang berhak menerimanya, 

dan hal ini adalah tugas amil zakat. 

Zakat profesi adalah Zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang 

halal yang dapat mendatangkan hasil (uang)yang relatif banyak dengan cara 

yang mudah, melalui suatu keahlian tertentu(Muhammad:2002). Seperti halnya 

yang dikutip oleh didin hafidhuddin, bahwa salah satu kegiatan yang 

menghasilkan kekuatan bagi manusia adalah kegiatan profesi yang 

menghasilkan amal yang bermanfaat, baik yang dihasikan sendiri, seperti 

dokter, arsiter, dan yang lainnya, maupun yang dilakukan secara bersama – 

sama seperti karyawan dan pegawai(fahrudin:2008). Dan dalam firman Allah 

dalam  Qs. Al – Baqorah: 267 juga menjelaskan tentang zakat profesi.  

                          

                                   

        

267.  Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian 
dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan 
dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu 
kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau 
mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan 
Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. 

 Untuk memberikan layanan kepada masyarakat muslim sampai 

saat ini banyak lembaga dan yayasan yang mendirikan lembaga amil zakat 

dengan lingkup lokal daerahnya masing – masing. Sebagai contoh telah berdiri 

LAZIS UMS. lembaga tersebut memiliki hubungan kelembagaan dengan 
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perguruan tinggi UMS, dan saat ini kinerja lembaga telah mengalami 

kemajuan. LAZIS UMS merupakan lembaga yang menangani semua kegiatan 

ibadah yang berbentuk zakat, infaq dan shodaqoh. Zakat yang ditangani LAZIS 

UMS adalah semua bentuk zakat, baik zakat maal maupun zakat fitrah. 

Disamping itu LAZIS UMS juga mempunyai program kemasyarakatan antara 

lainnya yaitu pembangunan masjid, pembangunan sekolah, beasiswa, 

pemotongan hewan Qurban dan lain sebagainya. 

Tujuan zakat untuk mengembangkan nilai sosial ekonomi masyarakat 

sulit terwujud apabila tidak ada peran aktif dari para pengelola zakat ( amil ) 

yang dibentuk harus profesional dan inovatif dalam pengelolaan dana zakat. 

Meskipun banyak lembaga – lembaga pengelola dana zakat di sekitar peneliti 

yang mengelola dana zakat profesi, namun dengan pertimbangan ketersediaan 

data dan telah lama LAZIS UMS  beroperasi di Kota Surakarta dan belum ada 

peneliti yang secara khusus meneliti tentang pendayagunaan zakat profesi di 

tempat tersebut terkait pengelolaannya mulai dari penerimaan, pengelolaan dan 

penyaluran atau pendayagunaan  dana zakat profesi hingga perhitungan zakat 

profesi yang ditinjau dari hukum Islam, maka dari  uraian latar belakang di 

atas, penulis sangat tertarik untuk mengadakan penelitian di tempat tersebut 

dengan judul “Pendayagunaan Zakat Profesi dalam Perspektif Hukum 

Islam” ( Study Kasus di LAZIS UMS ). 
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B. Penegasan Istilah 

1. Pendayagunaan  

Pendayagunaan adalah  pengusahaan tenaga atau kekuatan agar 

mampu menjalankan tugas dengan baik dan mampu mendatangkan atau 

menghasilkan  manfaat yang baik pula ( Kamus Besar Bahasa Indonesia ). 

Manfaat adalah faedah, sumbangan itu banyaknya bagi orang-orang 

miskin. Sedangkan pemanfaatan adalah proses, cara, perbuatan 

memanfaatkan sumber daya alam(Kamus Besar Bahasa Indonesia : 711) 

Penyalurkan adalah proses, cara, perbuatan menyalurkan beras atau 

bantuan untuk korban bencana alam atau fakir miskin yang dilakukan melalui 

lembaga swadaya masyarakat (Kamus Besar Bahasa Indonesia: 986). 

Dari uraian diats, dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan, 

pemanfaatan, dan penyaluran adalah suatu bentuk usaha untuk menjalankan 

tugas sosial, sehingga akan mendatangkan manfaat yang baik pula bagi yang 

menerimanya.  

2. Zakat Profesi 

Zakat menurut al-arab, zakat ditinjau dari sudut bahasa adalah suci, 

tumbuh, berkah, dan terpuji. Makna tumbuh dan suci ini tidak diasumsikan 

pada harta kekayaan, tetapi juga pada jiwa orang yang menzakatkannya. 

Zakat menurut istilah atau syara’ adalah Ibadah wajib yang 

dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentudari harta milk 

sendiri kepada orang yang berhak menerimanya menurut yang ditentukan oleh 

syariat islam( Dewan Syariah LAZIS Muhammadiyah:2004). 
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Profesi adalah Bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan  keahlian,   

keterampilan, kejujuran, dan sebagainya tertentu. Menurut fahrudin ( 1996:23 ) 

: profesi adalah segala sesuatu yang halal yang  mendatangkan hasil (uang) 

yang relatif banyak dengan cara yang mudah, baik melalui suatu keahlian 

tertentu atau tidak(Muhammad:2002) 

Zakat profesi adalah Zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang 

halal yang dapat mendatangkan hasil (uang)yang relatif banyak dengan cara 

yang mudah, melalui suatu keahlian tertentu(Muhammad:2002) 

3. Hukum Islam 

Hukum adalah peraturan atau pegangan manusia yang digunakan 

sebagai pembatas sikap, tingkah laku dalam melaksanakan hubungannya antar 

manusia dalam berhubungan dimasyarakat( kartasapoetra:1995) 

Islam adalah kata bahasa Arab yang terambil dari kata salima yang 

berarti selamat, damai, tunduk, pasrah dan berserah diri. Objek penyerahan diri 

ini ialah Pencipta seluruh alam semesta, yakni Allah SWT. Dengan demikian, 

Islam berarti penyerahan diri kepada Allah SWT (Karim, 2004 : 1). 

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah 

dan Sunnah Rosul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan 

diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam (Syarifuddin,1997 : 4). 

4. LAZIS ( Lembaga Amil Zakat, Infaq, Sodaqoh ) Universitas 

Muhammadiyah Surakarta 

LAZIS UMS adalah Suatu Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shodaqoh 

yang beroperasi di Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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Berdasarkan Penegasan istilah-istilah di atas, penulis menyimpulkan 

bahwa yang dimaksud dengan judul Pendayagunaan Zakat Profesi dalam 

Perspektif Hukum Islam ( Study Kasus di LAZIS UMS ) adalah tinjauan 

Hukum Islam terhadap proses pengelolaan dana Zakat Profesi dari muzakki 

yang disalurkan untuk memaksimalkan kegunaan zakat itu sendiri, dengan 

tetap memelihara kepercayaan para mustahik dan keamanan dalam melakukan 

investasi atau transaksi yang sesuai dengan aturan-aturan Islam di LAZIS 

UMS. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan penegasan istilah yang telah 

dijelaskan di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian 

ini adalah bagaimana pendayagunaan Zakat Profesi di LAZIS UMS ditinjau 

dari hukum Islam ? 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan 

pendayagunaan Zakat Profesi di LAZIS UMS dalam Perspektif hukum Islam. 

E. Manfaat Penelitian 

a) Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan tentang kajian fiqh muamalah. 

b) Kegunaan  Praktis 

 Bagi masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan 

pemahaman tentang Zakat profesi. 
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 Bagi akademi, diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah 

wawasan dan referensi mengenai zakat. 

 Bagi pemerintah, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan 

informasi mengenai penerapan zakat profesi. 

F. Tinjauan Pustaka 

Sebagaimana yang telah terebut dalam latar belakang masalah, peneliti 

ini difokuskan pada pembahasan mengenai Pendayagunaan Zakat Profesi di 

LAZIS UMS. 

Menurut penulis, sampai saat ini belum ada yang melakukan 

penelitian Pendayagunaan Zakat Profesi di LAZIS UMS. Tetapi, ada 

beberapa skripsi yang telah membahas mengenai Zakat: peneliti dahulu 

melakukan penelitian tentang zakat seperti : 

1) Nur Laela Diyah C Fak.Hukum UMS Tahun 2007, dengan berjudul “ 

pendistribusian dan pendayagunaan hasil zakat di Masjid Ar Rahman 

kelurahan manahan kodya Surakarta “. Skripsi ini membahas pengelolaan 

zakat yang dilakukan para amil zakat di masjid Ar rahman Surakarta.dan 

pendistribusian zakat yang telah diterima para amil kepada mustahik. 

2) Tuti Mulyani. FAI UMS tahun 2007, dengan judul “ peran yayasan solo 

peduli Tentang optimalisasi peran zakat trhadap pembayaran pendidikan “. 

Skripsi ini membahas optimalisasi zakat untuk disalurkan dalam bentuk 

beasiswa pendidikan.yang mana beasiswa itu diberikan kepada orang yang 

tidak mampu dan orang yang pintar. Sehingga dalam mengelola zakat 
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tersebut harus betul – betul teliti. Dan untuk mencari anak yang ingin 

mendapatkan beasiswa tersebut harus jeli dalam memilih, sehingga zakat 

itu terkelola dengan baik. 

3) Devi Hidayah Fajar S. Syaban. FAI UMS tahun 2008, dengan judul “ 

pendayagunaan zakat produktif dalam hulum islam “. Skripsi ini 

membahas tentang penyaluran zakat produktif kepada mustahik. Dan zakat 

produkti telah diterapkan di L – ZIS Assalam dengan akad qordhul hasan 

dengan cara memberi pinjaman kepada mustahik untuk dijadikan modal 

usaha. Diantara usaha yang dijalankan oleh para mustahik adalah mie 

ayam, jual sapu, ternak ayam. Dan dari zakat produktif itu, terbukti 

merubah ekonomi para mustahik. 

4) Wahyu Adhi Nugroho. Twinning Program UMS tahun 2007, dengan judul 

“ peran L – ZIS dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat ( study 

kasus Lembaga Amil Zakat PPMI Assalam solo “. Skripsi ini menbahas 

tentang pekerjaan para amil zakat dalam megelola zakat mulai dari 

pemungutan, pendistribusian, dan beberapa program peningkatan 

kesejahteraan lainnya.  

Hasil penelitian yang terdahulu dengan yang akan dilakukan 

perbedaannya terletak pada objek dan lokasi penelitian. Fokus objek pada 

penelitian ini adalah pendayagunaan zakat profesi. Lokasi yang kami 

gunakan pada penelitian ini adalah LAZIS UMS. Jadi masalah yang akan 

diteliti ini sebelumnya belum diteliti oleh peneliti yang lain. Sehingga 

peneliti akan meneliti masalah tersebut. 
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G. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

Penelitian ini jika ditinjau dari segi tempatnya adalah termasuk 

jenis penelitian lapangan ( Field Research ). Oleh karena itu data yang 

diperlukansepenuhnya digali dari lapangan atau penelitian obyek telah 

ditetapkan dalam pokok masalah yaitu zakat profesi. 

 Penelitian ditinjau dari segi sifat adalah penelitian deskriptif 

evaluatif yaitu membuat gambaran atau lukisan secara sistematif, factual, 

akurat mengenai fakta – fakta yang ada. Penelitian ini juga cenderung 

memilih informasi yang dianggap tahu dan dapat dipercaya untuk menjadi 

sumber data mengenai masalah data secara mendalam( FKIP UMS:2011 ). 

2. Lokasi Penelitian dan Sumber Data 

Penelitian ini mengambil lokasi di LAZIS ( Lembaga Amil Zakat 

Infaq dan Shodaqoh ) di Universitas Muhammadiyah Surakarta 

3. Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data lapangan ini, penulis menggunakan 

metode pengumpulan data sebagai berikut : 

a. Metode Wawancara 

Yaitu proses interaksi dari komunikasi untuk mendapatkan 

informasi dengan cara bertanya langsung pada responden atau 

pimpinan LAZIS UMS. Pewawancara ( interviewer ) yang 

mengajukan pertanyaan dan diwawancarai (  interviewee ) yang 
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memberi jawaban (Lexy:2002). Antaranya, mengkontruksi mengenai 

orang, kejadian, kegiatan, organisasi dan sebagainya. 

Metode ini digunakan untuk memperoleh data-data yang 

berkaitan dengan LAZIS UMS dan pengelolaan zakat profesi di sana, 

seperti: sejarah, badan hukum, visi dan misi, struktur pengurus, 

kedudukan dan alamat, program kerja dan lain sebagainya. 

b. Metode Observasi 

Yaitu pengamatan dan pencatatan atau penelitian sesuatu 

obyek dengan dengan sistematika fenomena yang diselidiki                  

( Sukamdarrumidi :2006 ) 

Metode ini penulis dapat memperoleh data berupa fakta 

penerapan pendayagunaan zakat profesi di LAZIS UMS untuk 

kemudian penulis cocokkan dengan hasil data dari dokumentasi dan 

wawancara. 

c. Metode Dokmentasi 

Yaitu memberi data tentang hal – hal aau variabel yang berupa 

lampiran pengelolaan zakat profesi, buku – buku yang berkaitan 

dengan pengelolaan zakat( Lexy:2002). 

Metode ini digunakan untuk memperoleh data-data yang 

berkaitan dengan LAZIS UMS dan pendayagunaan zakat profesi di 

sana, seperti: sejarah, badan hukum, visi dan misi, struktur pengurus, 

kedudukan dan alamat, program kerja dan lain sebagainya. 

4. Metode Analisis Data 
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Metode yang digunakan penulis untuk menganalis data adalah 

metode kualitatif dengan memahami pola pikir. 

a. Metode Induksi yaitu menganalisa data yang bersifat khusus yang 

memeliki kebersamaan kemudian diambil secara umum, penelitian 

menggunakan metode ini untuk mengambil kesimpulan dari pengertian 

pengelolan zakat profesi( sugiyono:2008 ) 

b. Induksi Deduksi yaitu menganalisa data yang bersifat umum kemudian 

disimpulkan secara khusus. Kemudian metode ini untuk melihat 

pengelolaan zakat profesi dilihat dari konsep hukum islam 

( muhadjir:1989) 

H. Sistematika Penulisan Skripsi 

Rangkaian penulisan skripsi ini disusun dengan menggunakan uraian 

yang sistematis, untuk mempermudah proses pengkajian dan pemahaman 

terhadap persoalan yang ada. Sistematika terdiri dari lima bab, yaitu: 

BAB. PERTAMA. PENDAHULUAN, yamg membahas: latar belakang 

masalah,  penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, tinjauan pustaka,  metodologi penelitian, 

sistematika penulisan. 

BAB.KEDUA. LANDASAN TEORI: PENDAYAGUNAAN  ZAKAT 

PROFESI DALAM PERSPEKTIF  HUKUM ISLAM. Membahas 

:Tinjauan umum  zakat dalam Islam, mencakup : Pengetian zakat, 

Tujuan dan Hikmah zakat, Jenis dan nisab zakat,  Golongan yang 

berhak menerima zakat,.  Pendayagunaan zakat profesi dalam 
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Islam, mencakup : Pengertian zakat, profesi, dan zakat profesi, 

Pemikiran ulama tentang zakat profesi, Nisab dan Kadar zakat 

profesi, Sistem perhitungan zakat profesi. Manajemen Zakat, 

Meliputi : Perencanaan, Pengorganisasian, pendayagunaan, 

pengawasan. Model Pendayagunaan Zakat. 

BAB.KETIGA. PELAKSANAAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT 

PROFESI DI LAZIS UMS. Membahas : Gambaran umum LAZIS 

UMS, Mencakup : Sejarah berdirinya LAZIS UMS,  Visi dan 

Misi, Struktur pengurus, Produk atau program LAZIS UMS.  

Pelaksanaan zakat profesi di LAZIS UMS, Membahas : 

Perencanaan penghimpunan zakat profesi di LAZIS UMS, 

Pengorganisasian penghimpunan zakat profesi di LAZIS UMS, 

Pelaksanaan pendayagunaan zakat profesi di LAZIS UMS, 

pengawasan dalam pendayagunaan zakat profesi di LAZIS UMS. 

BAB.KEEMPAT.ANALISIS PENDAYAGUNAAN ZAKAT PROFESI 

DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI LAZIS UMS, 

Meliputi :  Pengelolaan  zakat profesi di LAZIS UMS, 

Pendayagunaan zakat profesi di LAZIS UMS. 

BAB.KELIMA. PENUTUP, Meliputi : Keimpulan, Saran, Penutup 

 

 


