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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Zakat merupakan salah satu ibadah kepada Allah SWT setelah manusia 

dikaruniai keberhasilan dalam bekerja dengan melimpahnya harta benda. Bagi 

orang muslim, pelunasan zakat semata-mata sebagai cermin kualitas imannya 

kepada Allah SWT. Kepentingan zakat merupakan kewajiban agama seperti halnya 

shalat dan menunaikan ibadah haji. Islam memandang bahwa harta  kekayaan 

adalah mutlak milik Allah SWT, sedangkan manusia dalam hal ini hanya sebatas 

pengurusan dan pemanfaatannya saja. Harta adalah amanah yang harus 

dipertanggungjawabkan setiap pembelanjaannya di akhirat kelak. Dengan demikian 

setiap muslim yang harta kekayaannya telah mencapai niṣ āb dan ḥ aul (satu tahun 

kepemilikan) berkewajiban untuk mengeluarkan zakat, baik zakat fitrah maupun 

zakat maal
1
. 

Zakat menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2011 pada pasal 1 ayat 2 

dijelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim 

atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan 

syariat Islam. 
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 Muhammad, Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dan Fiqih Kontemporer (Jakarta: Salemba 
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Dalam lintas sejarah pada masa Nabi Muhammad SAW zakat hanya 

meliputi zakat pertanian, peternakan, perdagangan, emas, perak dan rikāz. Namun 

seiring dengan perkembangan ekonomi, sumber zakat pun mengalami 

perkembangan misalnya, zakat dari kekayaan yang diperoleh dari gaji/upah, 

honorarium, pendapatan yang dihasilkan dari kerja tertentu yang telah mencapai 

niṣ āb atau disebut dengan zakat profesi.
2
 

Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan kepada penghasilan para pekerja 

karena profesinya. Akan tetapi, profesi mempunyai pengertian luas, karena semua 

orang bekerja dengan kemampuannya, yang dengan kata lain mereka bekerja 

karena profesinya
3
. Adapun bentuk penghasilan yang paling sering menghasilkan 

upah/gaji besar pada zaman sekarang yaitu yang diperoleh dari profesi seperti 

penghasilan seorang dokter, motivator, advokat, lawyer, designer dan sebagainya
4
.  

Zakat tidak hanya sekedar diwajibkan untuk ditunaikan, tetapi harus dengan 

pengelolaan yang baik dan didistribusikan secara merata hingga sampai ke tangan 

yang berhak mendapatkan zakat. Dengan demikian sudah jelas bahwa peran 

lembaga-lembaga amil zakat sangatlah penting. Seperti halnya yang terjadi pada 

LAZISMU Solo mengenai muzakki zakat profesi dari data yang didapat oleh 

penulis mengalami kenaikan pada tahun 2015 dari tahun sebelumnya yaitu tahun 

2014. Kenaikan tersebut dari angka 114 muzakki zakat profesi menjadi 143 
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muzakki zakat profesi pada tahun 2015, oleh karena itu dengan semakin banyaknya 

minat para muzakki zakat profesi yang mempercayakan zakatnya pada LAZISMU 

Solo membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam terhadap 

pengelolaan, pendayagunaan dan pendistribusian yang dilakukan oleh LAZISMU 

Solo apakah telah sesuai dengan hukum Islam dan UU RI no.23 tahun 2011 

ataukah belum
5
. Pada zaman Rasulullah SAW dikenal sebuah lembaga yang 

disebut Bait al-Māl. Lembaga ini memiliki tugas mengelola keuangan negara mulai 

dari mengidentifikasi, menghimpun, memungut, mengembangkan, memelihara, 

hingga menyalurkan. Sumber pemasukannya berasal dari dana zakat, infaq, kharāj 

(pajak bumi), jizyah (pajak yang dikenakan bagi non muslim), ghonīmah (harta 

rampasan perang) dan lain-lain. Sedangkan penggunaannya untuk aṣ nāf mustaḥ iq 

(yang berhak menerima zakat) yang telah ditentukan, untuk kepentingan dakwah, 

pertahanan, pendidikan, kesejahteraan sosial dan lain sebagainya
6
. 

Di Indonesia saat ini ada organisasi atau lembaga zakat yang keberadaannya 

diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011, baik dalam 

segi persyaratan mendirikan LAZIS atau dalam pengelolaan, pelaksanaan serta 

pendayagunaannya. Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan yang dibentuk 

pemerintah atau lembaga yang didirikan oleh masyarakat yang telah disetujui oleh 

Kementrian Agama Republik Indonesia berdasarkan rekomendasi dari Badan Amil 
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Zakat Nasional (BAZNAS). Adapun lembaga pengelolaan zakat yang ada di 

Indonesia adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat 

(LAZ) dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ). 

LAZ merupakan lembaga pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas 

prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah itu, 

pendidikan, sosial dan kemasyarakatan umat islam. Di samping LAZ tidak hanya 

mengelola zakat, tetapi mengelola infaq, shadaqah, dan dana sosial kemanusiaan 

lainnya
7
. Salah satu contoh LAZ adalah Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah 

Muhammadiyah (LAZISMU) Solo, untuk mengelola zakat yang termasuk di 

dalamnya zakat profesi yang berasal dari masyarakat muslim di Solo dan 

sekitarnya. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin memaparkan dan mengkaji 

tentang teknik pelaksanaan, pengelolaan dan pendayagunaan zakat profesi oleh 

LAZIS Muhammadiyah Solo yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi yang 

berjudul: PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI DALAM TINJAUAN 

HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 23 TAHUN 2011 (Studi Kasus Di LAZIS Muhammadiyah Solo). 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dicari 

jawabannya dalam penelitian ini adalah:  
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1. Bagaimana pengelolaan, pelaksanaan dan pendayagunaan zakat profesi di 

Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Solo? 

2. Apakah pengelolaan, pelaksanaan dan pendayagunaan zakat profesi di 

Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Solo 

telah sesuai dengan Hukum Islam dan Undang-undang Republik Indonesia 

no.23 tahun 2011? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui pengelolaan, pelaksanaan dan pendayagunaan zakat 

profesi di LAZISMU Solo. 

b. Untuk mengetahui pengelolaan, pelaksanaan dan pendayagunaan zakat 

profesi di LAZISMU Solo apakah telah sesuai dengan hukum Islam dan 

Undang-undang Republik Indonesia no.23 tahun 2011. 

 

2. Manfaat dari penelitian ini adalah: 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak baik 

secara teoritik maupun praktis.  

a. Secara Teoritik 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang zakat, 

terkhusus zakat profesi dan memperkaya khasanah keilmuan keislaman 

terutama bidang hukum Islam, bagi peneliti khususnya, LAZIS 

Muhammadiyah Solo dan pembaca pada umumnya serta bagi civitas 
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akademik Fakultas Agama Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah 

sebagai rujukan penelitian berikutnya. 

b. Secara Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu dan 

memberikan informasi kepada masyarakat umum tentang pengelolaan zakat 

profesi, sehingga mampu menumbuhkan keimanan dan ketaqwaan kepada 

Allah SWT, selain itu juga dapat dijadikan bahan bacaan tentang 

manajemen pelaksanaan, pengelolaan dan pendayagunaan zakat dengan 

baik sesuai hukum Islam dan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. 


