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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Didalam mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia senantiasa 

melakukan pembangunan yang bersifat fisik materiil dan spiritual, antara lain 

melalui pembangunan dibidang agama yang mencakup terciptanya suasana 

kehidupan yang penuh keimanan dan ketaqwaan terhadap Allah SWT, 

meningkatkan akhlak mulia dan peran serta masyarakat dalam pembangunan 

nasional. Salah satu pemerataan pembangunan nasional adalah dengan zakat. 

Zakat adalah ibadah māliyah ijtimā’iyyah (ibadah yang berkaitan 

dengan keuangan dan kemasyarakatan) dan merupakan salah satu rukun Islam 

yang paling penting dalam syariat Islam.
1
 Zakat sebagai rukun Islam 

merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan 

diperuntukan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan 

yang baik zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan 

untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.
2
 

Berbeda dengan rukun-rukun Islam lainnya yang bersifat simbolik, 

zakat adalah rukun Islam yang mengambil bentuk aksi konkret, dengan 

dampak sosial yang sungguh riil dan objektif. Oleh karena itu, zakat bukanlah 

termasuk konsep tindakan dalam fiqih yang disebut ibadah keotentikanya 
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bentuk-bentuk seperti sedia kala. Zakat adalah konsep ibadah sosial yang 

dinamis yang formatnya disesuaikan dengan perkembangan materiil dan sosial 

dari masyarakat yang menegakkanya. Satu-satunya yang harus dipelihara 

sepanjang masa adalah pesan moralnya, yakni kesediaannya berbagi dengan 

sesama guna tegaknya keadilan dan kemaslahatan bagi semua, terutama kaum 

lemah.
3
 

Kewajiban zakat dalam Islam memiliki makna yang fundamental. 

Selain berkaitan dari aspek-aspek ketuhanan, juga ekonomi dan sosial.
4
 Zakat 

diperuntukan kepada delapan golongan, sebagaimana firman Allah SWT 

dalam al-Quran surat at-Taubah (9): 60. 

                                          

                                  

 

Artinya:  “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, 

orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu’allaf yang 

dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang 

berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang diwajibkan 

Allah, dan Allah maha mengetahui lagi Maha bijaksana”.
5
 

 

BMT Amanah Ummah merupakan lembaga keuangan syariah yang 

memiliki perhatian khusus terhadap pemberdayaan ekonomi umat.
6
 Baitul Māl 

Amanah Ummah merupakan bagian dari BMT Amanah ummah yang bergerak 
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pada pelayanan pengelolaan dan penyaluran dana zakat, infak,  shodaqoh dan 

wakaf (ZISWAF). 

Pada tahun 2014 BMT Amanah Ummah telah menghimpun dana zakat 

sebesar Rp. 291.228.962,19
7
 yang di peroleh dari anggota dan masyarakat, 

dan sudah mendistribusikan sebesar Rp. 257.8 83.251,50
8
 yang disalurkan 

kepada masyarakat berupa program-program pemberdayaan yang secara nyata 

baik produktif maupun konsumtif yang dapat membantu masyarakat sehingga 

dapat mewujudkan pencapaian visi lembaga yaitu menjadi lembaga dakwah di 

bidang keuangan syariah dan pemberdayaan anggota amanah dan profesional. 

Berdasarkan pada pemikiran dan latar belakang diatas maka penulis 

tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang pendistribusian zakat pada lembaga 

amil zakat. Oleh karena itu penulis akan mengangkat judul: “TINJAUAN 

HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN DISTRIBUSI ZAKAT 

PADA BMT AMANAH UMMAH KARTASURA TAHUN 2014”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis memaparkan rumusan 

masalah sebagai berikut:  

1. Siapa sajakah penerima zakat BMT Amanah Ummah tahun 2014? 

2. Diwujudkan dalam bentuk apa sajakah pendistribusi zakat pada BMT 

Amanah Ummah kepada masyarakat? 
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C. Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis memiliki tujuan sebagai berikut:  

1. Mengetahui siapa sajakah penerima zakat BMT Amanah Ummah Tahun 

2014. 

2. Mengetahui dalam bentuk apa sajakah pendistribusian zakat pada BMT 

Amanah Ummah kepada masyarakat. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diproleh dari penelitian ini dapat dibedakan 

menjadi dua yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Menambah khazanah keilmuan terutama mengenai pendayagunaan 

zakat pada lembaga amil zakat. 

b. Dapat dijadiakan refrensi bagi orang lain yang akan mengkaji tentang 

masalah yang sejenis. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi sebagai bahan acuan 

bagi lembaga amil zakat terkait penerapan pendistribusian zakat, 

khususnya pada Baitul Māl di BMT Amanah Ummah 

 


