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BAB I  

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang 

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam, sehingga zakat 

merupakan salah satu ibadah wajib. Selain zakat fitrah yang menjadi 

kewajiban setiap muslim, ada pula banyak bentuk zakat di era modern ini, 

seperti zakat profesi, zakat tambang, zakat emas, zakat perniagaan, dan lain 

sebagainya yang pada akhirnya dana zakat yang terkumpul akan disalurkan 

kepada orang yang berhak menerimanya yaitu mustahik (orang yang berhak 

menerima zakat) 

Zakat merupakan sarana atau tali pengikat yang kuat dalam 

mengikat hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan dan hubungan 

horizontal antara sesama manusia, khususnya antara orang kaya dan orang 

yang tidak mampu, dan saling memberi keuntungan moril maupun materiil, 

baik dari penerima (mustahik) maupun dari pihak pemberi (muzakki)1 

Ditinjau dari segi bahasa zakat merupakan kata dasar dari zaka yang 

berarti suci, berkah , tumbuh dan terpuji. Sedangkan dari segi istilah fiqh, 

zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah kepada yang 

berhak menerimanya, disamping berarti mengeluarkan jumlah tertetu itu 

sendiri.2 Menurut etimologi (istilah) syariat, zakat adalah nama bagi 

                                                           
1 Qardawi, Yusuf. Fiqh Zakat, Edisi Indonesia Hukum Zakat, Terj. Salman Harun, Didin 

Hafidhuddin dan Hasanuddin, (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa dan Badan Amil Zakat dan 

Infak/Shodakoh DKI Jakarta,2003), 3.  
2 Qardawi, Yusuf,  Kiat Islam Mengetaskan Kemiskinan, Terj, (Jakarta: Gema Insani 

Press, 1995), 34. 
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sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan 

allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak 

menerimanya. 

Adapun golongan yang berhak menerima zakat menurut firman 

Allah SWT dalam Q.S. At-Taubah ayat 60 yakni : Fakir (orang yang tidak 

memiliki harta), Miskin (orang yang penghasilannya tidak mencukupi), 

Riqab (hamba sahaya atau budak), Gharim (orang yang terlilit hutang), 

Mualaf (orang yang dibujuk hatinya mendapat hidayah), Fisabillilah 

(pejuang dijalan Allah), Ibnu Sabil (orang yang sedang dalam perjalanan), 

dan Amil Zakat (pengurus zakat).3  

Sistem zakat sebagai suatu sistem ekonomi dalam Islam telah 

dibuktikan oleh Nabi Muhammad saw. Selain ketentuan ibadah murni, zakat 

juga merupakan kewajiban sosial berbentuk tolong-menolong antara orang 

kaya dan orang miskin, untuk menciptakan keseimbangan sosial 

(equilibrium social) dan keseimbangan ekonomi (equilibrium of 

economique). Sekaligus ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan, 

menciptakan keamanan dan ketentraman. 

Menurut Yusuf Qardawi ‘amilun adalah semua orang yang bekerja 

dalam perlengkapan administrasi urusan zakat, baik urusan pengumpulan, 

penyimpanan, pencatatan, perhitungan maupun yang mencatat keluar 

masuk zakat dan membagi kepada para mustahiknya.4 Sederhananya amil 

                                                           
3 Q.S. At-Taubah [9]:60 
4 Qardawi, Yusuf. Fiqh Zakat, Edisi Indonesia Hukum Zakat, Terj. Salman Harun, Didin 

Hafidhuddin dan Hasanuddin, (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa dan Badan Amil Zakat dan 

Infak/Shodakoh DKI Jakarta, 2003), 545 
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zakat adalah orang-orang yang terlibat atau aktif dalam kegiatan 

pelaksanaan zakat yang dimulai dari sejak mengumpulkan zakat dari 

muzakki sampai mendistribuskanya.Dalam penyalurannya zakat diserahkan 

ke lembaga zakat yang mana penyalurannya disalurkan oleh amil zakat 

kepada para penerima zakat, dalam hal ini Amil Zakat mempunyai peran 

yang sangat penting karena Amil Zakatlah yang akan menilai siapa yang 

pantas mendapatkan dana zakat yang telah dikumpulkan. 

Dengan perkembangan yang pesat berbagai segi kehidupan, banyak 

hal yang harus menyesuaikan diri termasuk kehidupan keagamaan. Zakat 

yang merupkan bentuk pembersihan harta juga mengalami pergeseran 

konsepsi. Sebagai contoh, eksplotasi alam disegala bidang telah 

menimbulkan perkembangan dan penumbuh kembangan kekayaan yang 

awalnya tidak termasuk dalam kategori wajib zakat, kini dirasa tidak adil 

jika tidak dikenakan zakat5. Begitupula dengan konsep orang-orang yang 

menerima zakat yang dikenal dengan sebutan delapan ashnaf  (golongan) 

kini perlu dilakukan interpensi baru terkait dengan munculnya kelompok-

kelompok dalam masyarakat yang kondisinya identik dengan delapan 

golongan tersebut6. 

Organisasi pengelola zakat di Indonesia terbagi menjadi dua jenis, 

Badan Amil Zakat (BAZ) sebagai organisasi yang dibentuk oleh pemerintah 

dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yaitu organisasi pengelolah zakat yang 

                                                           
5 Sudirman, Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas, (Malang; UIN-Malang Press, 2007), 

57 
6 Safwan Idris, Gerakan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat: Pendekatan 

Transformatif, (Jakarta; Putra Bangsa, 1997), 35. 
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dibentuk sepenuhnya atas pemikiran masyarakat dan merupakan badan 

hukum sendiri, serta dikukuhkan oleh pemerintah. Salah satu LAZ adalah 

Rumah Zakat (RZ) yang mempunyai beberapa cabang tersebut diseluruh 

wilayah Indonesia termasuk di kabupaten Malang. 

Definisi tentang delapan golongan penerima zakat (Ashnaf Zakat) 

perlu adanya kontekstualuisasi dan reinterprestasi. Hal ini dimaksutkan 

untuk menyesuaikan pengertian ashnaf itu sendiri dengan keadaan saat ini. 

Sekaligus mengantisipasi mereka yang seharusnya menerima zakat namun 

karena kurangnya pemahaman atau terlalu kuatnya definisi yang dibuat oleh 

ulama didalam kitab fikih klasik, menjadikan mereka yang tidak tersentuh 

oleh lembaga zakat, tidak menerima bagian yang seharusnya mereka terima. 

Sehingga kehidupan mereka tetap susah, seperti pengungsi, para buruh yang 

gajinya kecil dan masih banyak lagi.7  

Dalam menjalankan tugasnya selayaknya dapat diukur, keterukuran 

kinerja manajemen dapat diketahui oleh operasionalisasi tiga paradigma 

yang harus dianut, amanah, profesional dan transparan yang mencerminkan 

amil zakat yang profesional, hal ini salah satu persoalan yang harus disikapi 

dan diterapkan dalam kinerja dan menjalankan amanah Rumah Zakat (RZ) 

untuk mendapat hati masyarakat dengan menyalurkan zakatnya sebagai 

wujud kepercayaan. 

                                                           
7 Noor Aflah, Arsitektur Zakat Indonesia, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2009),  

178  
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Melalu penjelasan diatas, peneliti ingin mengajukan penelitian 

tentang: “analisis pemaknaan amil zakat terhadap asnaf zakat di rumah 

zakat (RZ) malang” 

B. Rumusan Masalah 

Bertolak dari uraian latar belakang maka secara rinci masalah 

penelitian ini akan di uraian dalam pertanya-pertanyaan dibawah ini, yaitu : 

1. Bagaimana Amil Zakat memaknai Asnaf Zakat (penerima zakat) ?  

2. Bagaimana Keterkaitan antara makna asnaf zakat dalam al-Quran dan 

Amil Zakat di Rumah Zakat (RZ) Malang ? 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dilakukan 

penelitian ini adalah untuk: 

1. Mengetahui bagaimana Amil Zakat memaknai para penerima zakat 

(Asnaf Zakat) di rumah zakat malang.  

2. Keterkaitan antara makna asnaf zakat dalam al-Quran dan Amil Zakat 

di Rumah Zakat (RZ) Malang. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para 

pembaca maupun peneliti secara teoritis, sekurang kurangnya dapat berguna 

sebagai sumbangan pemikiran bagi pendidikan. 
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1. Manfaat teoritis 

a. Bagi peneliti, menambah wawasan, ilmu pengetahuan dan 

merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana Ekonomi 

Syariah Fakultas Agama Islam. 

b. Bagi akademisi, sebagai bahan pertimbangan atau referensi dan 

masukan bagi penelitian sejenis untuk menyempurnakan penelitian 

berikutnya dan mengembangkan lebih lanjut. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi lembaga zakat, sebagai bahan evaluasi kedepan dalam 

pengoptimalkan pengelolaan zakat. 

b. Bagi masyarakat, sebagai pengetahuan dan penambahaan wawasan 

didalam lembaga zakat. 

E. Penelitian Terdahulu  

Dalam penelitian mengenai penerima zakat, telah banyak peneliti 

yang telah membahas permasalahan mengenai golongan penerima zakat. 

Berikut adalah tinjauan umum atas penelitian terdahulu :   

No Nama 

peneliti 

 

Judul Tempat 

penelitian 

Kesimpulan 

1 Maulvi 

Nazir 

Achmad 

(2015) 

Pendayagunaan 

Dana Zakat 

Dalam Bentuk 

Beasiswa 

Perspektif Yusuf 

Qardawi 

Pusat Kajian 

Zakat Dan 

Wakaf El-

Zawa 

Universitas 

Islam Negri 

Maulana 

Malik 

Ibrahim 

Malang 

Pendayagunaan dana 

zakat El-zawa dalam 

bentuk beasiswa 

disalurkan kepada 

ashnaf fakir, miskin 

sesuai dengan tujuan 

dan fungsi zakat 

sesungguhnya. 
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2. Abdul 

Rozak  

(2015) 

Analisi Hukum 

Islam Terhadap 

Pemaknaan 

Fisabilillah Untuk 

Petugas 

Keamanan 

(Satpam) Sebagai 

Mustahiq Zakat.  

Perumahan 

Taman 

Pondok Jati 

Desa 

Geluran Kec. 

Taman Kab. 

Sidoarjo 

Satpam dapat 

dikelompokkan 

kedalam makna 

fisabillilah hal 

tersebut sesuai dengan 

pemaknaan fisabillilah 

kedalam makna 

umum dan ulama 

kontemporer. 

3. Agus 

(2006) 

Skala prioritas 

distribusi zakat 

relevansinya 

dengan 

peningkatan 

ekonomi mustahik 

PKPU (Pos 

Keadilan 

Peduli Umat) 

Jawa Tengah 

PKPU dalam 

pendistribuanya 

menyesuainkan 

dengan keadaan 

dilapangan. Dimana 

yang diprioritaskan 

adalah fakir miskin 

sebagai kelompok 

yang paling 

membutuhkan.  

4. Umrotul 

khasanah 

(2013) 

Analisis model 

pengelolaan dana 

zakat di indonesia 

(kajian terhadap 

BAZ dan LAZ) 

11 LAZ 

Nasional dan 

2BAZ 

Klasifikasi, sifat, 

struktur organisasi 

dari amil zakat yang 

berbeda 

5. Muhammad 

yusrizal 

(2002) 

Manajemen zakat 

infak dan sedekah  

Dompet 

dhu’afa 

republika, 

amil 

Lebih kepada hukum 

atau undang undang 

yang diteliti oleh 

peneliti, yaitu UU No. 

38 tahun 1998 

memberikan kekuatan 

hukum bagi dompet 

dhu’afa untuk 

menjalankan 

perananya lebih baik 

dalam usaha perentasa 

kemiskinan. 

 

Dari penjelasan diatas telah, sejauh yang penulis ketahui telah banyak 

pembahasan mengenai pemaknaan golongan penerima zakat. Namun belum ada 

penelitian khusus yang intensif mengenai masalah pemaknaan amil zakat menurut 
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amil zakat yang membahas kedelapan golongan penerima zakat secara keseluruhan, 

terkhusunya di Rumah Zakat Malang. 




