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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam kegiatan beragama dan beribadah dalam Islam kita 

tidak hanya ditugaskan menjaga hubungan baik secara vertikal dengan 

Allah SWT tetapi juga secara horizontal antar sesama manusia salah 

satunya dengan kegiatan zakat. 

Zakat secara lughawi atau bahasanya mempunyai beberapa 

arti, yaitu al-barakatu berarti keberkahan, al-namaa berarti 

pertumbuhan dan perkembangan, ath-thaharatu berarti kesucian dan 

ash-shalahu berarti keberesan.1 Sedangkan secara Istilah, meskipun 

para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agaka berbeda 

antara satu sama lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa 

zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang 

Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada  

yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.2 Zakat 

yang merupakan rukun ketiga dalam Islam merupakan suatu amal 

fardhu yang bersifat wajib ain dikerjakan seluruh umat muslim dengan 

syarat dan ketentuan tertentu yang mengatur sesuai syariat Islam yang 

didasarkan pada Al Quran dan Hadits. 

1Majma Lughah al-Arabiyyah, al-Mu`jam alWasith,(Mesir:Daar el-Ma`arif, 1972), Juz 1 hlm 
396. 
2Majma Lughah al-‘Arabiyah, loc. cit. 
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 Zakat terbagi menjadi 2 jenis yang pertama ialah zakat fitrah 

yaitu zakat wajib yang dikeluarkan muslim menjelang Idul Fitri pada 

bulan suci Ramadhan ketentuan besar zakat fitrah sendiri ialah 

membayar setara dengan 3,5 liter atau 2,7 kilogram makanan pokok 

yang ada di daerah bersangkutan yang umumnya beras di Indonesia, 

yang kedua zakat mal atau zakat harta yaitu kadar harta tertentu yang 

wajib dikeluarkan oleh muslim yang memenuhi syarat atau mencapai 

nisab tertentu kepada orang yang berhak menerimanya yang mencakup 

harta dari usaha pertanian, harta pertenakan, harta perdagangan, harta 

hasil tambang, harta emas atau benda perhiasan lainya, barang yang 

ditemukan secara kebetulan dan tidak memiliki status kepemilikan dan 

harta profesi. 

 Peraturan pengelolaan zakat di Indonesia secara garis besar 

diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang ditunjang 

dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang 

pelaksanaanya, serta Peraturan-Peraturan yang dikeluarkan oleh 

BAZNAS atau Badan Amil Zakat Nasional sebagai lembaga yang 

berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Dalam 

zakat tidak lepas dari peran amil sebagai petugas yang mengurus zakat, 

di Indonesia sendiri selain BAZNAS sebagai lembaga resmi pemerintah 

sesuai Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 untuk 

membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, 

pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat 
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membentuk LAZ atau Lembaga Amil Zakat, yang pembentukannya 

wajib mendapat izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri 

dengan tetap dalam operasional kerjanya LAZ tidak boleh menyalahi 

peraturan Undang-Undang. 

Orang yang berhak menerima zakat menurut Undang-

Undang Nomor 23 tahun 2011 pasal 1 ayat 6 disebut Mustahiq, dalam 

Al Quran sendiri orang yang termasuk kategori Mustahiq diatur dan 

terbagi menjadi 8 golongan sesuai kandungan surat At-Taubah ayat 60, 

yaitu : 

 

دَقَاُت ِلْلفُقََراِء َواْلَمسَ  َھا اِكیِن َواْلعَاِمِلیَن َعلَیْ إِنََّما الصَّ

قَاِب وَ  ِ َواْلُمَؤلَّفَِة قُلُوبُُھْم َوفِي الّرِ  اْلغَاِرِمیَن َوفِي َسبِیِل �َّ

ِ ۗ وَ  ُ َعِلیٌم َحِكیمٌ َواْبِن السَّبِیِل ۖ فَِریَضةً ِمَن �َّ َّ�  

 

“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 yuang sedang dalam 

perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah 

Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”3 

                                                             
3Quran, 9:60, http://tafsirq.com/ 9-at-taubah/?page=6, diakses 20 Oktober 2016, jam 10:05. 
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Dalam ayat tersebut dijelaskan golongan yang berhak menerima zakat 

yaitu para fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, 

muallaf, budak, orang yang berhutang di jalan Allah, orang yang 

berjuang di jalan Allah dan ibnu sabil. 

Dalam Al Quran dijelaskan Mustahiq yang terbagi dalam 8 

golongan yang didasarkan pada surat At-Taubah ayat 60 tersebut akan 

tetapi jika itu ditafsirkan atau di terapkan dalam konteks kekinian atau 

zaman sekarang ini maka kiranya akan menemui beberapa perbedaan 

yang memaksannya mengalami pergeseran makna contohnnya seperti 

mencari Mustahiq dari golongan budak dan sabilillah dewasa ini 

perbudakan sudah ditinggalkan karena dianggap tidak manusiawi ini di 

buktikan dengan munculnya berbagai gerakan di seluruh dunia yang 

menentang keras perbudakan yang hasilnya tidak ada lagi namanya 

budak atau perbudakan dan itu merupakan suatu tindakan yang dikecam 

seluruh dunia, selain itu sabilillah yaitu para pejuang perang atau 

pertahanan di jalan Allah jika kita mengacu pada Indonesia yang 

dewasa ini tergolong stabil pertahananya maka konteks sabilillah sulit 

untuk ditemukan kecuali untuk Negara berkonflik atas nama agama 

seperti halnya pejuang sabilillah di Palestina, begitu pula dengan 

Mustahiq dari golongan muallaf, orang yang berhutang dan ibnu sabil 

yang jumlahnya terbilang sudah sedikit. 

Pada zaman dahulu dinamisasi dalam penyaluran zakat juga 

sudah terjadi contohnya di zaman Rasulullah dikemukakan oleh Yusuf 
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Qardawi dalam Fiqh Zakat4 bahwa pemerintah Islam diperbolehkan 

membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat 

untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya bagi kepentingan 

fakir miskin sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka. Dalam 

periode Daulah Umayah tampil salah seorang khalifahnya yaitu Umar 

bin Abdul Aziz dia terkenal karena kebijakan dan keadilan serta 

keberhasilanya dalam memajukan dan mensejahterakan masyarakat, 

termasuk keberhasilannya dalam penaganan zakat yang ditujukan untuk 

mengetas kemiskinan, sehingga para petugas zakat mengalami 

kesulitan dalam mencari golongan fakir miskin yang membutuhkan 

harta zakat tersebut,5 terkait kondisi tersebut dan setelah terpenuhinya 

kebutuhan semua asnaf muncul kebijakan khalifah Umar bin Abdul 

Aziz yang cukup revolusioner yaitu memberikan dana zakat untuk 

menikahkan dan membayarkan mahar lajang muslim yang ingin 

menikah tapi tidak memiliki harta, juga memberikan pinjaman modal 

untuk orang yang kekurangan modal dalam pengolahan tanah maupun 

usahanya. 

Mustahiq disinggung dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 

2011 pada bab ketiga bagian kedua tentang pendistribusian dan bagian 

ketiga tentang pendayagunaan pasal 25 hingga pasal 27 yaitu : 

       

                                                             
4 Yusuf al-Qardawi, Fiqh Zakat, Muassasah Risalah, Beirut, 1991, Juz 11, hlm. 567. 
5 Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern, (Jakarta : Gema Insani, 2002, I )  
hlm. 128 
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Pasal 25 

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan 

syariat Islam.  

Pasal 26 

Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, 

dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip 

pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. 

Pasal 27 

(1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka 

penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. 

(2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah 

terpenuhi. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha 

produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan 

Menteri.6 

Tidak disebutkan secara pasti dalam pasal diatas siapa saja 

yang termasuk Mustahiq begitu juga pada Peraturan Pemerintah 

maupun peraturan-peraturan dari BAZNAS, yang berarti merujuk pada 

pasal 25 tersebut untuk kepentingan pendistribusiannya badan dan 

lembaga amil zakat bebas menafsirkan atau memilih para Mustahiq 

                                                             
6 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 
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penerima zakat asalkan tetap berdasarkan syariat Islam. Inilah yang 

dianggap penulis menarik untuk diteliti lebih dalam bagaimanakah 

lembaga amil zakat menerapkan 8 asnaf Mustahiq pada zakat mal atau 

zakat harta khususnya dalam konteks dewasa ini lantas siapa saja yang 

dianggap berhak menerima zakat tersebut berdasarkan ketetapan 

lembaga amil zakat terkait. 

Melihat sudah berpengalamanya lembaga amil zakat sebagai 

lembaga yang terpercaya dan faktor Kota Malang dengan kontur 

beragama masyarakatnya yang mayoritas muslim dan sudah mulai 

berkembang maka penulis memutuskan penelitian pada lemabaga Amil 

Zakat YDSF atau Yayasan Dana Sosial Al-Falah Kota Malang yang 

bertempat di Jalan Kahuripan No. 12 Kecamatan Klojen Kota Malang. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang diatas maka ditarik sumber 

permaslahan yang digunakan sebagai pokok masalah penelitian yaitu 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana pemaknaan 8 golongan penerima zakat harta di LAZIS 

YDSF Kota Malang? 

2. Bagaimana penerapan 8 golongan penerima zakat harta di LAZIS 

YDSF Kota Malang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pokok masalah penelitian diatas adapun tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 



8 
 

1. Tujuan Obyektif : 

a. Untuk mengetahui siapa saja yang termasuk Mustahiq zakat harta 

di lembaga amil zakat YDSF Kota Malang 

b. Untuk mengetahui bagaimana pembagian dan penerapan 8 asnaf 

penerima zakat harta di lembaga amil zakat YDSF Kota Malang. 

2. Tujuan Subyektif 

a. Untuk memperoleh data-data yang lengkap tentang golongan 

yang termasuk Mustahiq zakat harta di lembaga amil zakat YDSF 

Kota Malang. 

b. Untuk menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman di 

bidang infaq, zakat dan sedekah. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dengan diadakanya penelitian diharapkan memperoleh banyak 

kegunaan dan manfaat yang diantaranya sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis : 

a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu 

tentang pengelolaan zakat seiring perkembangan zaman. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat juga memperluas dan 

memperdalam dan memperluas wawasan keilmuan tentang zakat 

dan penerima zakat harta khususnya dalam pandangan yang lebih 

aktual dan seiring perkembangan zaman. 

c. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pembaca yang 

tertarik dalam ilmu pengelolaan zakat.  
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2. Manfaat Praktis : 

a. Untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti. 

b. Untuk menambah dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan 

bagi diri penulis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis 

dalam menerapkan ilmu yang diperoleh. 

c. Hasil penelitian ini dapat berguna sebagai sumbangan karya 

ilmiah untuk memberikan informasi kepada masyarakat ataupun 

sebgai referensi baru bagi penelitian selanjutnya yang 

mempunyai tema yang serupa. 

1.5 Metode Penelitian 

Penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut : 

1. Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian 

kualitatif dimana penulis mencoba mendalami kasus dari suatu 

sumber data secara mendalam dan selengkap mungkin guna 

memperoleh data yang valid dan objektif sesuai kebutuhan 

penelitian dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data 

yang berbeda sesuai data yang diperlukan dan kondisi yang 

memungkinkan. Lengkapnya penulis menggunakan metode 

penelitian kualitatif studi kasus dimana dari suatu kasus yang 

mutakhir dimulai dan di identifikasi sedemikian rupa kemudian 

dianalisis, diproses dan diterjemahkan dalam tulisan. 
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Dalam Hal ini penelitian yang dilakukan akan dilakukan 

secara mendalam dan terperinci terhadap “Pemaknaan dan 

Penerapan 8 Golongan Penerima Zakat Harta Studi Kasus Lembaga 

Amil Zakat YDSF Kota Malang”. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian mengambil lokasi di Lembaga Amil Zakat YDSF 

Kota Malang yang bertempat di Jl. Kahuripan No. 12, Klojen Kota 

Malang. 

3. Sumber Data 

Dalam penelitian ini data-data yang diperlukan secara umum 

terbagi menjadi 2 yaitu : 

a. Data Primer 

Sumber data yang diperoleh secara langsung di lapangan 

yaitu data yang didapat dari informan yang mengetahui secara 

jelas atau terlibat langsung tentang masalah yang diteliti, yaitu 

antara lain : 

1. Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc. MA  

(Dewan Syariah YDSF Malang) 

2.  Ust. H. Taufik As Ahd, Lc, M.Pd  

(Dewan Syariah YDSF Malang) 

3.  Edi Wibowo  

(Ketua Bidang Koordinator Program YDSF Malang) 

4.     Ito Andityo (Fundraising Officer YDSF Malang) 
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b. Data Sekunder 

Sumber data yang diperoleh dari data yang sudah ada dan 

terkait dengan masalah penelitian yang akan diteliti, yang 

biasanya berupa literatur-literatur yang secara jelas antara lain : 

1) Buku-buku Ilmiah yang terkait dengan penelitian. 

2) Tesis-tesis, skripsi ataupun karya ilmiah yang terkait 

dengan penelitian. 

3) Media massa dan media elektronik yang info dan 

bahasanya sebagai sumber data yang terkait dengan 

penelitian. 

4.   Teknik Pengumpulan Data 

  Teknik Pengumpulan data penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

a. Wawancara 

Wawancara guna memperoleh data yang terkait 

penelitian dilakukan secara terbuka, mendalam dan terarah 

guna memberikan informan yang diwawancarai kesempatan 

menjawab secara bebas akan tetapi tetap terpokok pada 

pertanyaan yang diajukan pewawancara atau peneliti. Selain 

untuk menambah data penelitian juga agar membantu  

peneliti mendapat kejelasan yang belum didapat dari 

dokumentasi dan data tertulis guna memperoleh penjelasan 
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lebih lengkap dan dalam mengenai objek yang diteliti. Data 

yang yang ingin didapat dari Informan terkait “Pemaknaan 

dan Penerapan 8 Golongan Penerima Zakat Harta Studi 

Kasus Lembaga Amil Zakat YDSF Kota Malang”. 

b. Studi Kepustakaan 

Pengumpulan data guna memperoleh keterangan dan 

kelengkapan informasi terkait penelitian dengan cara 

mempeajari buku-buku, arsip-arsip, dokumen-dokumen dan 

bahan pustaka lainya yang terkait dengan masalah yang 

diteliti. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penjabaran Sistematika Penelitian untuk mempermudah dan 

memperjelas pembahasan secara urut. Peneliti membagi 4 bab 

dalam penulisanya. 

Pada Bab Pertama berisi pendahuluan yang bertujuan sebagai 

pengantar, masalah utama dan latar penelitian secara keseluruhan . Bab 

ini terdiri dari : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika 

penulisan. 

Selanjutnya di Bab Kedua berisi tinjauan pustaka tentang 

pengertian zakat, pengertian jenis-jenis zakat, pengertian Mustahiq dan 

muzzaki zakat, proses pengelolaan zakat dan pengertian ke 8 asnaf 

Mustahiq zakat. 
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Selanjutnya Bab Ketiga berisi hasil penelitian dan pembahasan 

yang membahas tentang Deskipsi lokasi penelitaian yaituLembaga 

Amil Zakat YDSF Kota Malangyang meliputi: Sejarah berdirinya, 

Keorganisasian, Struktur Organisasi, dan Program Kerja. Begitu juga, 

peran Lembaga Amil Zakat YDSF Kota Malangdalam memilih dan 

memilah Mustahiq zakat yang mereka kelolaserta pemaknaan dan 

penerapan 8 asnaf sebagai Mustahiq zakat yang disebutkan dalam Al 

Quran dalam praktek empirisnya di lapangan. 

Bab terakhir Bab Keempat yang berisi kesimpulan dan saran, 

kesimpulan yang dimaksud bukanlah ringkasan akan penelitian yang 

telah dilakukan melainkan jawaban singkat hasil penelitian atas 

rumusan masalah yang telah ditetapkan pada bab I yang telah dibahas 

dan dikaji pada bab III, sedangkan saran yang dimaksud adalah saran 

yang bersifat akademis yang berisi anjuran kepada pihak-pihak yang 

terkait dalam penelitian demi kebaikan dan kemaslahatan bersama. 
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