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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Secara teologis zakat di yakini secara mutawatir menjadi bagian dari 

ajaran Islam yang wajib ditunaikan dengan ketentuan tertentu.
1
 Dalam 

hadits di jelaskan tentang bagaimana zakat ditunaikan, sebagai contoh 

hadits yang dari Anas bin Malik mengenai surat yang di tulis Abu Bakr, 

hadits itu berbunyi: 

 َوِِف َصَدَقِة اْلَغَنِم ِِف َساِئَمِتَها ِإَذا َكاَنْت َأْربَِعنَي ِإََل ِعْشرِيَن َوِماَئٍة َشاة  
“Mengenai zakat pada kambing yang di gembalakan dan di ternakkan 

jika telah mencapai 40-120 ekor di kenai zakat 1 ekor kambing”.  

(HR. Bukhari) 

 

Dalam hadits lain juga disebukan, hadits dari Mu’adz, Rosulullah 

bersabda : 

لِّ َثاَلِثنَي بَ َقَرًة تَِبيًعا َأْو تَِبيَعًة َوِمْن  ِإََل اْلَيَمِن َفَأَمَرِِن َأْن آُخَذ ِمْن كُ  -ملسو هيلع هللا ىلص-بَ َعَثِِن النَِّبُّ 
 ُكلِّ َأْربَِعنَي ُمِسنَّةً 

“Nabi shallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengambil 

dari setiap 30 ekor sapi ada zakat dengan kadar 1 ekor tabi’ (sapi 

jantan umur satu tahun) atau tabiah (sapi betina umur satu tahun) dan 

setiap 40 ekor sapi ada zakat dengan kadar 1 ekor musinnah (sapi 

berumur dua tahun)”.
2
 (HR. Tirmidzi) 

 

 Seiring perkembangan zaman muncul berbagai macam bidang usaha 

yang bervariasi. Saat ini banyak sekali pekerjaan-pekerjaan atau usaha 

yang dapat menghasilkan uang. Pekerjaan-pekerjaan yang dahulu belum 

                                                 
1
 Hafidhudin, Didin. 2008. ”The Power Of Zakat: Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia 

Tenggara”. MALANG : UIN-MALANG Press. Cet 1. Hal 3-4. 
2
 Muhammad Abduh Tuasikal. 2012. “Panduan Zakat: Zakat Hewan Ternak”. Di akses tanggal 

22-04-2019 pukul 19:09 dari https://muslim.or.id/9536-panduan-zakat-9-zakat-hewan-ternak.html 

https://muslim.or.id/9536-panduan-zakat-9-zakat-hewan-ternak.html


 

 

pernah ada dan belum dikenal oleh para Sahabat Nabi yang hanya 

mengenal bidang perdagangan, pertanian, nelayan. Saat ini banyak sekali 

macam pekerjaan baru seperti artis, pegawai pemerintahan, pemborong 

konstruksi, notaris, banker, dokter spesialis, pengacara, eksekutif, 

pengarang, wartawan, analis laboratorium, programer atau pengusaha kafe, 

salon dan berbagai macam profesi lainya. Mereka bukan peternak hewan, 

petani, pedagang dan bukan pula penambang. Penghasilan mereka pun 

bukan dalam bentuk emas dan perak. Padahal sebagian mereka mungkin 

mendapatkan pengahasilan yang jauh lebih besar dari pada penghasilan 

yang didapat  seorang petani, peternak ataupun penambang, yang jika 

sudah mencapai nishab di wajibkan atas mereka membayar zakat.
3
 

Menjadi pertanyaan apakah sumber-sumber keuangan baru yang dulu 

belum dikenal pada masa Nabi dan zaman Sahabat, yang tentu belum ada 

ketentuan hukumnya, juga harus dikenai zakat. Permasalahan ini menjadi 

diskursus di kalangan para Ulama yang menelurkan konsep zakat profesi. 

Jika profesi baru tersebut tidak dikenakan zakat, akan terdapat kesan 

seolah-olah Islam Agama tidak adil atau betentangan dengan misi keadilan 

dan keberpihakan Islam kepada kaum dhuafa.
4
 Apalagi profesi-profesi 

baru tersebut memberikan penghasilan jauh lebih besar jika dibandingkan 

dengan profesi “tradisional” seperti pertanian atau perikanan yang saat ini 

kondisinya cukup memperihatinkan.  

Sebagai respon atas keadaan inilah, maka sejumlah Ulama fiqih masa 

sekarang yang dikenal memiliki integritas keilmuan yang yang kredibel, 
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mulai meneliti dan sampai akhirnya mereka memberikan kesimpulan 

hokum (fatwa) untuk memberlakukan satu jenis zakat, yang kemudian 

populer dengan istilah zakat profesi atau zakat penghasilan.
5
 Salah satu 

tokoh yang mempopulerkan zakat profesi atau zakat penghasilan ini adalah 

Yusuf Al Qordhawi. Yusuf Al Qordhawi menerangkan pendapatnya 

mengenai zakat profesi ini melalui sebuah buku yang beliau tulis dengan 

judul Fiqh Az-zakat
6
. Pendapat Qordhawi didukung dengan ayat Al 

Qur’an dan Hadits (dalil) serta ijtihad.  

Zakat profesi merupakan salah satu tema fiqih kontemporer yang belum 

sepenuhnya diterima oleh kalangan Ulama Islam. Beberapa kalangan 

Ulama masih ada yang meragukan atau bahkan menolak keabsahan 

penarikan uang zakat profesi yang dikenakan kepada berbagai profesi yang 

hasilnya diatas penghasilan petani. Oleh karena itu zakat profesi masih 

belum terlaksana sepenuhnya dalam tatanan masyarakat. Para pendukung 

zakat profesi ini nampaknya mendapatkan tempat, terbukti pada tahun 

2011 terbitlah UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada 

pasal 4 poin H pada pendapatan jasa, telah dinyatakan oleh UU tersebut 

sebagai salah satu obyek zakat maal di Indonesia.
7
 

Seiring dengan di terbitkannya UU Nomor 23 tahun 2011 tentang 

pengelolaan zakat, banyak sekali lembaga-lembaga pengelola zakat yang 

bermunculan, salah satunya adalah Badan Amil Zakat Nasional Gresik 

(BAZNAS Kabupaten  Gresik), lembaga amil zakat ini melihat potensi 
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yang sangat besar dalam penerapan zakat profesi dengan melibatkan ASN 

(Aparatur Sipil Negara). Jika para pegawai ASN mengeluarkan zakat 

profesi maka akan menambah pemasukan yang sangat signifikan bagi 

lembaga amil zakat, yang akan di salurkan untuk kemaslahatan ummat.  

Pada awalnya BAZNAS Kabupaten Gresik hanya menerima sumber 

dana dari infaq dan shodaqoh saja, namun kemudian berkembang 

penerimaannya dari zakat, karena melihat potensi yang ada. Upaya  

BAZNAS Kabupaten Gresik mengembangkan penerimaan dana dari zakat 

profesi dari para ASN dengan harapan akan meningkatkan pendapatan 

zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Gresik, terlebih lagi zakat profesi 

yang diterapkan di BAZNAS Kabupaten Gresik mendapat perhatian dari 

Bupati Kabupaten Gresik berupa himbauan perihal Gerakan Zakat Profesi.  

Himbauan ini merupakan upaya untuk meningkatkan hasil 

pengumpulan zakat, infaq, dan shodaqoh pada BAZNAS Kabupaten 

Gresik khususnya pengumpulan dari PNS / karyawan BUMD. Latar 

belakang yang telah dipaparkan di atas, penyusun tertarik untuk meneliti 

dan ingin mengetahui “Penerapan Kebijakan Zakat Profesi bagi ASN 

(Aparatur Sipil Negara) dalam meningkatan Perolehan Dana Kas Di 

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Gresik” ini dalam 

sebuah karya ilmiah atau skripsi. 

B. Rumusan Masalah 

Dari paparan latar belakang diatas, maka dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Gresik ? 
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2. Bagaimana kontribusi dana zakat profesi terhadap perolehan dana 

kas di BAZNAS Kabupaten Gresik? 

3. Bagaimana peningkatan perolehan zakat profesi di BAZNAS 

Kabupaten Gresik? 

C. Tujuan  

Penelitian dalam proposal ini bertujuan untuk: 

1. Menelusuri dan menguraikan bagaimana penerapan zakat profesi 

yang dikelola BAZNAS Kabupaten Gresik. 

2. Mengetahui kontribusi dana zakat profesi di BAZNAS Kabupaten 

Gresik. 

3. Mengetahui peningkatan perolehan zakat profesi di BAZNAS 

Kabupaten Gresik. 

D. Manfaat 

1. Teoritis  

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran 

secara teoritik maupun konseptual terkait dengan bagaimana 

penerapan zakat profesi yang di kelola oleh BAZNAS Kabupaten 

Gresik 

2. Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi 

tentang bagaimana penerapan zakat profesi yang di kelola oleh 

BAZNAS Kabupaten Gresik. 
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3. Ilmiah 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan ataupun pedoman 

bagi penulis serta memberikan manfaat bagi para pembaca terkait 

dengan penerapan zakat profesi terhadap peningkatan kuantitas 

pendapatan BAZNAS Kabupaten Gresik. Selanjutnya dapat 

memberikan sumbangan informasi dan pengetahuan dalam 

khazanah keilmuan dalam bidang zakat profesi. 

 


