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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Islam sebagai agama dengan pondasi rukun Islam mengharuskan setiap 

muslim untuk menjalankan segala aturan sesuai dengan syariat Islam. Pondasi 

rukun Islam ini tercatat dalam hadist arba’in karya Imam An-Nawawi pada hadist 

ke-3 bab Rukun Islam dan Pilar-Pilarnya dimana Nabi SAW bersabda: 

“Dari Abu Abdurahman, Abdullah ibn Umar bin Khattab r.a., ia berkata: Aku 

pernah mendengar Rasulullah s.a.w bersabda: ‘ Islam dibangun di atas lima 
pondasi: bersaksi bahwa tiada Tuhan yang pantas disembah selain Allah dan 

Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, 

mengerjakan haji ke baitullah, dan berpuasa di bulan ramadhan” (H.R. 
Bukhari dan Muslim) 

 
Kelima pondasi tersebut harus dijadikan pegangan setiap muslim dalam 

menjalankan kehidupannya sehari-hari. Apabila rukun Islam ini tidak diajalankan,  

maka muslim akan kehilangan satu pondasi yang menyebabkan tidak 

seimbangnya kehidupan di dunia dan di akhiratnya. Wujud dijadikannya rukun 

Islam sebagai pegangan dalam hidup yaitu berimannya seorang muslim kepada 

Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi semua larangan-Nya. Wujud 

beriman kepada Allah salah satunya adalah dengan zakat. Zakat  yang merupakan 

rukun Islam yang keempat wajib dikeluarkan oleh semua muslim ketika sudah 

memenuhi syarat-syarat untuk berzakat. 

Berdasarkan (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011) tentang pengelolaan 

zakat, zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan  
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keadilan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menjadi penting disebabkan 

kesejahteraan rakyat sangat tergantung dari tingkat ekonomi suatu negara.  

Tidak hanya itu, zakat juga sebagai salah satu pondasi sistem keuangan dan 

ekonomi Islam, yang mana zakat mempresentasikan diri sebagai sumber utama 

dalam pembiayaan adh-dhaman al-ijtima’ (jaminan sosial), jihad dalam jalan 

Allah,  dan juga ikut dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi dan keunggulan 

politik (As-Syahatah, 2004). (Canggih, Fikriyah, 2017) menyatakan bahwa zakat 

yaitu bentuk ibadah yang berfungsi sebagai alat pemerataan pendapatan dalam 

masyarakat untuk mengurangi kesenjangan antara orang yang berkecukupan 

dengan orang yang kekurangan. Zakat dapat memperkecil ketimpangan ekonomi 

masyarakat. 

Zakat pada hakikatnya sebagai bentuk mensucikan harta dan jiwa . Q.S. At-

Taubah Ayat 103 :  

ُرُهْم َوتُزَ  يِهْم بَِها َوَصل ِ َعلَيِْهْم ۖ إِنَّ َصََلتََك َسَكٌن لَُهمْ ُخذْ ِمْن أَْمَوالِِهْم َصدَقَةً تُطَه ِ    ك ِ

 َواللَّهُ سَِميٌع َعِليمٌ 

Artinya : “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan 
menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu 

(menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha 
Mengetahui”.  

 Pada ayat tersebut perintah zakat ditunjukkan kepada Nabi Muhammad Saw 

yang saat itu menjadi pemimpin agar mengambil harta dari orang-orang yang 

melebihkan cintanya kepada harta dibandingkan ikut berperang dan 

menghindarkan mereka dari sifat kikir, tamak, dan sebagainya. Dari sinilah, 
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Rasulullah mengutus para sahabat agar mengambil zakat dari harta mereka. 

Ketentuan mengeluarkan zakat tidak pada zaman Rasulullah saja, tetapi berlaku 

bagi semua zaman yang beragama Islam. 

 Sebagai daerah dengan potensi zakat sebesar Rp 20,5 milyar pada tahun 2016 

Kota Sukabumi berpotensi untuk menghasilkan zakat yang tinggi. Potensi ini 

menjadikan BAZNAS Kota Sukabumi untuk terus melakukan sosialisasi akan 

pentingnya membayar zakat kepada masyarakat. Dengan adanya sosialisasi ini 

membuktikan bahwa masyarakat perlu adanya pemahaman akan kewajiban 

membayar zakat melalui sebuah lembaga pengelola zakat.  

 Selama tahun terkahir ini, BAZNAS Kota Sukabumi telah mengalami 

peningkatan dari jumlah penerimaan zakat. Dari tabel di bawah ini dapat di lihat 

adanya peningkatan dari tahun 2017, 2018, dan 2019. 

Tabel 1.1 

Penerimaan dan Penyaluran Dana Zakat di BAZNAS Kota 

Sukabumi 

    
Tahun 

Penerimaan Penyaluran 

Rp % Rp % 

2017 1.536.461.998 21,01 1.616.249.004 22,90 

2018 2.112.009.478 28,88 1.803.248.384 25,54 

2019 3.663.794.292 50,11 3.640.320.662 51,56 

Total  7.312.265.768 100 7.059.818.050 100 

Sumber : (Laporan Arus Kas BAZNAS Kota Sukabumi ) 

Tingginya tingkat pengumpulan penyaluran zakat ini tetap saja adanya 

permasalahan dalam pengelolaan zakat di Kota Sukabumi. Permasalahan yang ada 

yaitu dampak yang diberikan dari zakat belum sepenuhnya dirasakan oleh 
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masyarakat. Hal ini ditambah dengan adanya lembaga-lembaga penghimpun dan 

penyalur dana zakat yang membantu pemerintah namun pada pelaksanaannya 

hanya sekedar konsep saja belum pada realita di lapangan (Direktorat 

Pemberdayaan Zakat, 2013).  

Pada penghimpunan zakat, setiap muslim dapat memberikannya kepada 

badan amil zakat yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Namun, badan amil 

sendiripun belum mampu untuk mengambil keseluruhan dana zakat yang ada  di 

masyarakat. Kebiasaan masyarakat yang memberikan zakatnya langsung kepada 

mustahik dan sudah terbiasa infak dan sedekah sehingga kadang melupakan zakat 

yang seharusnya wajib untuk dibayarkan merupakan kebiasaan baik yang harus 

semestinya disempurnakan. Karena dalam Al-Quran perintah zakat selalu 

beriringan dengan perintah shalat. Ini menandakan bahwa zakat tidak kalah 

pentingnya dengan shalat. Ketika shalat telah dilaksanakan maka tunaikanlah 

zakat. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, peran badan amil dalam pengelolaan 

dana zakat dengan cara efektif sangat diperlukan. Salah satu cara yang dapat 

digunakan adalah membuat pemetaan wilayah untuk distribusi zakat agar nantinya 

dana zakat yang diberikan dapat sesuai dengan ketentuan yang ada di Al-Quran 

(Kusoy, 2020). Badan amil zakat dituntut tidak hanya mampu mengumpulkan 

dana zakat saja, tetapi sampai tahap pendistribusian pun harus dilakukan dengan 

profesional.   



5 

 

 

 

Untuk menjaga amanah dari setiap muzaki ini diperlukannya adanya sistem 

transparansi yang menjadi bukti adanya penyaluran dana zakat yang sesuai 

dengan syariat Islam. Transparansi saat ini efektif dilakukan melalui sosial media 

sehingga semua masyarakat dapat mengetahui keseluruhan dana zakat yang telah 

diperoleh oleh badan amil zakat. 

Permasalahan lain yang ada pada badan amil zakat yaitu amil zakat yang 

hanya melakukan kegiatan mengumpulkan dan menyalurkan tanpa mementingkan 

kinerja dan kebutuhan dari muzaki dan mustahik serta para shareholder zakat 

(Sutardi, Muhammad Irwan, 2017). Hal ini yang membuat dana zakat tidak dapat 

di dayagunakan dalam upaya perbaikan kehidupan mustahik  

Pengelolaan zakat pada nantinya akan berakhir pada pendistribusian dana 

zakat itu sendiri. Pendistribusian ini harus dilakukan pada setiap orang yang 

berhak menerimanya. Islam secara jelas menerangkan siapa saja yang wajib 

menerima zakat tersebut. Pendistribusian dana zakat ini tidak terlepas dari adanya 

permasalahan. Pemberian dana zakat kepada mustahik agar sesuai membutuhkan 

pemahaman yang konseptual. Apabila amil tidak dapat memahami siapa yang 

berhak menerima zakat, maka tujuan dari zakat tidak dapat tercapai (Jasafat, 

2015).  

Para amil harus senantiasa menjadikan Rasulullah sebagai teladan yang baik 

bagi mereka untuk melakukan pengelolaan zakat. Dalam sebuah hadits dijelaskan  

َذَكََر لَقَْد َكاَن لَكُْم فِي َرُسوِل اللَِّه أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ لَِمْن َكاَن يَْرُجو اللَّهَ َوالْيَْوَم اآلِخَر وَ 

 اللَّهَ َكثِير
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Artinya : “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu uswatun 
hasanah (suri teladan yang baik) bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap 

(rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut 

Allah.” [QS. Al-Ahzaab: 21]. 

Ayat ini menjelaskan betapa pentingnya sebagai seorang muslim untuk 

mencontoh perbuatan beliau. Dalam hal ini bentuk meneladaninya yaitu dengan 

mengimplementasikan sifat rasulullah dalam mengelola dana zakat. Sifat tersebut 

seperti Shidiq, Amanah, Fathanah dan Tabligh. Shidiq yang berarti benar dalam 

perkataan dan perbuatan, Amanah yang berarti lembaga amil zakat harus dapat 

menjaga kepercayaan dari muzakki, fathanah yang berarti cerdas dalam mengelola 

zakat, dan tabligh berarti menyampaikan secara transparan (Kusoy, 2020). 

Keempat sifat ini penting bagi setiap lembaga amil zakat, untuk menghindari 

adanya praktek kecurangan.  

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh (Sutardi, Muhammad Irwan, 

2017) dalam judulnya Implementasi Kaidah-Kaidah Islam dalam Pengelolaan 

Zakat Profesi (Studi Kasus pada UPZ Program Peduli Dhuafa PDAM Giri 

Menang Mataram) menyimpulkan bahwa pengelola UPZ telah 

mengimplementasikan kaidah-kaidah Islam, pengelolannya pun sudah dengan 

jujur, bertanggungjawab, disiplin dan ikhlas, ini merupakan jabaran dari sifat nabi 

yaitu shidiq, amanah, tabligh, dan fathanah.  

Sementara itu, menurut (Gunawan, 2017), dalam penelitian yang berjudul 

Pelayanan Lembaga Zakat untuk Meningkatkan Kepuasan Muzaki menyimpulkan 

bahwa untuk memberikan pelayanan kepada muzakki, lembaga zakat harus 

mempunyai loyalitas yang baik yang ditunjukkan dengan adanya transparansi 

kepada muzaki. Transparansi ini sebagai bentuk dari sifat tabligh.  
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(Kusumaningtyas, 2019) dalam penelitiannya Akuntabilitas lembaga amil 

zakat dalam perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus pada Yayasan Dana Sosial 

Al-Falah Surabaya yang menyimpulkan bahwa  Pada lembaga amil zakat sangat 

penting mengenai akuntabilitas spiritual yang dijadikan sebagai cermin yang 

terwujud pada karyawan untuk tetap amanah dan profesional dalam melakukan 

pekerjaan. Nilai amanah ini diaplikasikan dengan beberapa program pembinaan 

agama, meningkatkan kualitas pendidikan, pemberdayaan anak yatim, syiar 

dakwah dipedalaman, dan pengentasan kemiskinan. 

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di 

baznas Kota Sukabumi dan mengetahui lebih jauh pengimplementasian sifat 

Rasulullah dalam pengelolaan zakat. Maka penulis mengambil judul “ ANALISIS 

IMPLEMENTASI SIFAT RASULULLAH DALAM PENGELOLAAN 

ZAKAT (STUDI KASUS DI BAZNAS KOTA SUKABUMI)”  

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti menyimpulkan identfikasi 

masalah dalam penelitian ini yaitu : 

1. Belum efektifnya sistem transparansi penyaluran dana zakat 

2. Peran lembaga amil zakat hanya sebatas pengumpulan dan penyaluran  

3. Adanya ketidaksesuaian dalam penyaluran dana kepada mustahik 

1.2.2 Rumusan Masalah  

Dari latar belakang di atas, peneliti mengambil membuat rumusan masalah 

yaitu : 
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1. Bagaimana pengelolaan zakat di baznas kota Sukabumi? 

2. Bagaimana baznas kota Sukabumi dalam mengimplementasikan sifat 

rasulullah dalam pengelolaan zakat? 

3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan zakat di 

Baznas Kota Sukabumi? 

1.3   Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Suatu penelitian pasti memiliki tujuan yang dapat dijadikan sebagai arah 

dari penelitian ini dilakukan. Tujuan dari penelitian ini yaitu : 

1. Untuk mengetahui pengelolaan zakat di BAZNAS kota Sukabumi? 

2. Untuk mengetahui BAZNAS kota Sukabumi dalam mengimplementasikan 

sifat rasulullah dalam pengelolaan zakat? 

3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan 

zakat di BAZNAS Kota Sukabumi? 

1.3.2 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dalam  penelitian dimaksudkan agar penelitian ini dapat 

bermanfaat bagi yang membaca. Adapun kegunaan penelitian ini adalah : 

 

1. Kegunaan Teoritis 

a. Bagi Penulis 

Penelitian ini mampu memberikan pemahaman kepada penulis dalam 

mengetahui implementasi sifat rasulullah dalam pengelolaan zakat dan 
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mampu mengimplementasikan sifat tersebut dalam menjalankan 

profesi sebagai akuntan. 

b. Bagi Pembaca 

Bagi pembaca diharapkan mampu mengimplentasikan sifat rasulullah 

dalam segala aspek. Penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi 

peneliti yang akan mengambil judul yang sama. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi pihak BAZNAS 

Sebagai bahan evaluasi kinerja dalam pengelolaan dana zakat dan 

meningkatkan pemahaman pihak baznas mengenai pentingnya sifat 

rasulullah dalam pengelolaan zakat. 

b. Bagi Universitas Muhammadiyah Sukabumi 

Dapat dijadikan sebagai referensi bagi mahasiswa yang akan 

melanjutkan penelitian yang sama. 

 


