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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

 

A. Kajian Teori 

1. Pengertian Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 

Pada saat ini di Indonesia, otoritas Negara sudah diwakili oleh suatu bentuk 

lembaga intermediary (Amil), di mana berdasarkan UU RI No. 23 Tahun 2011 

tentang pengelolaan zakat, bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil 

Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil 

Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah.1 

Berdasarksan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 Tahun 2014 

tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan 

Zakat disebutkan pada pasal 1 mengenai BAZNAS merupakan lembaga yang 

melakukan pengelolaan zakat secara nasional, dan pada pasal 2 disebutkan bahwa 

BAZNAS berkedudukan di ibu kota Negara, BAZNAS juga merupakan lembaga 

pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada 

Presiden melalui Menteri.2 Pada pasal 15 disebutkan bahwa dalam rangka 

pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS 

Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota.3 

Dengan demikian Badan Amil Zakat Nasional merupakan suatu instansi 

atau wadah yang dibentuk oleh pemerintah yang berwenang untuk melakukan 

                                                             
1Himpunan Peraturan Perundang-Undangan RI, Undang-Undang Pengelolaan Zakat, 

(Yogyakarta: Pustaka Mahardika, Tth.), 3 dan 6. 
2Himpunan Peraturan Perundang-Undangan RI, Undang-Undang Pengelolaan Zakat, 36 

dan 37. 
3Himpunan Peraturan Perundang-Undangan RI, Undang-Undang Pengelolaan Zakat, 10. 



10 

 

pengelolaan zakat, berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan 

pengorganisasian serta pelaporan dan pertanggung jawaban dalam pengumpulan, 

penyaluran (pendistribusian), dan pendayagunaan zakat.  

Selain itu BAZNAS juga bertugas memberikan penyadaran kepada 

masyarakat tentang hukum zakat, menerangkan sifat-sifat pemilik harta yang 

terkena kewajiban membayar zakat dan mereka yang mustahik.4 Selain menerima 

zakat, BAZNAS juga dapat menerima infak, sedekah dan dana sosial keagamaan 

lainnya serta mendistribusikannya dan mendayagunakannya sesuai syariat Islam. 

2. Profesionalitas Petugas Zakat 

a. Pengertian Profesionalitas 

Secara etimologi profesi dari kata profession yang berarti pekerjaan. 

Profesional artinya orang yang ahli atau tenaga yang ahli. Profesionalism artinya 

sifat profesional.5 Pendapat lain mengemukakan bahwa kata profesi masuk ke 

dalam kosa kata bahasa Indonesia melalui bahasa Inggris (profession) atau bahasa 

Belanda (professie). Kedua bahasa Barat ini menerima kata ini dan bahasa Latin. 

Dalam bahasa Latin kata profession berarti pengakuan atau pernyataan. Kata kerja 

unutk tidak mengaku atau tidak menyatakan ialah profiteri. Dan, apa yang telah 

dinyatakan atau diakui disebut professus.6 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah profesionalisasi ditemukan 

sebagai berikut: Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan 

                                                             
4M. Arief Mufraini, Akuntansi dan Manajemen Zakat; Mengomunikasikan Kesadaran dan 

Membangun Jaringan, 196. 
5John M. Echols & Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, 449. 
6Mochtar Buchori, Pendidikan dalam Pembangunan, (Jakarta: IKIP Muhammadiyah 

Jakarta Press, 1994), cet 1, 36. 
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keahlian (keterampilan, kejujuran dan sebagainya) tertentu. Profesional adalah (1) 

bersangkutan dengan profesi, (2) memerlukan kepandaian khusus untuk 

menjalankannya dan (3) mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya. 

Profesionalisasi adalah proses membuat suatu badan organisasi agar menjadi 

profesional.7 Sedangkan Ahmad Tafsir memberikan pengertian profesionalisme 

sebagai paham yang mengajarkan bahwa setiap pekerjaan harus dilakukan oleh 

orang yang profesional.8 

Sudarwan Danim mengutip pendapat Howard M. Vollmer dan Donald L. 

Mills berpendapat bahwa profesi adalah suatu pekerjaan yang menuntut 

kemampuan intelektual khusus yang diperoleh melalui kegiatan belajar dan 

pelatihan yang bertujuan untuk menguasai keterampilan atau keahlian dalam 

melayani atau memberikan advis (nasehat) pada orang lain dengan memperoleh 

upah atau gaji dalam jumlah tertentu.9  

Profesional menurut rumusan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2005 Bab I 

Pasal 1 ayat 4 digambarkan sebagai pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh 

seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, 

kemahiran, dan kecakapan yang memenuhi standar mutu dan norma tertentu serta 

memerlukan pendidikan tertentu.10 

Dari pengertian di atas tersirat bahwa dalam profesi digunakan teknik dan 

prosedur intelektual yang harus dipelajari secara sengaja, sehingga dapat 

                                                             
7Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 897. 
8Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Persfektif Islam, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

1992), 107. 
9Sudarwan Danim, Profesionalisasi dan Etika Profesi Guru, (Bandung: Alfabeta, 2010), 

56. 
10Sekretariat Negara, UURI No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. 
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diterapkan untuk kemaslahatan orang lain. Dalam kaitan ini seorang pekerja 

profesional dapat dibedakan dari seorang pekerja amatir walaupun sama-sama 

menguasai sejumlah teknik dan prosedur kerja tertentu, seorang pekerja 

profesional memiliki filosofi untuk menyikapi dan melaksanakan pekerjaannya.11 

Suatu profesi umumnya berkembang dari pekerjaan (vocation) yang 

kemudian berkembang semakin matang. Selain itu, dalam bidang apapun 

profesionalisme seseorang ditunjang oleh tiga hal. Tanpa ketiga hal ini dimiliki, 

sulit seseorang mewujudkan profesionalismenya. Ketiga hal itu ialah keahlian, 

komitmen, dan keterampilan yang relevan yang membentuk sebuah segitiga sama 

sisi yang ditengahnya terletak profesionalisme. Ketiga hal itu pertama-tama 

dikembangkan melalui pendidikan pra-jabatan dan selanjutnya ditingkatkan 

melalui pengalaman dan pendidikan/latihan dalam jabatan. Karena keahliannya 

yang tinggi, maka seorang profesional dibayar tinggi. “well educated, well 

trained, well paid”, adalah salah satu prinsip profesionalisme.12 

Tidak semua pekerjaan disebut profesi, hanya pekerjaan yang memenuhi 

syarat-syarat tertentulah yang disebut profesi. Menurut Ahmad Tafsir ada sepuluh 

kriteria/syarat yang harus dipenuhi oleh suatu pekerjaan agar dapat disebut 

profesi, yaitu: 

1) Profesi harus memiliki suatu keahlian khusus. 

2) Profesi harus diambil sebagai pemenuhan panggilan hidup. 

3) Profesi memiliki teori-teori yang baku secara universal. 

4) Profesi adalah diperuntukkan bagi masyarakat. 

                                                             
11Syafruddin Nurdin, Guru Profesional & Implementasi Kurikulum, (Jakarta: PT. Ciputat 

Press, 2005), 13-14. 
12Cicih Sutarsih, Etika Profesi, (Jakarta: Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI, 2012), 38. 
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5) Profesi harus dilengkapi dengan kecakapan diagnostik dan kompetensi 

aplikatif. 

6) Pemegang profesi memegang otonomi dalam melakukan profesinya. 

7) Profesi memiliki kode etik. 

8) Profesi memiliki klien yang jelas. 

9) Profesi memiliki organisasi profesi. 

10) Profesi mengenali hubungan profesinya dengan bidang-bidang lain.13 

Mochtar Buchori mengemukakan terdapat tiga petunjuk dasar mengenai 

suatu perbuatan profesi, sebagai berikut: 

Pertama, ditentukan bahwa setiap profesi dikembangkan untuk memberikan 

pelayanan tertentu kepada masyarakat. Pelayanan itu dapat berupa pelayanan 

individual serta pelayanan yang bersifat kolektif. Dengan demikian setiap orang 

yang mengaku menjadi pengemban dan suatu profesi tertentu harus benar-benar 

yakin, bahwa dirinya memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai 

untuk memberikan pelayanan tadi. 

Kedua, dalam kata profesi tercakup pengertian pengabdian kepada sesuatu. 

Jadi setiap orang yang menganggap dirinya sebagai anggota suatu profesi harus 

tahu benar terhadap pengabdian yang akan diberikan kepada masyarkat melalui 

perangkat pengetahuan dan keterampilan khusus yang dimilikinya. 

Ketentuan yang ketiga, setiap bidang profesi mempunyai kewajiban untuk 

menyempurnakan prosedur kerja yang mendasari pengabdiannya secara terus- 

                                                             
13Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Persfektif Islam, 108-112. 
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menerus. Secara teknis profesi juga tidak boleh berhenti atau tidak boleh 

mandek.14 

Berdasarkan uraian di atas, profesi atau profesionalisme dapat kita artikan 

sebagai pandangan yang menganggap bidang pekerjaan sebagai suatu pengabdian 

melalui keahlian tertentu, dan menganggap keahlian ini sebagai suatu yang harus 

diupgrade secara terus-menerus dengan memanfaatkan kemajuan-kemajuan yang 

terdapat dalam ilmu pengetahuan.  

Dalam konteks ini maka profesi selain berhubungan dengan kode etik, juga 

bertautan dengan kegiatan akademis. Kalau kehidupan akademis bermuara pada 

diperolehnya kemajuan ilmu pengetahuan, maka kegiatan profesional dimulai dan 

pemahaman dan pemanfaatan terhadap kemajuan-kemajuan ilmu pengetahuan 

yang sudah ada. Hal ini pula yang merupakan garis pemisah namun sekaligus 

sebagai titik temu sebagai penghubung antara profesionalisme dan akademisme.15 

b. Pengertian Amil Zakat 

Amil zakat dalam kitab-kitab fikih berasal dari kata bahasa Arab ‘amila-

ya’malu yang berarti bekerja. Berarti amil adalah orang yang bekerja. Dalam 

konteks zakat, para ulama fikih menyebutkan di antaranya: 

Imam al-Mawardi (w. 450 H), menyebutkan: 

وِر َأْمثاِلهِمْ  لهَِيْم ِمهنَا قَْدَر ُأجم َّْوَن ِجبايَََتا وتَْفرِيَقهَا فَيمْدفََع ا  َتَول  16والعاملني علهيا وُهم الـمم
“Amil adalah orang yang diangkat untuk mengumpulkan zakat dan 

mendistribusikannya. Mereka dibayar dari zakat itu sesuai dengan kadar upah 

orang-orang yang sepadan dengan mereka” 

 

                                                             
14Mochtar Buchori, Pendidikan dalam Pembangunan, 37-38. 
15Abuddin Nata, Manajemen Pendidikan; Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di 

Indonesia, 162. 
16Al-Mawardi, al-Iqna’ fil Fiqhi asy-Syafi’i, (Iran: Darul Hassan, 1420 H), 71. 
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Dalam kitab fikih yang lain juga disebutkan bahwa: 

هْيَا َتَحق ِ س ْ َدقاِت وَدفِْعهَا ِلمم مامم عىل َأْخِذ الصَّ     17العاِملم َمِن اس َتْعَمََلم ال 
“Amil adalah orang yang dipergunakan (diperintahkan) oleh imam untuk 

mengambil zakat-zakat dan memberikan kepada mustahaknya” 

Konsep amil dalam kajian fikih adalah orang atau lembaga yang mendapat 

tugas untuk mengambil, memungut, dan menerima zakat dari para muzaki, 

menjaga dan memeliharanya kemudian menyalurkannya kepada mustahiknya. 

Dengan persyaratan amil zakat; aqil baligh (mukallaf), memahami hukum zakat 

dengan baik, jujur, amanah, memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas 

keamilan.18 Amil juga merupakan panitia zakat yang dapat dipercayakan untuk 

mengumpulkan, dan membagi-bagikannya kepada yang berhak menerimanya 

sesuai dengan hukum Islam.19 Pendapat lain menyebutkan petugas zakat adalah 

semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, 

penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran harta zakat. Mereka 

diangkat oleh pemerintah dan memperoleh izin darinya atau dipilih oleh instansi 

pemerintah yang berwenang atau oleh masyarakat Islam untuk memungut dan 

membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat, seperti penyadaran 

masyarakat tentang hukum zakat, menerangkan sifat-sifat pemilik harta yang 

terkena kewajiban membayar zakat dan mereka yang mustahik, mengalihkan, 

menyimpan, dan menjaga harta zakat.20  

                                                             
17Ahmad bin Al-Husain al-Syahir bi Abi Syuja’, Fath al-Qarib al-Mujib, (Semarang: Karya 

Toha Putra, Tth), 25. 
18M. Arief Mufraini, Akuntansi dan Manajemen Zakat; Mengomunikasikan Kesadaran dan 

Membangun Jaringan, 194-195. 
19Moh. Rifai, al-Fiqh al-Islam: Fiqih Islam Lengkap, (Semarang: Karya Toha Putra, 1978), 

363. 
20M. Arief Mufraini, Akuntansi dan Manajemen Zakat; Mengomunikasikan Kesadaran dan 

Membangun Jaringan, 196. 
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c. Tugas-tugas Amil Zakat 

Amil adalah orang yang dimintai tolong oleh imam untuk mengambil zakat 

dan memberikannya serta menimbangnya kepada mustahaknya. Amil juga 

mencakup al-Saa’i orang yang diutus oleh imam untuk mengambil zakat, dan al-

katib orang yang mencatat dari mana pengambilan dan ke mana disalurkan 

terhadap mustahaknya dan juga al-Qasim orang yang membagi-bagi terhadap para 

ashnaf mustahak.21 Tugas pokok amil zakat yaitu: menarik harta zakat, 

mengumpulkan zakat, mencatatnya, menjaganya, dan mendistribusikannya kepada 

pihak-pihak yang berhak menerimanya. Di samping itu, amil zakat harus mampu 

mengelola harta zakat tersebut bernilai produktif. 

d. Syarat-syarat Amil Zakat 

Tugas-tugas yang dipercayakan kepada amil zakat ada yang bersifat 

pemberian kuasa (karena berhubungan dengan tugas pokok dan kepemimpinan) 

yang harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh para ulama ahli 

fikih, antara lain Muslim, memahami persoalan zakat, laki-laki, merdeka, adil 

dalam hal syahadah jika penyerahannya secara umum.22  

Pendapat lain menyebutkan seorang yang bertugas mengurus atau 

mengelola harta zakat, harus memenuhi syarat-syarat, yaitu; 1) mukallaf, 2) 

memahami hukum-hukum yang berkenaan dengan zakat, 3) jujur, 4) amanah, 5) 

memiliki kemampuan (profesional) dalam melaksanakan tugas keamilan.23Ada 

tugas-tugas sekunder lain yang boleh diserahkan kepada orang yang hanya 

                                                             
21Waliyuddin Al-Bashir, Ringkasan Kitab an-Nihayah Syarh Matn Abi Syuja’, (Libanon: 

Dar Al-Kutb Al-‘Ilmiyah., Tth), 127. 
22Ringkasan Kitab an-Nihayah Syarh Matn Abi Syuja’, 127. 
23M. Arief Mufraini, Akuntansi dan Manajemen Zakat; Mengomunikasikan Kesadaran dan 

Membangun Jaringan, 195. 
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memenuhi sebagian syarat-syarat di atas, seperti akuntansi, penyimpanan, dan 

perawatan aset yang dimiliki lembaga pengelola zakat dan lain-lain.24 

3. Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) 

Manajemen berasal dari kata to manage yang berarti mengelola; menata; 

mengurus; mengatur; melaksanaskan dan mengendalikan.  

Manajemen menurut G.R. Terry sebagaimana dikutip oleh I Komang 

Ardana, dkk. merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan 

pengendalian yang dilakukan untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan 

melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan daya lainnya.25 

Sumber daya manusia (SDM) dapat diartikan sebagai manusia yang bekerja 

di lingkungan suatu organisasi (disebut personil, tenaga kerja, pekerja/karyawan); 

atau potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan 

eksistensinya; atau potensi yang merupakan aset dan berfungsi sebagai modal 

non-material dalam organisasi bisnis, yang dapat diwujudkan menjadi potensi 

nyata secara fisik dan non-fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi.26 

Flippo menyebutkan sebagaimana yang dikutip oleh T. Nuraini bahwa 

sumber daya manusia merupakan keseluruhan orang yang dipekerjakan dalam 

suatu organisasi, baik lembaga pemerintah maupun organisasi swasta. Jadi 

manajemen sumber daya manusia adalah perencanaan, pengorganisasian, 

penganalisaan, pengawasan kegiatan-kegiatan pengadaan, pengembangan, 

                                                             
24M. Arief Mufraini, Akuntansi dan Manajemen Zakat; Mengomunikasikan Kesadaran dan 

Membangun Jaringan, 196. 
25I Komang Ardana, dkk., Manajemen Sumber Daya Manusia, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2012), 4. 
26Hadari Nawawi, Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Bisnis Kompetitif, 13. 
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pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pelepasan sumber 

daya manusia agar tercapai berbagai tujuan individu, organisasi dan masyarakat.27 

Jadi, Manajemen sumber daya manusia dapat diartikan sebagai kegiatan 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian atas pengadaan, 

tenaga kerja, dan pemutusan hubungan kerja dengan sumber daya manusia untuk 

mencapai sasaran perorangan, organisasi dan sumber daya manusia, atau dengan 

kata lain, secara lugas manajemen sumber daya manusia dapat diartikan sebagai 

kegiatan perencanaan, pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan 

sumber daya manusia dalam upaya mencapai tujuan individual maupun 

organisasional.28 

 

    

 

 

 

4. Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia 

Faktor pertama yang harus diperhatikan dalam sebuah lembaga atau 

organisasi adalah manusia. Ia merupakan aset termahal dan terpenting. Ibaratnya 

manusia merupakan urat nadi kehidupan dari sebuah organisasi, karena eksistensi 

                                                             
27T. Nuraini, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Pekanbaru: Yayasan Aini Syam, 2013), 

2. 
28Faustino Cordoso Gomes, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Yogyakarta: Andi Offset, 

2003), 4. 
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sebuah organisasi ditentukan oleh faktor manusia yang mendukungnya. Karena 

kunci keberhasilan sebuah organisasi atau lembaga bukan terletak pada alat-alat 

mutakhir yang digunakan, akan tetapi terletak pada manusia yang berada di balik 

alat atau sumber daya tersebut.29 

Manajemen sumber daya manusia diperlukan untuk meningkatkan daya 

guna dan hasil guna sumber daya manusia dalam organisasi, dengan memberikan 

kepada organisasi sutu satuan kerja yang efektif. Manajemen sumber daya 

manusia juga untuk meningkatkan kontribusi sumber daya manusia 

(karyawan/pegawai) terhadap organisasi dalam rangka mencapai produktivitas 

organisasi/lembaga yang bersangkutan.30 Dengan demikian, untuk meningkatkan 

profesionalitas petugas zakat dalam mengelola hal-hal yang berkaitan dengan 

zakat maka diperlukan pendekatan konsep manajemen sumber daya manusia. 

Sumber daya manusia (human resources) dapat diklasifikasikan menjadi 

dua aspek, yaitu kuantitas dan kualitas. Kuantitas menyangkut jumlah sumber 

daya manusia (populasi penduduk) yang sangat penting kontribusinya. Sedangkan 

aspek kualitas menyangkut mutu dari sumber daya manusia yang berkaitan 

dengan kemampuan fisik maupun nonfisik (kecerdasan nonmental) yang 

menyangkut kemampuan bekerja, berpikir, dan keterampilan-keterampilan 

lainnya. Akan tetapi antara kuantitas dan kualitas harus berjalan seimbang agar 

tercapainya tujuan yang diinginkan.31 

                                                             
29M. Munir & Wahyu Ilaihi, Manajemen Dakwah, (Jakarta: Kencana, 2015), 187. 
30Soekidjo Notoatmodjo, Pengembangan Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2009), 86. 
31M. Munir & Wahyu Ilaihi, Manajemen Dakwah, 188. 
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Dalam persfektif teori manajemen pengembangan mutu sumber daya 

manusia terdapat dua pendekatan/strategi, yaitu: a) pendekatan“buy” yaitu 

pendekatan yang berorientasi pada penarikan (recruitment) sumber daya manusia 

(SDM); dan b) pendekatan“make” yakni pendekatan yang berorientasi pada 

pengembangan sumber daya manusia yang ada berupa pendidikan, pelatihan 

(diklat), dan bimbingan.32 Oleh karena itu untuk mengoptimalkan keseimbangan 

kuantitas dan kualitas sumber daya manusia itu  akan diuraikan mengenai fungsi 

manajemen sumber daya manusia, sebagai berikut: 

a. Pengadaan Sumber Daya Manusia (recruitment) 

Rekrutmen, seleksi dan penempatan adalah serangkaian aktivitas 

pengelolaan tenaga kerja yang dilaksanakan setelah perencanaan tenaga kerja. 

Ketiga aktivitas tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan 

tenaga kerja. Oleh karena itu, pelaksanaan ketiganya harus profesional dan 

berdasarkan pada analisis kebutuhan yang telah dilaksanakan dalam perencanaan 

tenaga kerja, baik mengenai kuantitas, maupun kualitas. Sasaran perekrutan 

adalah untuk menyediakan pasokan tenaga kerja yang cukup untuk memenuhi 

kebutuhan organisasi atau lembaga. Dengan mengerti apa yang dilakukan oleh 

tenaga kerja, analisis pekerjaan (job analysis) adalah dasar dari fungsi perekrutan.  

Dengan demikian, uraian pekerjaan (job description) dan spesifikasi 

pekerjaan (job spesification), dapat dipersiapkan untuk proses perekrutan. Proses 

seleksi sangatlah menekankan pada pemilihan orang yang memenuhi kriteria 

                                                             
32Alwi S., Manajemen Sumber Daya Manusia, Strategi Keunggulan Kompetitif, Ed. I 

(Yogyakarta: BPEE, 2001), 88-90. 
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persyaratan (qualified) untuk mengisi lowongan pekerjaan.33 Islam mendorong 

umatnya untuk memilih calon pegawai berdasarkan pengetahuan, pengalaman, 

dan kemampuan teknis yang dimiliki. Hal ini berdasarkan Firman Allah: 

ۡ بَِتۡۡقَالَت 
َ
أ َدىُٰهَماَۡيَٰٓ َتۡإِح  ُۖ ۡٱس  َۡمِنۡۡرِِجه  َ َۡخۡي  َتۡإِنَّ ِميُۡۡٱل َقوِيۡ ۡرَِجه َ ۡٱس 

َ ٢٦ۡۡۡٱۡل 
Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “wahai ayahku, ambilah 

ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang 

paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi 

dapat dipercaya” (Q.S. al-Qashas: 26)34 

Mengingat pentingnya perekrutan serta proses seleksi, maka Islam 

memandang bahwa proses tersebut harus benar-benar dilakukan secara 

profesional. Rekrutmen dan seleksi pada dasarnya adalah kegiatan untuk 

menetukan calon petugas zakat yang benar-benar memiliki kualifikasi sesuai 

dengan pekerjaan atau jabatan yang dipikulnya. Jadi melalui proses itu akan 

mewujudkan tenaga kerja dalam bidang pengelolaan harta zakat yang profesional, 

sehingga dalam pengumpulan, pencatatan hingga pendistribusian harta zakat akan 

efektif dan efisien. 

b. Pengembangan (development) 

Pekerjaan pasti akan berevolusi dan berubah, karena itu diperlukan pelatihan 

yang berkesinambungan untuk tanggap pada perubahan teknologi. Pengembangan 

semua tenaga kerja, termasuk pengawas (supervisor) dan manajer, diperlukan 

untuk menyiapkan organisasi menghadapi tantangan ke depan. Perencanaan karir  

                                                             
33Ahmad Fatah Yasin, Pengembangan Sumber Daya Manusia di Lembaga Pendidikan 

Islam, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), 77. 
34Multazam, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 388. 
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(career planning) mengindentifikasi jalur dan aktivitas setiap individu yang 

berkembang di suatu organisasi.35 

Pelatihan dan pengembangan karyawan harus dianggap sebagai investasi 

organisasi, yakni sesuatu kegiatan yang akan memberikan manfaat pada masa 

mendatang. Program pelatihan dan pengembangan diberikan bukan hanya kepada 

para tenaga baru, akan tetapi diberikan pula kepada tenaga yang lama, agar 

kemampuan yang dimilikinya tetap segar sejalan dengan perubahan lingkungan. 

Sebab, perubahan lingkungan yang cepat tersebut akan berimplikasi pada 

usangnya (expire) kemampuan yang dimiliki oleh sumber daya manusia 

perusahaan.  

Pemenuhan sumber daya kapital berupa teknologi yang canggih akan 

menjadi sia-sia apabila tidak didukung dengan kesiapan sumber daya manusia 

yang dimiliki organisasi.”Machines don’t make things, people do”. Ungkapan 

tersebut mengisyaratkan betapa pentingnya sumber daya manusia sebab 

kecanggihan teknologi hanya memberikan keunggulan yang terbatas.36 

Peningkatan kualitas SDM dapat dilakukan melalui pengamalan agama, 

peningkatan kesejahteraan, peningkatan pendidikan, peningkatan pelatihan, 

peningkatan kesehatan, peningkatan kesempatan kerja, pengendalian 

kependudukan, peningkatan lingkungan hidup, dan perencanaan karier.37 Manajer 

sumber daya manusia bertugas mengembangkan, saran dan melaksanakan 

                                                             
35Ahmad Fatah Yasin, Pengembangan Sumber Daya Manusia di Lembaga Pendidikan 

Islam, 78. 
36Jeffrey Pieffer, dkk., Paradigma Baru Manajemen Sumber Daya Manusia, (Yogyakarta: 

Amara Books, 2003), 96. 
37Husaini Usman, Manajemen Praktik, dan Riset Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2014), 249. 
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kebijakan yang berkaitan dengan penggunaan yang efektif antara personil dalam 

sebuah organisasi. Tujuan mereka adalah untuk memastikan bahwa organisasi 

memperkerjakan keseimbangan staf yang tepat dalam hal keterampilan dan 

pengalaman, dan bahwa kesempatan pelatihan dan pengembangan yang tersedia 

bagi karyawan untuk meningkatkan kinerja mereka dan mencapai tujuan 

organisasi.38  

Tujuan pelatihan dan pengembangan tenaga kerja ialah untuk meningkatkan 

kemampuan profesional tenaga kerja khususnya petugas zakat, dalam rangka 

mengoptimalkan proses dan hasil yang berkaitan dengan persoalan zakat melalui 

bantuan layanan profesional. Dalam rangka jangka panjang sasaran pelatihan dan 

pengembangan tenaga kerja adalah meningkatkan kualitas pengembangan zakat. 

Program pelatihan dan pengembangan profesional tenaga kerja akan memberikan 

informasi baru kepada mereka, baik berupa pengetahuan (knowledge), 

keterampilan (skill), pembinaan sikap (character) dan komitmen mengurus zakat 

sebagai tugas profesional yang mulia. 

c. Kompensasi (compensation) 

Kompensasi diberikan pada tenaga kerja yang melakukan kerja organisasi 

seperti pembayaran (pay), insentif (incentive), dan keuntungan (benefits). 

Perusahaan harus mengembangkan dan selalu memperbaiki sistem upah dan gaji. 

Program insentif seperti pembagian keuntungan dan penghargaan atas 

                                                             
38Abdus Salam DZ., Manajemen Insani dalam Pendidikan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2014), 176. 
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produktivitas semakin banyak dilakukan.39 Kompensasi yang diberikan oleh 

perusahaan kepada tenaga kerja dapat berbentuk kompensasi secara finansial 

(financial compensation) maupun kompensasi nonfinansial (non-financial 

compencation).40 

Kompensasi merupakan sesuatu yang diterima oleh pegawai sebagai balas 

jasa atas kinerja yang bermanfaat baginya. Jika pegawai mendapat kompensasi 

yang setimpal dengan hasil kerjanya, maka pegawai dapat bekerja dengan tenang 

dan tekun. Akan tetapi bila pegawai merasa kompensasi yang diterima jauh dari 

memadai, maka pegawai berpikir mendua, yaitu berusaha mencari penghasilan 

tambahan di luar, sehingga menyebabkan pegawai sering mangkir.41  

d. Integrasi (integration) 

Integrasi merupakan penyesuaian antara keinginan dari para individu 

dengan keinginan organisasi dan masyarakat, dengan demikian kita harus 

memahami perasaan dan sikap dari pada para pekerja untuk dipertimbangkan 

dalam pembuatan berbagai kebijaksanaan organisasi.42  Integrasi adalah kegiatan 

manajemen yang bertujuan untuk rekonsiliasi (menempatkan) kepentingan-

kepentingan karyawan dalam organisasi itu, sehingga memperkuat hubungan 

maupun persatuan yang teratur dan terstruktur. 

Telah disadari bersama bahwa dalam pelaksanaan kegiatan organisasi sering 

terjadi benturan kepentingan di antara karyawan atau antara karyawan dengan 

                                                             
39Ahmad Fatah Yasin, Pengembangan Sumber Daya Manusia di Lembaga Pendidikan 

Islam, 78.  
40Ismail Solihin, Pengantar Manajemen, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009), 110. 
41Harbani Pasolong, Teori Administrasi Publik, (Bandung: Alfabeta, 2014), 188. 
42T. Nuraini, Manajemen Sumber Daya Manusia, 10-11. 
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manajer/pimpinan. Untuk itulah pentingnya fungsi integrasi ini agar diperoleh 

kesepakatan kembali dalam pelaksanaan kegiatan organisasi.43 

e. Pemutusan Hubungan Kerja (separation) 

Pemutusan hubungan kerja atau pemberhentian dapat terjadi setelah 

pegawai/karyawan dapat diterima dalam perusahaan tersebut kemudian keluar 

atau dikeluarkan. Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena keinginan 

pegawai/karyawan, keinginan perusahaann atau keinginan kedua belah pihak. 

Pemutusan hubungan kerja karena keinginan pegawai/karyawan disebabkan 

mereka rugi, seperti gaji kecil ataupun karena ada kesempatan lain yang lebih 

menguntungkan.  

Pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan karena alasan lain yang 

dianggap merugikan, misalnya ketidakmampuan bekerja, malas, pemabuk, tidak 

patuh, sering absen dan sebagainya. Pemutusan hubungan kerja dapat dilakukan 

karena keadaan yang tidak dapat dihindarkan, misalnya usia lanjut, meninggal, 

sakit-sakitan terus-menerus, kemunduran perusahaan dan sebagainya.44  Dalam 

hal ini, pemberhentian petugas zakat dilakukan oleh BAZNAS disebabkan oleh 

beberapa hal, di antaranya petugas zakat yang sudah mencapai usia tidak 

produktif, keinginan dari petugas zakat, pergantian kepengurusan BAZNAS, dsb. 

 

 

 

                                                             
43Soekidjo Notoatmodjo, Pengembangan Sumber Daya Manusia, 90-91. 
44T. Nuraini, Manajemen Sumber Daya Manusia, 165-166. 
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B. Kajian Terdahulu 

Untuk membandingkan dengan penelitian lain dan sekaligus untuk melihat 

posisi penelitian ini, maka perlu dilihat penelitian-penelitian lain yang pernah 

dilakukan. Adapun penelitian yang hampir mirip dan sama dengan penelitian ini 

adalah penelitian yang berjudul: 

Pertama, “Profesionalisme Pengurus Badan Amil Zakat dalam Mengelola 

Zakat Produktif (Studi pada Amil Zakat provinsi Riau)” yang diteliti oleh seorang 

mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi jurusan Manajemen Dakwah UIN 

Sultan Syarif Kasim Riau yang bernama Zalmi Dzirrusydi. Dalam penelitiannya ia 

menyimpulkan bahwa profesionalisme pengurus badan amil zakat provinsi Riau 

berdasarkan data yang telah didapatkan penulis bahwa pengururs badan amil 

zakatnya cukup profesional dalam mengelola zakat produktif. 45 

Kedua, “Kebijakan Kementerian Agama dalam Meningkatkan 

Profesionalitas Da’i di Kabupaten Kampar” yang diteliti oleh seorang mahasiswa 

Fakultas Dakwah dan Komunikasi jurusan Manajemen Dakwah UIN Sultan 

Syarif Kasim Riau yang bernama Rahima. Dalam penelitiannya ia menyimpulkan 

bahwa kebijakan kementerian agama dalam meningkatkan profesionalitas da’i di 

Kabupaten Kampar yaitu memanfaatkan SDM salah satunya adalah Penyuluh 

Agama untuk melakukan pembinaan aktivitas dakwah di Kabupaten Kampar 

untuk 21 Kecamatan. Profesionalitas da’i tersebut dilihat dari wawasan dan 

keilmuan da’i melalui jenjang pendidikan dan pengalaman da’i, selanjutnya juga 

                                                             
45Zalmi Dzirrusydi, Profesionalisme Pengurus Badan Amil Zakat dalam Mengelola Zakat 

Produktif (Studi pada Amil Zakat provinsi Riau), (Pekanabaru: Jurnal Skripsi, 2010), 65. 
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dilihat dari pelaksanaan dakwah para da’i secara teratur, fulltime, dan penuh 

tanggung jawab serta adanya upah/imbalan jasa terhdap para da’i.46 

Berdasarkan kedua penelitian di atas penulis menemukan persamaan dan 

perbedaan dengan penelitian yang dilakukan saat ini. Persamaannya yaitu 

penelitian pertama membahas mengenai profesionalitas amil zakat dan penelitian 

penulis saat ini juga membahas mengenai profesionalitas amil zakat. Sedangkan 

perbedaannya yaitu penelitian pertama membahas seputar pengelolaan zakat 

produktif, sedangkan penelitian penulis saat ini yaitu membahas mengenai upaya 

peningkatan profesionalitas amil zakat. 

Persamaan penelitian kedua dengan penelitian penulis saat ini yaitu sama-

sama membahas hal-hal yang berkenaan dengan profesionalitas, sedangkan 

perbedaannya yaitu penelitian kedua membahas mengenai peningkatan 

profesionalitas da’i dan penelitian penulis saat ini membahas mengenai 

peningkatan profesionalitas amil zakat. Persamaan metodologi penelitian antara 

penelitian pertama, penelitian kedua dengan penelitian penulis saat ini yaitu sama-

sama menggunakan metode deskriptif kualitatif. 

C. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasikan sebagai masalah 

yang penting.47 Kerangka berpikir merupakan uraian ringkas tentang teori yang 

                                                             
46Rahima, Kebijakan Kementerian Agama dalam Meningkatkan Profesionalitas Da’i di 

Kabupaten Kampar, (Pekanbaru: Jurnal Skripsi, 2014), 50. 
47Sugiyono, Motode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods), 

(Bandung: Alfabeta, 2013), 60. 
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digunakan dan cara menggunakan teori tersebut dalam menjawab pertanyaan 

penelitian.48  

Ada dua bagian umum dalam berpikir yang selalu digunakan baik dalam 

berpikir sehari-hari maupun berpikir dalam sebuah penelitian ilmiah, yaitu: 

Pertama, Deduksi, proses berpikir yang menggunakan premis-premis umum 

bergerak menuju premis khusus. Dari umum ke khusus. Kedua, Induksi, proses 

berpikir yang menggunakan premis-premis khusus bergerak menuju premis 

umum. Dari khusus ke umum.49 

Untuk menyusun Upaya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi 

Riau dalam Meningkatkan Profesionalitas Amil Zakat dapat dilihat melalui upaya 

yang dilakukan dengan berbagai program yang sudah ditentukan, sesuai dengan 

kajian teori pembahasan, yaitu: 

1. Pengadaan sumber daya manusia (recruitmen), meliputi perencanaan, 

penentuan jabatan, penentuan persyaratan jabatan, seleksi dan penempatan 

jabatan. 

2. Pengembangan sumber daya manusia (development), meliputi Pendidikan 

yaitu; peningkatan pengetahuan, peningkatan keterampilan (skill), 

Pembinaan dan Pelatihan yaitu; Praktikum, Lokakarya, Sosialisasi, dan 

Latihan Lapangan. 

3. Lembaga Zakat harus difungsikan sebagai wadah pendidikan, pembinaan 

serta pelatihan mengenai zakat untuk kader-kader atau pegawai zakat 

dimasa yang akan datang. 

                                                             
48Hasan Bisri, Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi,  (Jakarta: 

Raja Grafindo Persada, 2001), 43. 
49Bagong Suyanto dan Sutinah, Metode Penelitian Sosial,  (Jakarta: Kencana, 2010), 39. 
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4. Pemberian kompensasi sebagai penghargaan serta pemeliharaan terhadap 

profesi amil zakat, serta pemutusan hubungan kerja bagi amil zakat yang 

melanggar kode etik atau tidak produktif baik karena usia maupun skill yang 

dimilikinya.  

Berdasarkan tahap-tahap kerangka pikir di atas, maka dapat disebut bahwa 

pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif. Model 

deduksi biasanya menggunakan teori sebagai alat dalam penelitian deskriptif 

kualitatif. Metode demikian disebut sebagai teorisasi deduktif. Teorisasi dengan 

model deduktif adalah pendekatan penelitian yang menjadikan teori sebagai awal 

menjawab pertanyaan penelitian atau sebagai alat, ukuran, bahkan instrumen 

untuk membangun hipotesis, sehingga peneliti secara tidak langsung akan 

menggunakan teori. 

Kerangka berpikir yang digunakan untuk mengetahui Upaya Badan Amil 

Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau dalam Meningkatkan Profesionalitas 

Amil Zakat juga dapat gambarkan dalam bentuk skema sebagai berikut: 
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 Gambar 2.2 Skema Kerangka Pikir 
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Upaya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau dalam Meningkatkan 
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