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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia secara demografik dan kultural, sebenarnya memiliki potensi 

yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrument pemerataan 

pendapatan khususnya masyarakat muslim Indonesia, yaitu institusi zakat, 

infaq, shadaqah (ZIS). Karena secara demografik, mayoritas penduduk 

Indonesia adalah beragama Islam, dan secara kultural kewajiban zakat 

berinfaq, dan shadaqah di jalan Allah SWT telah mengakar kuat dalam tradisi 

kehidupan masyarakat muslim.  

Zakat sebagai rukun Islam ketiga, merupakan instrumen utama dalam 

ajaran Islam yang berfungsi sebagai distributor aliran kekayaan dari tangan 

thehave ke tangan the have not. Zakat merupakan institusi resmi yang 

diarahkan untuk menciptakan pemerataan dan keadilan bagi masyarakat, 

sehingga taraf kehidupan masyarakat dapat ditingkatkan (Asmuni, 2007). 

Indonesia adalah salah satu Negara yang memiliki penduduk mayoritas 

muslim terbesar di dunia. Sebagai Negara yang mayoritas masyarakatnya 

umat muslim, ternyata Indonesia juga memiliki potensi zakat yang terbesar di 

dunia. Berdasarkan hasil penelitian IPB yang bekerja sama dengan BAZNAS, 

Indonesia memiliki potensi zakat sebesar 217 triliun dari hasil pengumpulan 

zakat setiap tahunnya. 

Di Indonesia, pengelola dana ZIS telah diatur dengan Undang-Undang 

No. 38 tahun 1999 dan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang 

Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini mengatur tentang Organisasi 
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Pengelolaan Zakat (OPZ) yang boleh beroperasi di Indonesia. OPZ yang 

disebutkan dalam Undang-Undang tersebut adalah Badan Amil Zakat (BAZ) 

dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZ merupakan lembaga pengumpul dan 

pendayagunaan dana zakat yang dibentuk oleh pemerintah dari tingkat pusat 

sampai dengan tingkat daerah, sedangkan LAZ merupakan OPZ yang 

dibentuk atas swadaya masyarakat.  

Zakat profesi merupakan suatu hal baru dalam dunia perzakatan, Zakat 

profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian 

profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun yang dilakukan 

bersama dengan orang/lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) 

yang memenuhi nisab (batas minimum untuk bisa berzakat). Ada pendapat 

lain yang menyatakan bahwa zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari 

penghasilan yang diperoleh dari pengembangan potensi diri yang dimiliki 

seseorang dengan cara tertentu sesuai dengan syariat Islam. Contohnya adalah 

profesi dokter, konsultan, advokat, dosen, akuntan dan arsitek (Mujiatun, 

2016). 

Pada masa sekarang sumber zakat tidak hanya meliputi zakat 

pertanian, peternakan, perdagangan emas serta harta terpendam. Akan tetapi 

juga meliputi zakat perusahaan, surat-surat berharga perdagangan mata uang 

maupun profesi. Masa Rasulullah SAW, sahabat dan para ulama klasik, jenis-

jenis profesi masyarakat masih sederhana dan tentunya peraturan zakat dalam 

konteks harta yang wajib dizakati sesuai pula dengan perkembangan ekonomi 

saat ini. Akan tetapi pada masa sekarang, profesi manusia semakin 

berkembang dan dapat menghasilkan kekayaan. Oleh karena itu, cakupan 
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harta yang wajib dizakati harus diperluas pada beberapa bentuk kekayaan 

yang tidak dikenal pada masa permulaan islam, sebagaimana dikatakan Yusuf 

Qardhawi, Hasbi Ash-Shiddiqie, ulama dan intelektual muslim terbesar 

didunia pada saat ini. Ruang lingkup zakat profesi tersebut pada seluru 

pendapatan yang dihasilkan oleh seseorang yang biasanya dalam bentuk gaji, 

upah, honorarium, dan lain-lain (Hertina. 2013: 74). 

Jadi secara garis besar zakat profesi dapat diartiakan sebagai zakat 

yang dipungut/diperoleh dari upah, gaji, honorarium karyawan dan usaha 

profesional seperti penghasilan Pegawai Negeri Sipil, seorang dokter, 

insinyur, guru, dan lain-lain yang telah mencapai nisab. Zakat bertujuan untuk 

menanggulangi kemiskinan yang ada di lingkungan masyarakat, yang awalnya 

berkekurangan akan menjadi berkecukupan karena mendapatkan dana zakat 

dari BAZ atau LAZ yang ada di sekeliling kehidupan mereka ( Nadhirotul, 

2013). 

Sumber dana zakat berperan penting dalam menunjang pelaksanaan 

kegiatan BAZ maupun LAZ. Dengan sumber dana tersebut hendaknya bisa 

membantu untuk pendayagunaanya kearah yang lebih baik. Undang-Undang 

Nomor 38 Tahun 1999 merupakan pedoman dalam pola pengelolaan dana 

zakat. Didalam undang-undang tersebut telah dijelaskan secara lengkap 

mengenai tata cara pengelolaan dana zakat yang meliputi kegiatan 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap 

pengumpulan dan penerapan Zakat harus dikelola secara profesional dan 

bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. 
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Selain itu pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan 

pelayanan kepada muzzaki, mustahiq dan juga pengelola zakat atau amil.  

Di Indonesia, organisasi pengelola zakat terbagi kedalam dua jenis 

yaitu: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat 

(LAZ). Tugas pokok dari BAZNAS/LAZ ini sendiri ialah untuk 

mengumpulkan, mendistribusikan, dan menyalurkan dana zakat sesuai dengan 

ketentuan yang telah ditetapkan dalam syariat islam.  Dalam Undang-Undang 

No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan dana zakat, pemerintah memberikan 

dorongan kepada organisasi pengelola zakat agar pengelolaan zakat 

dilaksanakan sesuai dengan syariat islam.  

Salah satu Badan Amil Zakat (BAZNAS) di Indonesia yang berperan 

dalam pengelolaan dana zakat secara professional adalah Badan Amil Zakat 

Kabupaten Kuantan Singingi. BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi 

merupakan sebuah lembaga keagamaan yang mengelola kegiatan 

pemberdayaan dana zakat, meliputi pada pengumpulan, pendistribusian dan 

pengembangan zakat. Diharapkan dengan melaksanakan ketiga aspek tersebut 

akan dapat memberdayakan zakat secara maksimal.  

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten kuantan singingi dibentuk 

untuk mencapai daya guna, hasil guna, professional dalam pengelolaan dana 

zakat, infak dan sedekah (ZIS), sehingga dapat meningkatkan peran serta umat 

Islam di Kabupaten Kuantan Singingi dalam rangka pembangunan manusia 

seutuhnya dengan pengumpulan dan pengelolaan dana zakat, infak dan 

sedekah (ZIS). Setelah menghimpun dana zakat, infaq, dan sedeqah, 
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selanjutnya  BAZNAS  Kabupaten  Kuantan Singingi harus melaporkan dan  

mempertanggungjawabkan dana yang terkumpul pada masyarakat. Untuk 

melakukan tugas tersebut perlu pencatatan akuntansi zakat yang benar berupa 

PSAK 109 yang mengatur  tentang akuntasi zakat, infaq/sedeqah. Hal ini perlu 

dilakukan agar terciptanya akuntanbilitas dan transparansi BAZNAS 

Kabupaten Kuantan Singingi agar menjadi lebih baik, dan masyarakat juga 

dapat menilai kinerja BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi dalam hal 

pengelolaan dana zakat yang dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Kuantan 

Singingi. 

Tabel 1.1 
TOTAL PENERIMAAN ZAKAT PROFESI DAN INDIVIDUAL  

TAHUN 2016 BAZNAS KABUPATEN KUANTAN SINGINGI 

 

BULAN PENERIMAAN ZAKAT PROFESI ZAKAT INDIVIDUAL 

Januari 116.613.306 116.518.306 95.000 

Februari 135.955.269 135.708.269 247.000 

Maret 123.025.535 122.655.535 370.000 

April 167.185.433 167.087.433 98.000 

Mei 146.386.582 125.661.582 20.725.000 

Juni 156.880.281 152.907.281 3.973.000 

Juli 360.653.975 230.307.975 130.346.000 

Agustus  175.685.820 173.525.820 2.160.000 

September 133.635.226 132.885.226 750.000 

Oktober  99.034.413 96.119.413 2.915.000 

November  132.810.869 130.764.869 2.046.000 

Desember 108.906.269 108.006.268 900.000 

Jumlah  1.856.773.005 1.692.147.977 164.625.000 

Data laporan keuangan BAZNAS kabupaten kuantan singing tahun 2016 

Dari tabel diatas dapat di ketahui bahwa total penerimaan zakat pada 

tahun 2016 berjumlah 1.856.773.005 penerimaan dana zakat diatas terdiri dari 

zakat profesi dan zakat individual. Zakat profesi berjumlah 1.692.147.977 dan 

zakat individual (zakat lainnya) berjumlah 164.625.000 Dengan dana yang 
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telah tekumpul dapat dilihat bahwa BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi 

lebih banyak menerima zakat profesi dibandingkan zakat lainnya (zakat 

individual). 

Untuk mengoptimalkan Pengelolaan dana zakat profesi pada BAZNAS 

Kabupaten Kuantan Singingi dilakukan dengan berbagai cara diantaranya 

dengan melakukan pembentukan jejaring BAZNAS yaitu UPZ. UPZ yang ada 

di Kabupaten Kuantan Singingi burjumlah 30 UPZ yang membantu 

mengumpulkan zakat diberbagai dinas, instansi dan kantor yang ada 

dilingkungan kabupaten Kuantan Singingi. Dana zakat profesi yang telah 

terkumpul ada juga yang dibayarkan lansung secara individu/ perorangan. 

Dana yang telah terkumpul, didistribusikan dan didayagunakan oleh 

BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari Dana Zakat yang berasal 

dari zakat maal dan zakat profesi. Zakat maal, sebagaimana ditetapkan dalam 

fiqh zakat, mencakup zakat emas dan perak, zakat atas pendapatan, zakat 

pertanian dan jenis zakat lainnya, baik yang ditunaikan oleh entitas (Dinas/ 

Badan/ Kantor/ BUMD) ataupun oleh orang pribadi yang sudah menjadi 

Muzaki. Dana zakat disalurkan sesuai dengan asnaf yang telah ditentukan, 

yaitu Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Fii Sabilillah serta Musafir (Ibnu Sabil). 

Dalam aplikasinya, penyaluran zakat dipergunakan pada bidang-bidang 

pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi produktif, kegiatan sosial serta 

penyaluran konsumtif.  

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuantan Singingi merupakan 

lembaga yang mendapat tanggung jawab dari para muzzaki untuk 

menyalurkan dana zakatnya yang telah mereka bayarkan kepada masyarakat 
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yang membutuhkannya. Dana yang telah terhimpun harus dicatat dengan 

akuntansi yang benar agar dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. Akan tetapi pada saat terjadinya transaksi penerimaan 

zakat Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuantan singingi tidak 

melakukan pencatatan berupa jurnal pencatatan akuntansi akan tetapi hanya 

berupa kwitansi penerimaan zakat dan daftar penerimaan zakat dari muzzaki 

sehingga menyebabkan masih kurang efektifnya dalamsistem pencatatan 

akuntansinya. 

Dalam laporan keuangan dana zakat BAZNAS Kabupaten Kuantan 

Singingi telah merujuk pada PSAK No. 109. Sebagaimana dijelaskan Dalam 

PSAK 109 poin No. 39 bahwa pernyataan untuk penyusunan dan penyajian 

laporan keuangan entitas yang dimulai pada tanggal 1 januari sampai 31 

desember tahun yang bersangkutan, dimana komponen laporan keuangan 

tersebut terdiri dari: Neraca (laporan posisi keuangan), laporan perubahan 

dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas 

laporan keuangan. Namun pada BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi belum 

sepenuhnya mengacu pada PSAK 109 dikarenakan belum dilaporkannya 

laporan perubahan aset kelolaan, namun untuk laporan keuangan yang lainnya 

yang terdiri dari Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Dana, dan 

Catatan Atas Laporan Keuangan, sudah mengacu kepada PSAK 109.  

Dengan pengelolaan dana zakat yang telah diatur oleh pemerintah, 

maka penelitian yang berkaitan dengan zakat profesi perlu dilakukan. Adapun 

penelitian terdahulu yang telah dilakukan mengenai zakat ini diantarannya 

dilakukan oleh Asmuni (2007) yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 
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zakat profesi dikategorikan zakat baru, namun jika dikelola dengan baik dan 

benar serta aktif disosialisasikan kedepannya dapat menjaddi kekuatan baru 

yang mampu mengurangi laju kemiskinan, dengan tidak mengurangi manfaat 

zaakat secara umum, dan zakat profesi nantinya diharaapkan mampu 

mewujudkan kesejahteraan sosial.  

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh mubarok dan fanani (2014) 

mengenai penghimpunan zakat nasional yang hasil penelitiannya 

menunjukkan kinerja penghimpunan dana zakat nasional mengalami 

peningkatan dari tahun 2008 sampai tahun 2012.  

Selanjutnya penelitian oleh Siti Mujiatun (2016) hasil penelitiaannya 

menunjukkan Cara pengumpulan Zakat Profesi yang sudah dilakukan adalah 

dengan cara memotong gaji 2,5 % setiap bulannya bagi pimpinan dan 

karyawan di masing-masing instansi negeri dan swasta. 

Terakhir penelitian yang dilakukan oleh Siska Apriana (2016) hasil 

penelitiannya Untuk tata cara penghimpunan zakat profesi pada BAZNAS 

Kota Pekanbaru BAZNAS dibantu oleh unit UPZ yang telah dibentuk 

diberbagai kantor, instansi, SKPD, dan lainnya. Dan untuk laporan keuangan 

BAZNAS Kota Pekanbaru belum sepenuhnya mengacu pada PSAK 109 

dikarekan belum dilaporkan, laporan arus kas, namun untuk laporan yang 

lainnya sudah mengacu pada PSAK 109. 

Berdasarkan penelitian- penelitian sebelumnya dan fenomena yang ada 

maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitiandengan judul: Analisis 

Pengelolaan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten  

Kuantan Singingi. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis 

dapat merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana cara pengelolaan dana Zakat Profesi di BAZNAS Kabupaten 

Kuantan Singingi melalui Unit Pengumpulan Zakat (UPZ)?  

2. Apakah dalam hal laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Kuantan 

Singingi telah sesuai dengan PSAK 109? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan masalah yang telah dirumukan diatas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah  

1. Untuk mengetahui bagaimana cara pengelolaan dana zakat profesi di 

BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi melalui Unit Pengumpulan Zakat 

(UPZ). 

2. Untuk mengetahui apakah laporan keuangan BAZNAS Kabupaten 

Kuantan Singingi telah sesuai dengan PSAK 109. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi peneliti 

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai zakat 

profesi dan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan stui perkuliahan 

pada program Strata Satu (SI) Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Ilmu 

Sosial Universitas islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau.  
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2. Bagi Akademisi 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan serta mampu 

memberikan pedoman untuk akademisi yang akan melakukan penelitian 

dimasa yang akan datang mengenai zakat profesi, sehingga pemahaman 

tentang zakat dikabupaten kuantan singingi dapat berkembang dengan 

baik. 

3. Bagi pihak lain 

Untuk memberikan pengetahuan dan informasi yang mendalam 

mengenai zakat profesi dikabupaten kuantan singingi, dan diharapkan 

kedepannya zakat profesi dapat menjadi ikon penting dalam pengentasan 

kemiskinan dan kemajuan perekonomian umat. 

 

1.5 Sistematihka Penulisan  

Untuk memberikan kemudahan dalam penyusunan proposal ini, maka 

sebagai kerangka acuan penulis uraikan menjadi lima bab yang dikemukakan 

sebagai berikut:  

BAB I  : PENDAHULUAN 

  Dalam bab I penulis akan menjelaskan mengenai latar belakang 

permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II  : TINJAUAN KEPUSTAKAAN 

  Dalam bab II penulis akan menguraikan tentang teori-teori serta 

penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik masalah yang 

akan diteliti. 
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BAB III  : METODE PENELITIAN 

  Dalam bab III penulis akan menjelaskan mengenai metode 

peenelitian yang akan digunakan dalam melakukkan penelitian. 

Bab ini juga akan menjelaskan jenis penelitian, objek penelitian, 

jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data. 

BAB IV : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

  Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai profil BAZNAS 

Kabupaten Kuantan Singingi, Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten 

Kuantan Singingi, program-program kerja dari BAZNAS 

Kabupaten Kuantan Singingi dan hal- hal yang berkaitan dengan 

BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi. 

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai hasil penelitian 

yang dilakukan dan pembahasan serta analisis pengelolaan zakat 

profesi pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuantan 

Singingi. 

BAB VI : PENUTUP 

  Dalam bab V ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian serta 

kritik dan saran yang membangun bagi objek penelitian agar bisa 

lebih baik lagi kedepannya. 

 


