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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Islam mempunyai sebuah sistem yang sempurna dan komperensif. 

Dengan Islam, Allah memuliakan manusia, agar dapat hidup dengan nyaman 

dan sejatera dimuka bumi ini. Allah menyempurnakan kenyamanan kehidupan 

manusia, pada awalnya dengan memberi petunjuk kepadanya tentang identitas 

dirinya yang sebenarnya. Selanjutnya Allah memberikan serana-serana untuk 

menuju hidup yang mulia dan memungkinkan dirinya melakukan ibadah. 

Namun demikian, serana-serana tersebut tidak akan dapat diperoleh kecuali 

dengan jalan saling taling tolong menolong antar sesama atas dasar saling 

menghormati, dan menjaga hak dan kewajiban bersama. 

Dengan itu Allah mensyariaatkan zakat dalam rangka meluruskan 

perjalanan manusia agar selaras dengan syarat-syarat menuju kesejateraan 

manusia secara pribadi dan kesejateraan manusia dalam hubungannya dengan 

orang lain. Zakat merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam yang digunakan 

untuk membatu masyarakat lain, menstabilkan ekonomi masyarakat dari 

kalangan bawah hingga kalangan atas, sehingga dengan adanya zakat umat 

Islam tidak ada yang tertindas karena zakat dapat menghilangkan jarang antara 

si kaya dengan si miskin. Oleh karena itu, zakat sebagai salah satu instrumen 

Negara dan juga sebuah tawaran solusi untuk membangkitkan Bangsa dari 

keterpurukan. Zakat juga sebuah ibadah mahdha yang diwajibkan bagi orang-

orang Islamn namun diperuntukan bagi seluruh masyarakat. 
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Zakat merupakan suatu ibadah yang dipergunakan untuk kemaslahatan 

umat sehingga dengan adanya zakat (baik zakat fitrah maupun zakat maal) kita 

dapat mempererat tali silahturrahmi dengan  sesama umat Islam. Dalam 

konteks ibadah melalui Undang-Undang Zakat No.38 tahun 1999 tentang 

pengelolaan zakat, ditetapkan tentang jenis-jenis harta yang wajib dizakati, 

salah satunya adalah zakat dari hasil pendapatan dan jasa ( dalam pembicaraan 

selanjutnya disebut zakat profesi) dan juga melalui fatwah Ulama yang 

dihasilkan dalam Muktamar Internasional pertama tentang zakat tentang 

dikuwait pada tanggal 29 Rajab 1404 H atau 30 April 1984, juga disebut 

tentang wajibnya membayar zakat dari hasil usaha profesi apabila telah 

mencapai nishab
1
 

Seiring perkembangan zaman, kontek ibadah melalui undang-undang 

dalam pengelolan zakat merupakan lanjutan dari menghubungkan seluruh 

lapisan masyarakat melalui lembaga-lembaga zakat di Indonesia. Kemajuan 

ini tentu berimbas baik jika dimamfaatkan untuk kebaikan pula. Sala satu 

bentuk kebaikan itu adalah kegiatan penyaluran zakat secara meluas. Sungguh 

sangat bermamfaat dan bisa dikatakan efektif apabila gerakan zakat juga 

masuk ke dalam dunia pendidikan.  Proses zakat di negeri bineka tunggal ika 

ini terlihat masih berkutat sebatas teks  ajaran islam,  boleh dibilang kurang 

dalam membentuk generasi yang bebas dari keterpurukan ekonomi dalam 

melanjutkan pendidikan. Dari fenomena perkembangan kehidupan pelajar 

tersebut, sekarang dapat dilihat begitu banyak para pelajar yang putus 

                                                             
1
Didin Hafidhuddin,Zakat  Dalam  Perekonomian  Modern (Jakarta:Gema Insani,2002),95    
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pendidikan dikarenakan faktor ekonomi. Maka lembaga-lembaga zakat yang 

berada di Kota Pekanbaru khsususnya mereka menyususun beragam 

implementasi yang tetap  bertujuan pada terealisasinya misi zakat. Maka 

dalam memberantas kemiskinan dikalangan pelajar dalam melanjutkan 

pendidikan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru membuat sebuah program 

peduli terhadap para pelajar yang kurang di Kota Pekanbaru dengan cara 

membayar zakat profesi guru PNS. 

 Oleh karena itu dalam membangun para pelajar berpendidikan yang 

bebas dari kemiskinan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru membentuk lembaga 

Unit Pengumpulan Zakat (Upz) yang bersumber dari para guru PNS di Kota 

Pekanbaru. Ketertarikan penulis karena program zakat yang dilaksanakan  

oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru kepada seluruh guru PNS dan seluruh 

pegawai dinas pndidikan Kota Pekanbaru merupakan fenomena yang baru 

terjadi dan dilakukan oleh beberapa lembaga .Berangkat dari fenomena 

tersebut penulis ingin meneliti dengan mengangkat judul “Distribusi Zakat 

Profesi Kepada Pelajar Kurang Mampu di Unit Pengumpulan Zakat (Upz) 

Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru” 
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B. Penegasan Istilah 

Dalam penelitian yang berjudul “Disrtibusi Zakat Profesi kepada 

pelajar kurang mampu di Unit Pengumpulan Zakat (Upz) Dinas Pendidkan 

Kota Pekanbaru” ini, penulis perlu mempertegas beberapa istilah dalam judul, 

terutama pada beberapa kata kunci yang penulis anggap penting. Maksudnya 

untuk menghindari kesalah pahaman terhadap istilah yang terdapat dalam 

judul penelitian, maka penulis perlu memberikan penegasan pada istilah-

istilah berikut: 

1. Distribusi 

Distribusi adalah Penyaluran kepada beberapa orang atau ke beberapa 

tempat
2
 kemudian ada lagi yakni penyebaran barang melalui saluran tertentu.

3
 

Yakni menurut penyusunan adalah pengalokasian barang agar mudah 

dijangkau dan bisa dimamfaatkan oleh pengguna agar tidak salah atau tepat 

sasaran dalam menyalurkan barang tersebut. 

2. Zakat profesi 

Zakat atas penghasilan atau zakat profesi adalah suatu istilah yang 

muncul dewasa ini. Adapun istilah ulama salaf bagi zakat atas penghasilan 

atau profesibiasanya disebut dengan al-maal al-mustafaad. Yang termasuk 

dalam kategori zakat ini adalah pendapatan yang dihasilkan dari profesi  yang 

dijalani, seperti gaji pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter, dan lain-

                                                             
2
Depdikbud,Kamus Besar Indonesia,.209 

3
Achmad Fanani,Kamus Istilah Populer,150 
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lain, atau rezeki yang dihasilkan secara tidak terduga seperti undian, kuis 

berhadiah (yang tidak mengandung unsur judi), dan lain-lain
4
 

Zakat profesi menurut putusan tarjih Muhamadiyah adalah zakat yang 

dikuluarkan dari hasil usaha yang halal yang dapat mendatangkan hasil atau 

uang. relatif  banyak dengan cara yang halal dan mudah baik melalui keahlian 

tertentu maupun tidak, sedangkan menurut pemahaman Zamzami Ahmad, 

zakat profesi adalah zakat yang didapat dan diterima dengan jalan yang halal 

dalam bentuk upah, honor ataupun gaji.
5
 Jadi yang dimaksud dengan zakat 

profesi adalah dikenakan pada tiap-tiap pekerjaan tertentu baik yang dilakukan 

dengan sendiri maupun dilakukan bersama orang atau lembaga tertentu yang 

menghasilikan uang. 

C. Rumusan masalah 

Dari uraian latar belakang yang telah dijelaskan, maka yang menjadi 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Distribusi zakat 

Profesi kepada pelajar kurang mampu di Unit Pengumpulan Zakat (Upz) 

Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan penelitian 

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah disebutkan diatas, maka 

tujuan penelitian ini mengkaji Ditribusi zakat Profesi di Unit Pengumpulan 

Zakat (Upz) Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. 

 

                                                             
4
 Fakhruddin, Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesi, (Malang: UIN-Malang Press, 

2008), 133 
5
Amiruddin Inoed, dkk, Anatomi Fiqih Zakat, (yogyakarta :Pustaka Pelajar, 2005), 50  
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2. Kegunaan penelitian 

a. Kegunaan akademis 

Penelitian ini berguna sebagai tambahan referensi terkait dengan 

Distibusi zakat Profesi sehingga menjadi rujukan jika nantinya ada yang 

melakukan penelitian serupa. 

b. Kegunaan praktis  

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kostribusi bagi 

pengkajian dan pembelajaran pada Jurusan Manajemen Dakwah 

Fakultas Dakwah dan Komunikasi. 

2. Sebagai syarat dalam menyelesaikan perkuliahan pada program 

Sarjana Stara Satu (S1) dan untuk memperoleh gelar sarjana Sosial 

(S,Sos) Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan  

Komunikasi Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau. 

E. Sistemantika Penulisan 

Untuk memahami lebih jelas skripsi ini, dilakukan dengan 

mengelompokkan materi menjadi beberapa sub dengan sisstematika penulisan 

sebagai berikut:  

         BAB I : Pendahuluan. berisi latar belakang masalah, penegasan istilah, 

rumausan masalah, tujuan, dan kegunaan serta sistemantika 

penulisan. 

BAB II  : Kajian teori dan kerangka pikir. Bab ini menguraikan kajian teori, 

kajian  terdahuluan yang relevan dengan penelitian dan kerangka 

berfikir yang digunakan dalam penelitian. 
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BAB III : Metodologi penelitian. Bab ini menjabarkan tentang jenis dan 

pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, 

informan penelitian, teknik pengumpulan data, vailiditas data 

serta teknik analisis data. 

BAB IV : Gambaran umum, Bab ini menjelaskan tentang sejarah Dinas 

Pendidikan Kota Pekanbaru,  temasuk visi dan misinya, program 

kerja serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Dinas 

Pendidikan Kota pekanbaru. 

BAB V   : Bab ini memparkan data yang menyangkut tentang distribusi 

zakat profesi, perumusan konten, penyaluran serta pengenalisis 

data. 

          BAB VI : Bab ini bersikap kesimpulan dan saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


