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ABSTRAK 

Lili Karaing, 105251106918. Tinjuan Pengelolaan Zakat Terhadap Laporan 

Keuangan di Baznas Kota Makassar. Di bimbing oleh Saidin Mansyur.S.,M.Hum 

dan Fakhruddin Mansyur. S.E.I.,M.E.I 

Metode penelitian yang di gunakan adalah metode kualitatif yang bertujuan untuk 

mengetahui persepsi masyarakat tentang bagaimana pengelolaan zakat terhadap 

laporan keuangan di Baznas Kota Makassar. 

Penelitian ini dilakasanakan di Baznas Kota Makassar yang berlangsung 1 bulan 

mulai dari 12 januari sampai 12 februari 2022.objek yang di gunakan adalah simple 

random sampling yaitu penentuan sampel secara acak sederhana. 

Hasil penelitian bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan Badan Amil Zakat 

Nasional Kota Makassar di tinjau dari tingkat aktivitas, tingkat efisien, tingkat dana 

amil, dan tingkat pertumbuhan. Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar 

merupakan lembaga pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah dari perencanaan 

pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat dan pelaporan. Untuk 

mengetahui kinerja Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar menggunakan 

konsep rasio keuangan organisasi di gunakan dalam penelitian ini yaitu laporan 

keuangan seperti laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan arus 

kas dan laporan aset kelola. Berdasarkan hasil penelituian rata-rata pengukuran 

aktivita-aktivitasnya mencapai interpretasi yang di harapkan seperti alokasi dana 

himpunan rata-rata melebihi 90% dimana di kategorikan aktivitas tersebut sangat 

efektif. Tingkat liquiditas Bada n Amil Zakat Nasional Kota Makassa dalam 

menggunakan amil dalam dua tahun terakhir menunjukan gambaran yang berbeda 

pertumbuhan dana ZIS pada tahun 2018 sebesar 40% menjadi 756% di tahun 2019. 

Pertumbuhan dana yang di alokasikan  pun meningkat di mana pada tahun 2018 

sebesar 101% menjadi 585% di tahun 2019. 

Kata kunci: Ekonomi, Efisien, Efektivitas 
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ABSTRAK 

Lili Karaing, 105251106918. Overview of Zakat Management on Financial 

Reports at BAZNAS Makassar City. Supervised by Saidin Mansyur.S., M.Hum and 

Fakhruddin Mansyur. S.E.I.,M.E.I 

The research method used is a qualitative method which aims to determine public 

perceptions of how zakat is managed on financial reports at the Makassar City 

Baznas. 

This research was carried out at the Makassar City Baznas which lasted 1 month 

from January 12 to February 12, 2022. The object used was simple random 

sampling, namely simple random sampling. 

The results of the study aim to determine the financial performance of the Makassar 

City National Amil Zakat Agency in terms of activity level, efficiency level, level 

of amil funds, and growth rate. The Makassar City National Amil Zakat Agency is 

an institution for managing zakat, infaq and alms funds from planning the 

collection, distribution, utilization of zakat and reporting. To find out the 

performance of the Makassar City National Amil Zakat Agency, the concept of 

organizational financial ratios is used in this study, namely financial statements 

such as statements of financial position, reports on changes in funds, reports on cash 

flows and reports on assets under management. Based on the results of the research, 

the average measurement of its activities achieves the expected interpretation, such 

as the average set fund allocation exceeding 90%, where the activity is categorized 

as very effective. The level of liquidity of the Makassa City National Amil Zakat 

Agency in using amil in the last two years shows a different picture of the growth 

of ZIS funds in 2018 by 40% to 756% in 2019. The growth of allocated funds has 

also increased where in 2018 it was 101 % to 585% in 2019. 

Keywords: Economic, Efficient, Effectiveness 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Zakat merupakan ibadah kepada Allah swt dengan mengeluarkan sebagian 

harta sesuai aturan dan diberikan kepada golongan-golongan tertentu yang berhak 

menerimanya. 

Kewajiban zakat menempati posisi ketiga pada rukun Islam. nisabnya 

berbeda sesuai jenis harta. Emas, misalnya sebesar 85 gram atau 200 dirham 

kepemilikan aset selama setahun diluar kebutuhan pokok pribadi dan keluarga, 

berikut pengurangan utang bila masih surplus, sisa aset dapat disisihkan untuk infak 

dan sedekah.1 

Sejak Islam masuk ke Nusantara, zakat telah menjadi salah satu sumber 

dana untuk kepentingan pengembangan agama Islam. Dalam perjuangan Bangsa 

Indonesia menentang penjajahan Barat dahulu, zakat terutama bagi sabilillah 

merupakan sumber dana perjuangan. Ketika satu persatu tanah air kita dikuasai oleh 

penjajah Belanda, pemerintah kolonial itu mengeluarkan Bijblad Nomor 1892 

tanggal 23 Agustus yang berisi kebijaksanaan pemerintah kolonial mengenai 

zakat.2 

                                                 
1 Mufraini Arief, Akuntansi Manejemen Zakat, (Jakarta: Perdana Media Group, 2006), 

h.134. 
2Mohammad Daud Ali,Lembaga-lembaga Islam Di Indonesia, (jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 1995), h. 250. 
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Zakat sendiri dapat ditunaikan dengan cara memberikan secara langsung 

kepada yang berhak ke penerima (mustahiq) atau melalui lembaga pengelolahdana 

zakat. Indonesia sendiri sudah memiliki lembaga pengolah dana zakat yang diberi 

kewenangan untuk mengelolah dana zakat di indonesia yaitu Badan Amil Zakat 

Nasional (BAZNAS). 

Berdasarkan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang 

pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat 

disebutkan pada pasal 2 mengenai susunan organisasi poin 3 badan amil zakat 

mempunyai susunan hirearki mulai dari BAZ Nasional yang berkedudukan di ibu 

kota negara, BAZNAS Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi, BAZNAS 

Daerah di Ibu Kota Kabupaten, dan terakhir BAZ Kecamatan yang berkedudukan 

di Ibu Kota Kecamatan. 

Disamping itu belum optimalnya penerimaan zakat pada lembaga zakat 

karena budaya masyarakat indonesia yang cenderung lebih suka membayar zakat 

secara langsung, tidak melalui lembaga penyalur zakat khususnya BAZNAS 

sehingga datanya tidak terhimpun. Kebiasaan masyarakat ini berlangsung sejak 

dahulu dan untuk mengubah kebiasaan itu tidak bisa dilakukan dalam waktu 

singkat3 

Dengan demikian yang menjadi persoalan dalam masyarakat adalah 

kurangnya pengetahuan mengenai Badan Amill Zakat serta juga kurangnya 

kepercayaan masyarakat dengan Lembaga Amil Zakat. Untuk itu perlunya strategi 

dan cara dari lembaga pengelola zakat itu dalam mengajak dan memberitahu 

                                                 
3Mohammad Shoelhi, SistemManejemen (Bandung: PusatStudiManejemen,1995), h.193. 
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masyarakat mengenai pembayaran zakat melalui lembaga Sosial yang digunakan 

untuk memenuhi kebutuhan dasar fakir miskin.4 Ketika seseorang sudah beragama 

islam maka kewajiban baginya adalah melengkapi syarat menjadi seorang muslim 

atau yang dikenal dengan rukun islam. sehingga salah satu dari rukun islam yang 

wajib dilaksanakan atau dikeluarkan oleh seorang muslim yaitu zakat. 

Ketika seseorang sudah beragama Islam, maka kewajiban baginya 

melengkapi syarat menjadi seseorang muslima atau yang dikenal dengan rukun 

islam. sehingga salah satu dari rukun islam yang wajib di laksanakan atau dilakukan 

seorang muslim yaitu zakat. Zakat merupakan suatu ibadah bagi umat islam dan 

menjadi kewajiban apabila telah mencapai nisab dan hartanya. Sedangkan dalam 

hubungan horizontal, tujuan zakat tidak hanya menyantuni orang miskin secara 

konsutif tetapi juga memiliki tujuan yaitu mengentaskan kemiskinan dan dapat 

mengangkat derajat fakir miskin dengan membantu keluar dari kesulitan hidup. 

Salah satu yang menunjang kesejahteraan hidup didunia dan menunjang 

kehidupan di akhirat adalah kesejahteraan sosial-ekonomi. Ini merupakan 

seperangkat alternatif  untuk mensejahterakan umat islam dari kemiskinan, maka 

untuk itu perlu adanya lembaga-lembaga sosial islam sebagai upaya menanggulangi 

masalah sosial tersebut. 

Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak perlu systemkontrol. 

Nilai stategis zakat dapat di lihat melalu : pertama, zakat merupakan panggilan 

agama. Ia merupaka cerminan dari keimanan seseorang. Kedua, sumber keuangan 

                                                 
4Hasan Rifai Al-Faridy, Panduan Praktis Pengelolaan Zakat (Jakarta: Dompet Dhuafah 

Republika, 2002), h. 86-87. 
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zakat tidak akan pernah habis dan yang telah membayar setiap tahun atau periode 

waktu yang lain akan terus membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain 

akan terus membayar. Ketiga, zakat secara empirik dapat menghapus kesenjangan 

sosial dan sebaliknya dapat menciptakan restribisu asset dan pemerataan 

pembangunan. 

 Namun Baznas sebagai lembaga pengelolaan zakat yang di  dirikan oleh 

pemerintah ternyata sistem pengelolaanya masih  belum maksimal dan kurang di 

percaya masyarakat atau muzakki dalam hal pendistribusian zakat kepada yang 

berhak. Artinya, kinerja masih perlu ditingkatkan untuk menjaga kesinambungan 

manfaat penggunaan zakat dan infaq tersebut.  

Hal ini menunjukan bahwa sebagian muzakki masih mengiginkan 

pengelolaan zakat yang lebih baik, yaitu bahwa pengelolaan zakat harus memiliki 

profesionalisme, transparasi dalam pelaporan dan penyaluran yang tepat sasaran, 

dengan program-program yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

Dengan demikian alokasi dana zakat harus diberikan kepada kelompok masyarakat 

tertentu dan tidak dapat disalurkan secara sembarangan. 

Kepercayaan terjadi bila pihak pengelola zakat mampu memberikan zakat 

secara transparan dan juga menunjukan kinerjanya yang bagus dan membuktikan 

kejujuran dalam pengelolanya, dan profesionalitas, sehingga pemberi zakat percaya 

untuk menyalurkan zakatnya kelembaga tersebut.5 

Oleh karena itu, strategi pengelolaan dana zakat yang baik akan 

menciptakan kepercayaan masyarakat sehingga akan terdorong menyalurkan 

                                                 
5Ibid, h.30. 
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dananya pada Baznas daripada menyalurkan langsung pada Mustahik. Penyaluran 

secara langsung tersebut lebih dekat pada pemanfaatan konsumtif sehingga agak 

mengaburkan tujuan produktif. Pendayagunaan zakat adalah bentuk pemanfaatan 

zakat secara maksimum tanpa mengurangi nilai dan kegunaanya, sehingga 

berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umat. Pendayagunaan zakat adalah 

bentuk pemanfaatan sumber daya (dana zakat) secara maksimum sehingga 

berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan bagi umat sehingga memiliki fungsi 

sosial sekaligus fungsi ekonomi (komsumtif dan produktif).6Pendayagunaan 

diarahkan pada tujuan pemberdayaan melalui berbagai program dan berdampak 

positif (maslat) bagi masyarakat khususnya umat islam yang kurang beruntung. 

Pada sudut pandang makro, zakat dapat menjadi sumber penerimaan negara 

yang signifikan. Hal ini dapat terjadi apabila penduduk suatu negara bersangkutan 

yang mayoritas memeluk agama islam memiliki kepatuhan dalam membayar zakat 

dan disertai dukungan dari amil yang memberikan sistem pengelola zakat secara 

transparan. Pengelola zakat diatur berdasarkan Undang-Undang nomor 38 Tahun 

1999 tentang pengelolaan zakat, keputusan Mentri Agama no. 581 Tahun 1999 dan 

keputusan direktur jendral bimbingan masyarakat islam dan urusan haji no D/29 

tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat. Dalam Undang-Undang No 

38 Tahun 1999 bab III pasal 6 dan pasal 7 menyatakan bahwa lembaga pengelolan 

zakat diIndonesia terdiri dua macan Badam Amil Zakat (BAZ) dan lembaga amil 

zakat. “untuk mengakomodir perkembangan potensi zakat di indonesia, maka 

                                                 
6Abdul Malik,Tafsir Al-Azhar: Jilid 1 Diperkaya dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, 

Tasawuf, Ilmu Qalam Sastra, dan Psikologi, (Jakarta:Gema Insani,2015), h. 115-116. 
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pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 mengatur tentang 

pengelolaan zakat. 

Inti dari permasalahan zakat selama ini dapat di kelompokan menjadi tiga 

bagian, yakni muzakki, pengelola dan pengawas ( masyarakat itu sendiri) selama 

ketriga faktor tersebut berjalan sendiriri-sendiri, optimalisasi potensi zakat tidak 

akan tercapai. Jika pengelola tidak transparan dalam mengelola zakat yang ada dan 

tidak ada pengawasan dalam pengelolaan zakat tersebut, bukan tidak mungkin 

muzakki hilang kepercayaan terhadap pengelola, karena muzakki beranggapan 

bahwa pengelola zakat di lakukan secara tidak transparan.7Untuk itulah diperlukan 

transparan dalam pengelolaan zakat sebagai pilihan utama dalam menyalurkan 

zakat dan mengajak orang lain untuk menunaikan zakat.  

Dari seminar Zakat Outlook 2009 pada 23 desember 2008 di Graha Niaga 

Jakarta, Indonesia Zakat and Development Report (IZDR) menekankan pentingnya 

kinerja pengelolaan zakat yang baik melalui transparansi dan akuntabilitas 

organisasi pengelolaan zakat yag terutama ditunjuk untuk meraih kepercayaan 

publik. Walaupun terdapat indikasi bahwa zakat yang dikelola oleh OPZ cukup 

besar, tetapi data-data tentang itu tidak tersedia. Hingga saat ini secara nasional 

tidak terdapat angka yang pasti menegenai pendayagunaan zakat. Hal ini karena 

belum semua BAZ dan LAZ melaporkan dan mengaudit dana tersebut dalam 

laporan keuangan mereka.8 

                                                 
7Fakhruddin, Fiqh dan Manajemen di Indonesia, (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 

15-16. 
8Indonesia Zakat and Development Report (IZDR) “Zakat Outlook 2009: Mampukah 

ZakatBerperan Serta Membangun Bangsa (Seminar Zakat Outlook 2009 di Graha Niaga Jakarta 

2008). 
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Dengan melihat wacana dan permasalahan diatas penulis sangat tertarik 

untuk mengetahui lebih dalam lagi dan ingin mengadakan sebuah penelitian pada 

Badan, Amil, Zakat,Nasional (BAZNAS) Kota Makassar karena terletak di Kota 

Makassar Sulawesi Selatan yang seharusnya lebih berkembang dalam pengelolaan 

zakat dan bisa menjadi contoh untuk BAZNAS di daerah Lainnya. 

Penulis juga yakin akan relevan dari penelitian ini dengan studi yang sedang 

di geluti selama ini. Alasan konseptual inilah membuat penulis ingin mengangkat 

permasalahan ini dalam sebuah Proposal dengan mengangkat judul “TINJAUAN 

PENGELOLAAN ZAKAT TERHADAP TRANSPARANSI LAPORAN 

KEUANGAN DI BAZNAS KOTA MAKASSAR”  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka penulis dapat 

merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana pengelolaan zakat di Baznas Kota Makassar? 

2. Bagaimana strategi yang tepat untuk meningkatkan kepercayaan muzakki 

terhadap transparansi pengelolaan keuangan di Baznas Kota Makassar? 

C. Tujuan penelitian 

Berdasarkan latarbelakang dan rumusan masalah diatas, maka dalam studi 

penelitian ini dapat disusun tujuan penelitian sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana tpengelolaan zakat di Baznas Kota Makassar. 

2. Untuk mengetahui bagaimana strategi yang tepat untuk meningkatkan 

kepercayaan muzakki terhadap transparansi pengelolaan keuangan di 

Baznas Kota Makassar. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat di ambil dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini sebagai ilmu pengetahuan dan diharapkan mampu 

memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya 

transparansi dalam pengelolaan zakat di Baznas Kota Makassar 

2. Manfaat Praktis 

a. Meningkatkan kualitas akademisi dalam melakukan penelitian dan 

dalam menganalisispengelolaan zakat secara transparan di Baznas Kota 

Makassar 

b. Sebagai masukan dalam proses peningkatan kesadaran masyarakat 

dalam pengelolaan zakat agar masyarakat bisa menunaikan pengelolaan 

zakat sesuai dengan aturan yang ditetapkan
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Kajian Teori 

1. Zakat 

a. Pengertian Zakat 

Zakat secara umum adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh 

pemeluk agama islam untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerima, 

seperti fakir miskin dan semacamnya, sesuai yang ditetapkan oleh syariah. Zakat 

termasuk kedalam rukun islam dan menjadi salah  unsur yang paling penting dalam 

menegakan syariat Islam. Oleh karena itu hukum zakat adalah wajib   yang telah 

memenuhi syarat-syarat tertentu.Zakat juga merupakan bentuk ibadah seperti 

sholat, puasa dan lainnya yang telah di atur dengan rinci berdasarkan Al-Qur’an 

dan Sunnah. 

Secara Bahasa (etimologi) zakat berasal dari kata zakat yang berarti 

berkembang, berkah, suci,tumbuh dan baik.9 Dengan demikian, zakat yaitu 

membersihkan (menyucikan) diri dari hartanya sehingga pahalanya bertambah, 

hartanya tumbuh (berkembang) dan membawa berkah.10 Secara istilah syari’ah 

(syara) zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk di 

                                                 
9Asnaini, Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 

2008, h. 23. 
10M. Ali Hasan, Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problem Sosial di Indonesia, 

(KencanaPrenada Media Group, 2008), h. 15. 
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serahkan kepada orang-orang tertentu dan dengan syarat-syarat yang di tentukan 

pula.11 

Menurut terminology para fuqaha,zakat dimaksudkan sebagai penunaian, 

yakni penunaian hak yang wajib yang terdapat dalam harta, zakat juga dimaksudkan 

sebagai bagian harta dan yang diwajibkan oleh Allah untuk dilakukan kepada 

orang-orang fakir.12 

Beberapa definisi zakat menurut para ulama’ madzhab: 

1) Menurut Malikiyah, zakat adalah mengeluarkan bagian yang khusus dan 

harta telah mencapai nishabnya untuk dan berhak menerimanya (mustahiq), 

jika milik sempurna dan mencapai haul selain barang tambang tanaman dan 

rikas. 

2) Hanafiyah mendefenisikan zakat adalah kepemilikan bagian harta tertentu 

dari harta tertentu untuk pihak/oranng tertentu yang telah ditentukan oleh 

syari’ (Allah swt) untuk mengharapkan keridhaannya. 

3) Syafi’iyyah mendefinisiakn zakat adalah nma bagi sesuatu yang 

dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu. 

4) Hanabillah mendefinisikan zakat adalah hak yang wajib dalam harta tertentu 

untuk kelompok tertentu pada waktu tertentu 

Selanjutnya menurut Didin Hafidhuddin bahwa dalam Al-Qur’an terdapat 

(tiga) kata yang menunjukan makna yang sama dengan zakat meskipun mempunyai 

                                                 
11Makhalullmi, Teori dan Praktek Lembaga Keuangan Syari’ah, (Yogyakarta: UII 

Press,2002), h. 67. 
12Wahbah Al-Zuhayly, Zakat Kajian Berbagai Mazhab, (Bandung: PT. Rosda karya, 

2008), h.85. 
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kata yang berbeda, yaitu infaq, sedekah dan hak.13 Kata “infaq” terdapat dalam QS. 

At-Taubah: 34, 

  

Kata “infaq” terdapatdalam QS. At-Taubah:34 

ةَ َوََل يُنفِقُونَهَا فِى َسبِيلِ  ْرهُم بَِعَذاب   َوٱلَِّذيَن يَْكنُِزوَن ٱلذَّهََب َوٱْلفِضَّ ِ فَبَشِّ ٱَّللَّ  

  أَلِيم  

Terjemahannya: 

“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak  

menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, 

bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih”14 

Kemudian kata “sedekah” terdapat dalam QS. At-Taubah: 103 

تََك  يِهم بِهَا َوَصلِّ َعلَْيِهْم ۖ إِنَّ َصلَوَٰ لِِهْم َصَدقَةً تُطَهُِّرهُْم َوتَُزكِّ ُخْذ ِمْن أَْمَوَٰ

ُ َسِميٌع َعلِيمٌ   َسَكٌن لَّهُْم ۗ َوٱَّللَّ

Terjemahannya: 

“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.”15 

Sedangkan kata “hak” terdapat dalam QS. Al-an’am: 141 

غَ  ت  وَّ ْعُرْوشَٰ ت  مَّ ْرَع ُمْختَلِفًا َوهَُو الَِّذْيْٓ اَْنَشاَ َجن َٰ النَّْخَل َوالزَّ ت  وَّ ْيَر َمْعُرْوشَٰ

ْٓ اَِذآْ  َغْيَر ُمتََشابِه ۗ ُكلُْوا ِمْن ثََمِره  اَن ُمتََشابِهًا وَّ مَّ ْيتُْوَن َوالرُّ اُُكلُٗه َوالزَّ

ۖ َوََل تُْسِرفُْوا ۗاِنَّٗه ََل يُِحبُّ اْلُمْسِرفِ  تُْوا َحقَّٗه يَْوَم َحَصاِده  ْيَن  اَْثَمَر َواَٰ  
                                                 

13Didin Hafidhuddin, Zakat dalam perekonomian Moderen, (Jakarta: Gema Insani Press, 

2004) hlm. 7. 
14Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta:Al Fatih,2018, h. 192. 
15Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta:Al-Fatih,2018), h. 203. 
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Terjemahannya: 

“Dan Dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang 

tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, 

zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa 

(rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya 

(zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. 

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.’’16 

 

1. Tata Cara Pengelolaan Zakat  

Zakat merupakan ibadah yang berdimensi ganda, baik vertical maupun 

horizontal. Dikatakan demikian, karena zakat disamping bersifat ta’abbdu 

(merupakan ibadah kepada Allah swt), dan juga bersifat ijtimaiyah (social 

kemasyarakatan). Oleh itu, maka pelaksaanya pun harus dengan cara 

mempertimbangkan kedua dimensi tersebut. Dalam pembahasan ini akan dibahas 

beberapa hal yang terkait dengan pelaksanaan zakat tersebut. 

1) Pengelolaan zakat 

Pada prinsipnya, dibenarkan oleh syariat islam apabila seseorang yang 

berzakat langsung memberikan sendiri zakatnya kepada para mustahiq dengan 

syarat kriteria mustahiq sejalan dengan firman Allah swt tersebut dan juga 

berdasarkan tuntunan Nabi Muhammad saw, tentu akan lebih utama jika zakat itu 

disalurkan lewat amil zakat yang amanah, bertanggung jawab, dan terpercaya. Ini 

dimaksudkan agar distribusi zakat itu tepat sasaran sekaligus menghindari 

penumpukan zakat pada mustahiq tertentu yang kita kenal sementara mustahiq 

lainnya karena kita tidak mengenalnya tidak mendapatkan haknya.  

                                                 
16 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta:Al Fatih,2018, h. 146. 
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Disamping itu, ada mustahiq yang berani terang-terangan meminta dan 

adapula mustahiq yang merasa berat (malu) untuk meminta. Kemungkinan kita 

memberi kepada mereka yang terang-terangan meminta, sementara kepada yang 

merasa berat meminta kita sama sekali tidak memperhatikan. 

Dengan demikian, maka penyaluran zakat bisa dilakukan sendiri oleh 

muzakki secara langsung kepada yang berhak menerimanya atau menyerahkannya 

kepada pemerintah atau badan/lembaga yang bertugas mengumpulkan dan 

mendistribusikan zakat. Masing-masing dari kedua pendapat tersebut mempunyai 

alasan atau landasan. Bagi muzakki yang ingin menyerahkan zakatnhya sendiri 

mempunya landasan hukum dalam surat al-Ma’arij:24-25 

ْعلُْومٌۖ   َوالَِّذْيَن فِْيْٓ اَْمَوالِِهْم َحقٌّ مَّ

Terjemahannya:   

dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu.17 

 

ۤاى ِِل َواْلَمْحُرْومِۖ   لِّلسَّ

Terjemahannya:  

Bagi orang (miskin) yang meminta dan yang tidak meminta.18 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa didalam harta seseorang  

muslim yang kaya ada hak orang-orang miskin, baik yang meminta maupun tidak 

meminta. Oleh karena itulah, maka sseorang muslim wajib menyerahkan zakatnya 

kepada mereka19 

                                                 
17 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta:Al Fatih,2018, h. 568. 
18Ibid, h. 568. 
19Fakhruddin,op. Cit., h.193. 
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Adapun mereka yang menyerahkan zakatnya kepada pemerintahan 

badan/lembaga mendapatkan justifikasi dalam surat at-Taubah: 103 Ayat tersebut 

menjelaskan bahwa zakat dari umat islam itu harus di ambil dan yang bisa 

mengambil zakat dari umat islam yang berkewajiban mengeluarkan zakat. Hal 

inilah yang dilakukan atau dijalankan oleh Rasulullah saw beserta para sahabatnya. 

Disamping itu, pengambilan zakat dari umat islam yang mampu dimaksudkan agar 

umat islam yang tidak faham tentang zakat bisa menunaikan zakatnya dengan 

benar. 

Namun demikian, bagaimana caranya mengeluarkan zakat dari harta zhair 

atau bathin? Para ulama’ memberikan perincian tentang masalah ini sebagai 

berikut:20 

a. Apabila harta itu bersifat bathin/khafi, seperti emas, perak, dan harta 

perniagaan, maka pemiliknya boleh membagi dan mendistribusikannya 

sendiri atau menyerahkannya kepada imam (pemimpin), 

b. Apabila harta bersifat zhair, maka menurut jumhur ulama’, termasuk imam 

Maliki dan Hanafi wajib diserahkan kepada imam (pemimpin). 

2) Kedudukan niat dalam zakat  

Niat merupakan barometer untuk meluruskan amal perbuatan seseorang. 

Apabila niatnya baik, maka amalpun akan menjadi baik. sebaliknya, bila niatnya 

rusak, maka amalnya juga akan rusak. 

                                                 
20Ibid,h.26. 
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Dengan demikian, maka niat merupakan pembeda antara ibada dan 

pengabdian dengan yang lainnya. Niat akan menentukan nilai atas suatu 

perbuatan.Zakat sebagai salah satu amal perbuatan seharusnya dalam 

penunaiannya diawali dengan niat.maksudnya adalah muzakki (pembayar zakat) 

menyakini bahwa apa yang di keluarkan tersebut adalah zakat hartanya, atau 

zakat harta orang yang dikeluarkan melalui dia. 

Mayoritas fuqaha’ berpendapat bahwa niat itu merupakan syarat dalam 

mengeluarkan zakat, karena zakat adalah ibadah, sedangkan ibadah tidak sah 

kecuali dengan niat. 

3) Pembayaran nilai zakat 

Zakat merupakan bukti dari adanya kesadaran antar manusia. Ia bisa 

melahirkan kesejahteraan sirkulasi hidup bersosial, ia dapat mengentaskan 

kemiskinan dan dapat menyelamatkan manusia dari kerugian di dunia dan di 

akhirat. 

Adapun mengeluarkan dalam bentuk standar nilai harganya, karena ada 

kebutuhan atau mashlahat ataupun keadilan, maka tidak apa-apa. Berikut 

diberikan beberapa contoh: 

1. Seseorang sudah menjual hasil panen kurmanya atau hasilkebunnya dan 

ia sudah menerima pembayaran dalam bentuk uang. Maka, dalam 

keadaan ini, ia menunaikan zakat dengan uang. 

2. Seseorang diwajibkan menunaikan zakat berupa 1 ekor kambing karena 

ia memiliki 5 unta, namun ia tidak punya kambing dan tidak seorang pun 

yang menjual kambing, maka boleh ia berzakat dalam bentuk uang 
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3. Para mustahiknya sendiri yang menggunakan zakatdalam bentuk standar 

nilai harga (uang) sebab lebih besar manfaatnya bagi mereka, menurut 

mereka, maka berikanlah zakat kepada mereka dalam bentuk uang. 

Ataupun menurut pandangan petugas zakat, jika para fakir miskin di beri 

zakat dalam bentuk uang muka maka akan lebih bermanfaat.21 

4) Golongan Mustahik 

Zakat adalah salah satu sumber pemasukan bagi public dalam sebuah 

daerah aatau Negara. Akan tetapi daerah memiliki kekusuan dibandingkan 

dengan sumber penerimaan dana zakat tersebut melalui Al-Qur’an surat at-

Taubah ayat 60 

a. Mustahik 

1. Fakir  

 Fakir adalah orang yang memerlukan prtolongan disebabkan tidak 

memperoleh penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya 

mengikuti kebiasaan atau ukuran  yang berlaku dilingkungan masyarakatnya. 

2. Miskin  

Golongan ini hampir serupa denga golongan sebelumnya yaitu orang-orang 

yang fakir. Ulama mahzab Abu Hanifah mengartikan orang miskin sebagai orang 

yang tidak memiliki apapun termasuk pekerjaan untuk penghasilannya. Sehingga 

terbayangkan bahwa kondisinya bahkan lebih buruk dari orang-orang fakir. 

3. Amil Zakat 

                                                 
21Ibid,h.30 
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Semua pihak yang melakukan kerja-kerja yang berkaitan dengan 

pengumpulan, penjagaan, pencatatan dan penagihan harta zakat. Amil zakat ini 

merupakan bagian dari delapan ansaf yang berhak atas hak zakat. 

Amil zakat ini dilantik oleh pemerintah didalam sebuah Negara, atau mereka 

diberikan hak oleh pemerintah untuk menjalankan fungsi-fungsi sebagai amil zakat 

di dalam sebuah Negara tertentu.22 

Diantaranya syarat-syarat sebagai amil zakat: 

1. Seorang Muslim 

2. Seorang Mukallaf (dewasa dan sehat/waras fikiran) 

3. Jujur 

4. Memahami hukum zakat 

5. Mampu melaksanakan tugasnya dengan baik 

6. Bukan dari keluarga Muhammad saw 

7. Laki-laki 

8. Orang yang merdeka, bukan budak dan hamba sahaya 

4. Mu’allaf 

Mu’allaf adalah kelompok yang diijinkan hatinya supaya 

cenderung kepada islam atau mengokohkan keislamanya atau dapat 

melindunginya dari kejahatannya atau kelompok yang diharapkan 

manfaatnya dalam menolong umat islam terhadap musuhnya. 

5. Fir Riqaab 

                                                 
 
22Muhammad Abduh, ZAKAT Tinjauan Fikih dan Teori Ekonomi Modern, (Jakarta:FATH 

PUBLISING,2009), h.49-50. 
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Ar-Riqaab adalah bentuk plural dan raqabah yaitu budak-budak 

lelaki tetapi yang dimaksud adalah budak lelaki dan perempuan. Fir 

Riqaab artinya munia perbudaengeluarkan zakat untuk memerdekakan 

budak sehingga terbebas dari dunia perbudakan.23 

 

Adapun cara untuk membebaskan budak ada dua macam yaitu: 

1. Menolong budak mukatab, yaitu budak yang telah ada 

perjanjian dengan tuannya, juka dia mampu mendapatkan 

sejumlah harta, maka bebaslah dia  

2. Seorang atau kelompok orang dengan zakatnya membeli 

seorang budak untuk dimemerdekakan. 

6. Orang yang terlihat hutang 

Orang yang berhutang untuk kepentingan pribadi yang tidak 

bisa dihindarkan dengan syarat-syarat sebagai berikut: 

1. Utang itu tidak muncul karena kemaksiatan 

2. Utang itu tidak melihat pelakunya 

3. Si pengutang tidak sanggup lagi melunasi hutangnya  

4. Hutang itu sudah jatuh tempo, atau sudah harus dilunasi ketika 

Zakat itu diberikan kepada si pengutang 

7. Orang yang berjihad di jalan Allah 

Disebutkan dalam buku An-Nihaya karangan Ibnu Katsier 

bahwa makna fii sabilillah terbagi menjadi dua, yaitu: 

                                                 
23Ibid,h.94. 
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1. Arti asal kalimat ini menurut bahasa adalah setiap perbuatan ikhlas 

dipergunakan untuk taqarrub kepada Allah swt segala amal shaleh, baik 

bersifat pribadi ataupun social. 

2. Arti yang biasa di fahami oleh kita ini apabila bersifat mutlak adalah 

jihad, sehingga karena bersifat seringnya dipergunakan untuk itu, 

seolah-olah artinya khusus untuk jihad. 

8. Ibnu Sabil 

Ibnu sabil adalah musafir yang sedang dalam perjalanan. 

Golongan ini diberi zakat dengan syarat-syarat sebagai berikut: 

1. Sedang dalam perjalanan diluar lingkungan negri tempat 

tinggalnya 

2. Perjalanan tersebut tidak bertentangan dengan syariat 

sehingga pemberian zakat itu tidak menjadi bantuan untuk 

berbuat maksiat. 

3. Pada saat itu ia tidak memiliki biaya untuk kembali ke 

negerinya. Meskipun di negerinya sebagai orang kaya. 

b. Penggunaan Zakat diantara Mustahiq 

Zakat diambil untuk mencapi beberapa tujuan, selain untuk mensucikan 

harta dan jiwa si Muzakki, zakat juga sebagai sumber pembiayaan utama bagi 

tujuan-tujuan kebajikan dan pembangunan yang selaras dengan tujuan umum 

terhadap delapan kategori mustahiq. 
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Oleh karena itu, persoalan kemana dana zakat harus dialirkan dan dalam 

bentuk apa aliran dana tersebut kepada mustahiq menjadi persoalan yang cukup 

serius dan tidak boleh dipandang ringan. 

Dari daftar penggunaan dana zakat terhadap setiap mustahiq di antaranya 

dapat seperti berikut: 

1. Fakir   Beasiswa untuk waktu tertentu 

 Bantuan untuk anak-anak yatim 

 Bantuan untuk biaya penguburan 

2. Miskin  beasiswa untuk waktu tertentu 

 bantuan untuk anak-anak yatim 

 bantuan untuk biaya penguburan 

3. Amil  Gaji bulanan atas kerjanya mengurusi 

zakat setiap bulan 

 Pembiayaan kepentingan badan amil 

tersebut 

4. Muallaf   Bantuan keuang pada badan-badan yang 

menangani muallaf dan kehidupannya 

 Pembiyayaan pelatihan-pelatihan 

keislaman bagi para muallaf 

5. Riqab   Membebaskan orang-orang yang dipaksa 

melakukan penghambaan seperti 

perbudakan, pelacuran yang dipaksa, 
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penjualan tenaga kerja dibawah umur, dan 

lainnya 

6. Gharimin   Penyelesaian hutang-hutang yang alasan 

berhutangnya karena alasan syar’i 

7. Fii sabilillah  Bantuan keuangan untuk upaya-upaya 

menuju pengokohan tegaknya islam 

seperti riset –riset keislaman 

8. Ibnu Sabil  Bantuan bagi mereka yang menghadapi 

masalah keuangan untuk pulang ke 

daerah mereka masing-masing 

 

1. Muzakki 

Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang 

muslim yang berkewajiban menunaikan zakat. Menurut UU No, 38 

Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat muzakki adalah orang atau 

badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan 

zakat.24 Dari pengertian diatas jelaslah bahwa zakat tidak hanya 

diwajibkan kepada perorangan saja. Seluruh ahli fiqih sepakat bahwa 

setiap muslim, baligh dan berakal wajib menunaikan zakat. Akan tetapi 

mereka berbeda pendapat tentang orang yang belum baligh dan gila  

                                                 
24UU No, 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. 
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Menurut mahzab imamiyah, harta orang gila, anak-anak, dan 

budak tidak wajib dizakati, dan baru wajib dizakati ketika pemiliknya 

sudah baligh, berakal, dan merdeka25. Ini berdasarkan sabda Rasulullah 

SAW yang artinya : 

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh mahzab Hanafi, 

tetapi hanafi tidak memberlakukan berakal dan baligh pada zakat 

tanaman dan buah-buahan. Menurut Mahzab Maliki, Syafi’i dan 

Hanbali berakal dan baligh tidak dijadikan syarat bagi diwajibkan 

zakat.26 

Oleh sebab itu, harta orang gila dan anak-anak wajib dizakati 

oleh walinya, bagi mereka yang memahami zakat seperti ibadah yang 

lain, yakni seperti shalat, puasa dan lain-lain, tidak mewajibkan anak-

anak yang belum baligh dan dan orang gila menunaikan zakat. Adapun 

mereka yang menganggap zakat sebagai hak orang-orang fakir atas 

harta orang-orang kaya, mewajibkan anak-anak yang belum baligh dan 

orang gila menunaikan zakat. 

Menurut mahzab Hanafi, Syafi’i dan Hambali islam merupakan 

syarat atas kewajiban menunaikan zakat. Dengan demikian, zakat tidak 

diwajibkan atas menunaikan zakat.27Mereka tidak mewajibkan zakat 

atas non-Muslim mendasarkan pendapatnya kepada ucapan Abu Bakar 

                                                 
25Abu Bakar  Atjen, Ilmu Fiqh Islam Dalam Lima Mahzab Untuk Perguruan Tinggi Islam, 

(Jakarta : Islamic Reaserch Institute, 1997), h. 107-108. 
26Wahbah Al Zuhaili, Al Fiqh Islami Adilatu, (Damaskus : Dar Al Fikr,1995), h. 590. 
27Muhammad Ibrahim Jannati, Fiqih Perbandingan Lima Mahzab 2, (Jakarta: Cahaya, 

2007), h. 65. 
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bahwa zakat adalah sebuah kewajiban dari Rasulullah SAW kepada 

kaum muslimin. Sementara, orang kafir baik pada masa kekafirannya 

atau sesudahnya, tidak diwajibkan menunaikan zakat sebagaimana 

mereka tidak dikenai pula kewajiban shalat.  

Adapun mereka yang mewajibkan zakat atas non-Muslim 

mendasarkan pendapatnya  pada dalil bahwa orag-orang kafir juga 

terbebani melakukan berbagai perkara yang bersifat furu’.28 

Syarat-syarat bagi orang yang wajib zakat adalah: 

1. Islam 

2. Merdeka  

3. Memiliki nisab, yaitu kelebihan harta milik yang digunakan 

untuk mencukupi kebutuhan pokok (primer) seperti 

pangan, sandang, papan, kendaraan dan perabot rumah 

tangga lainnya 

4. Sempurnanya haul (waktu nisab) hartanya, kecuali biji-

bijian dan buah-buahan karena tidak disyaratkan 

sempurnanya waktu 

5. Terhindarnya harta zakat dari hutang, baik seluruhnya 

maupun sebagaian besarnya dan tidak sedang 

dipersengketakan 

                                                 
28Ibid, h. 27.  
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Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa syarat yang harus di penuhi 

dalam masalah kewajiban zakat. Syarat tersebut antara lain berhubungan dengan 

Muzakki (orang yang mengeluarkan zakat) dan yang berkaitan dengan harta. 

Syarat pertama, yakni yang berkaitan dengan Muzakki:Islam dan Merdeka, 

syarat kedua, yakni berkaitan dengan harta yang dikeluarkan:Hatra tersebut dimiliki 

secara sempurna, harta tersebut adalahharta yang berkembang, harta tersebut telah 

mencapai nisab, telah mencapai haul (harta tersebut bertahan selama setahun), harta 

tersebut merupakan kelebihan dari kebutuhan pokok. 

5. Macam-macam zakat 

Pada dasarnya zakat terbagi menjadi dua macam diantaranya adalah:29 

1. Zakat fitrah 

Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan menjelang hari raya 

idul fitri oleh setiap muslim baik tua, muda, atau bayi yang baru lahir.zakat ini 

biasanya di bentuk sebagai makanan pokok seperti beras.besaran dari zakat ini 

adalah 2,5kg atau 3,5 liter beras uang biasanya di komsumsi, pembayaran zakat 

fitrah ini biasa dilakukan dengan membayarkan harga dari makanan pokok daerah 

tersebut. 

Zakat ini dikeluarkan sebagai ttanda syukur kita kepada Allah karena telah 

menyelesaikan ibadah puasa. Selain itu akat fitrahzakat fitrah juga dapat 

menggembirakan hati para fakir miskin dihari raya idul fitri. Zakat fitrah juga di 

                                                 
29Elsi Kartika, pedoman Pengelolaan Zakat (Semarang: UNNES Press, 2006), h. 21. 
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maksudkan untuk membersihkan dosayang mungkin ada ketika seseorang 

melakukan puasa ramadhan. 

2. Zakat maal 

Zakat maal merupakan bagian dari harta kekayaan seorang (juga badan 

hukum) yang wajib di keluarkan untuk golongan tertentu, setelah di miliki dalam 

jangka waktu tertentu, dan jumlah minimal tertentu. Dalam Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pada pasal 4 ayat 2 menyebutkan 

bahwa harta yang dikenai zakat maal berupa emas, perak, uang, hasil pertanian dan 

perusahan, hasl pertambangan, hasil peternakan, hasil pendapatan, da jasa, serta 

rikaz. 

Sedangkan dalam referensi lain menyebutkan terdapat zakat maal dalam 

lingkup ekonomi klasik, zakat berdasarkan nash yang disampaikan oleh Rasulillah 

SAW, yaitu zakat yang terkait dengan hewan ternak, zakat emas dan perak, zakat 

perdagangan, zakat hasil pertanian dan zakat temuan dan hasil tambang.sedangkan 

zakat yang bersumber dari ekonomi kontemporer dari zakat profesi, zakat surat-

surat berharga, zakat industry, zakat polis Asuransi, dan lainnya. Berikut adalah 

macam zakat maal.30 

1. Zakat hewan ternak 

Persyaratan utama zakat pada hewan ternak adalah: 

a. Mencapai nisab. Syarat ini berkaitan dengan jumlah minimal hewan 

yang dimiliki, yaitu 5 ekor untuk unta, 30 ekor untuk sapi, dan 40 ekor 

untuk kambing atau domba 

                                                 
30Ismail Nawawi, Manejemen Zakat dan Wakaf, (Jakarta:VIV Press,2013), h. 103-134. 
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b. Telah melewati waktu satu tahun (haul) 

c. Digembalakan di tempat umum 

d. Tidak dipergunakan untuk keperluan pribadi pemiliknya dan tidak 

pula dipekerjakan 

2. Zakat emas dan perak 

Persyaratan utama zakat pada emas dan pearak yaitu:31 

a. Mencapai nisab, zakat 2,5%. Nisab emas adalah 20 Dinar = 20 mitqal, 

85 gram emas 24 karat, 97 gram emas 21 karat, 113 gram emas 18 karat. 

b. Nisab perak adalah 595 gram 

c. Telah mencapai haul. 

2. Zakat perdagangan 

Ada syarat utama kewajiban zakat perdagangan, yaitu: 

a. Niat berdagang 

b. Mencapai nisab 

c. Nisab dan zakat harta perdagangan adalah sama dengan nisab dari zakat 

dan perak yaitu 85% dan zakatnya 2,5% 

d. Telah mencapai 1 tahun 

3. Zakat hasil pertanian 

Ada syarat utama untuk kewajiban zakat hasil pertanian ini adalah: 

a. Pengeluaran zakat setiap panen 

b. Nisab 635 kg, zakat 5%, jika dia iri dengan irigasi. 

5. Zakat investasi  

                                                 
31 Ibid, h.135-136. 
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Adapun syarat wajibuntuk mengeluarkan zakat investasi adalah sebagi berikut: 

a. . Senilai 86 gram emas  

b. Telah genap setahun  

c.  Zakatnya sebanyak 2,5% dari seluruh penghasilan selama satu tahun 

6. Tujuan, Manfaat, dan Hikmah Zakat 

Zakat merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi hablum minalllah 

dan hablum minannas. Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh islam dibalik 

kewajiban zakat adalah sebagai berikut32 

1. Mengangkat derajat fakir 1miskin dan membantunya keluar dari 

kesulitan hidup serta penderitaan 

2. Memebantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para 

mustahiq. 

3. Membentangkan dan membinatali persaudaraan sesama umat islam dan 

manusia umumnya 

4. Menghilangkan sifat kikir dan pemilik harta kekayaan 

5. Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan social) dari hati orang-

orang miskin 

6. Menjebatani jurang pemisah antar yang kaya dengan yang miskin dalam 

satu masyarakat. 

                                                 
32Elsi Kartika Sari, Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf(jakarta: PT. Gresindo,2007), h. 12-

13. 
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7. Mengembangkan rasa tanggungjawab social pada diri sendiri, terutama 

pada mereka yang punya harta 

8. Mendidik manusia untuk disiplin menunaikan kewajiban dan 

menyerahkan hak orang lain yang ada padanya  

9. Saran pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan social.  

Adapun hikmah sebagai berikut:33 

1. Zakat menjaga dan memelihara harta dari incaran mata dan tangan para 

pendosa dan pencuri 

2. Zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang fakir dan orang-orang 

yang sangat memerlukan bantuan, zakat bisa mendorong mereka untuk 

bekerja dengan semanagat, ketika mereka mampu melakukannya dan 

bisa mendorong mereka untuk memelihara kehidupan yang layak 

3. Dapat mensucikan jiwa dari penyakit kikir dan bakhil, ia juga melatih 

seorang mukmin untuk bersifat memberi dan demawan 

4. Zakat diwajibkan untuk ungkapan rasa syukur atas nikmat harta yang 

telah dititipkan kepada seseorang, dengan ini dinamakanzakat maal 

(zakat harta kekayaan) 

5. Model Penyaluran Zakat 

Model penyaluran zakat ada dua yang pertama, diserahkan secara langsung 

dan muzakki (orang yang mengeluarkan zakat) ke mustahiq (orang yang berhak 

menerima zakat) tanpa perantara. Kedua diserahkan kepada lembaga zakat baik 

                                                 
33Wahab Al-Zuhuyly, Zakat Kajian Berbagi Mahzab (Bandung: PT. Remaja Ronda Karya, 

2008), h. 85. 
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milik pemerintah (BAZ) atau pengelola swasta (LAZ). Jadi muzakki tidak 

memberikan langsung kepada mustahiq, tetapi di kelola lembaga sebagai 

perantara.34 

1. Penyaluran secara langsung  

Penyerahan secara langsung adalah muzakki menyerahkan zakatnya 

langsung kepada mustahiq (orang yang berhak menerima). Pada prinsipnya 

dibenarkan oleh syari’at islam apabila seseorang berzakat langsung memberika 

sendiri zakatnya kepada para mustahiq dengan syarat mustahiq sejalan dengan 

firman Allah swt dalam surat at-Taubah : 60 

ِكْيِن َواْلَعاِملِْيَن َعلَْيهَا َواْلُمَؤلَّفَِة قُلُْوبُهُْم َوفِى  ُت لِْلفُقََرۤاِء َواْلَمسَٰ َدقَٰ اِنََّما الصَّ

ُ َعلِْيٌم  ِ َۗوّللا َٰ َن ّللا َٰ بِْيِلۗ فَِرْيَضةً مِّ ِ َواْبِن السَّ قَاِب َواْلَغاِرِمْيَن َوفِْي َسبِْيِل ّللا َٰ الرِّ

 َحِكْيم

 

Terjemahanny 

"sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-

orang miskin, pengurus-pengurus zakat,para muallaf yang di bujuk hatinya, 

untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, sebagai sesuatu 

ketetapan yang diwajibkan oleh Allah, dan Allah maha mengetahui lagi 

maha bijaksana.”35 

 

Akan tetapi, sejalan dengan firman Allah tersebut dan juga berdasarkan 

tuntuna Nabi Muhammad saw, tentu akan lebih utama jika zakat itu disalurkan 

lewat amil zakat yang amana, bertanggung jawab, dan terpercaya.ini dimaksudkan 

                                                 
34Wahbah  Al-Zuhayly, zakat Kajian Berbagai Mahzab (Bandung: Pt. Remaja 

Rondakary,.2008), h. 85. 
35Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta:Al Fatih,2018, h. 93. 
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agar distribusi zakat tepat sasaran sekaligus menghindari penumpukan zakat pada 

mustahiq tertentu yang kita kenal sedangkan mustahiq lainnya karena kita tidak 

mengenalnya maka kita tidak mendapatkannya haknya.36 

Walaupun tidak merasa semua tempat, dibeberapa lingkungan terdapat 

kekurangan kepercayaan terhadap pengelola zakat oleh organisasi. Kehawatirannya 

mungkin karena uang zakat itu tidak sampai kepada yang berhak atau hanya 

digunakan oleh amil/kepanitiannya. Curiga karena yang diharapkan wujudnya 

mungkin tidak kunjung jadi kenyataan atau mungkin tidak pernah ada laporan yang 

disaksikan secara terbuka.37 

2. Transparansi Laporan Keuangan 

1. Pengertian Transparansi 

Transparansi adalah menyampaikan laporan kepada semua pihak secara 

terbuka, terkait pengoperasian suatau pengelolaan dengan mengikutsertakan 

semua unsur sebagai landasan pengambilan keputusan dan proses pelaksanaan 

kegiatan.38 Membangun transparansi dalam pengelolaan zakat akan menciptakan 

system kontrol yang baik antara dua pihak yaitu Lembaga dan stakeholder, karena 

tidak hanya melibatkan pihak internal organisasi saja tetapi lebih kepada pihak 

eksternal yaitu muzakki atau masyarakat secara luas. Hal inilah yang dijadikan 

Lembaga untuk mengurangi rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan 

diminimalisir. 

                                                 
36Sudirman, Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas (Malang: UIN Press,2007), h. 27. 
37Ibid,28. 
38Muhammad Hasan, Manejemen Zakat (Cet. 1, Yogyakarta: Idea Press, 2011), h. 93. 
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Menurut Mardiasmo sebagaimana dikutip dalam Armin Rahmanursajid, 

transparansi mengandung arti keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan 

informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan atas suatu aktivitas pengelolaan 

sumber daya publik. Pemerintah dalam konteks ini adalah Lembaga zakat 

menyampaikan informasi pengelolaan baik itu keuangan dal lainnya kepada para 

pemangku kepentingan yaitu muzakki.39 

Secara keuangan Asia Development Bank (ADB) sebagaimana dikutip 

dalam suparno memberikan indicator ataupun prinsip-prinsip Good Financial 

Governance yaitu: Angaran yang disusun Lembaga dikatakan transparan jika 

memenuhi kriteria berikut: 

1. Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses 

2. Tersedia laporanpertanggungjawaban yang tepat waktu 

3. Terdapat system pemberian informasi kepada publik.40 

Terciptanya transparansi akan mampu memberikan dampak yang baik lagi 

pegawasan oleh muzakki terhadap lembaga. Tentunya ini kita akan mempengaruhi 

serta mendorong muzakki dalam memilih Lembaga zakat. 

Menurut Abdussalam Abu Tapanjeh, transparansi dalam perspektif Islam 

adavlah: 

                                                 
39Amin Rahmananursajid. “Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pertanggungjawaban 

Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Yang baik di Daerah (Studi Di Kab. Kabumen)”. Tesis. 

(Semarang. Universitas Diponegoro, 2008), h. 93. 
40Suparno, “Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Daerah” Tesis (Universitas Sumatera 

Utara, 2012), h. 12. 
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1. Organisasi bersifat terbuka kepada muzakki seluruh fakta yang terkait 

aktivitas pengelolaan zakat termasuk informasi keuangan harus mudah 

diakses oleh pihak yang berkepentingan terhadap informasi tersebut. 

2. Informasi harus diungkapkan secara jujur, lengkap dan meliputi segala 

halyang terkait dengan informasi yang diberikan. 

3. Pemberian informasi juga perlu dilakukan secara adil kepada semua pihak 

yang membutuhkan informasi.41 

Oleh karena itu, merujuk pada teori tersebut untuk penerapan tolak ukur 

Lembaga zakat dikatakan transparan yang erat kaitannya engan kejujuran, 

amanah dalam memberikan informasi. Transparasi akan menciptakan 

keterjalinan kepercayaan masyarakat muzakki dengan organisasi pengelola 

zakat. Dalam Islam konsep transparansi erat kaitannya dengan kejujuran. Dalam 

menyampaikan informasi Lembaga harus jujur, tidak ada satupun hal yang 

ditutup-tutpidari pengetahuan informasi masyarakat dalam hal ini muzakki. 

2. Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan produk atau hasil akhir dari suatu proses 

akuntansi. Keuangan adalah laporan akuntansi yang menyediakan informasi yang 

berisi laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keungan, dan 

laporan arus kas. Laporan keuangan inilah yang menjadi bahan informasi bagi para 

pemakainya sebagai salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan. 

Disamping sebagai informasi, laporan keuangan juga sebagai laporan 

                                                 
41Abdussalam Mahmoud Abu Tapanje, 2009:10 
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pertanggungjawaban atau accountability. Dan juga dapat menggambarkan indikator 

kesuksesan suatu perusahaan atau lembaga dalam mencapai tujuannya.42 

Laporan dipersiapakan atau dibuat oleh pihak manejemen untu memberikan 

gambaran atau progres report secara periodik, karena itu, laporan keuangan 

mempunyain sifat historis dan menyeluruh. Laporan keuangan sebagai progres 

report terdiri atas data yang merupakan hasil kombinasi anatara fakta yang telah 

dicata. Prinsip-prinsip dan kebiasaan kebiasaan dalam akuntansi, dan personal 

judgement.43 

Laporan keuangan adalah catatan informasi suatu perusahaan pada suatu 

periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja dari 

perusahaan tersebut. Laporan keuangan adalah laporan yang terstruktur mengenai 

posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas 

pelaporan. Laporan keuangan dapat dikatakan sebagai data juga dapat dikatakan 

sebagai informasi. Data dapat berubah menjadi informasi kalau diubah kealam 

konteks yang memberikan makna.44 

Tujuan umum lapora keuangan adalah untuk memberikan informasi 

mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu 

entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan 

mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. 

                                                 
42 Drs. Sofyan Syarif Harahap, MS Ac, Teori Akuntansi Laporan Keuangan, (Jakarta:Bumi 

Aksara, 2002), h. 7. 
43Irham Fahmi “Analisis Laporan Keuangan” (Bandung:ALFABETA, 2015), h.3. 
44Paul Lilirank, “The Quality of Information”, Internasional journal of Quality?& 

Reliability ManagemenyVol. 20 No 6 ?(Juni 2003), h. 691-703. 
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Laporan keuangan ini tidak hanya penting bagi pihak-pihak dalam 

perusahaan, tetapi juga bagi pihak lainnya. Pemakai laporan keuangan 

meliputiinvestor saat ini dan investor potensial, karyawan, pemberi pinjaman, 

pemasok dan kreditur usaha lainnya, pelanggang, pemerintah dan lembaga-

lembaga, dan masyarakat. Sejumlah pemakai laporan ini menggunakannya untuk 

memenuhi beberapa kebutuhan informasi yang berbeda.45 

Berdasarkan PSAK 109 bahwa komponen laporan keuangan yang lengkap 

dari lembaga amil zakat terdiri dari: 

a. Laporan Posisi Keuangan 

Laporan ini menyajikan aset, kewajiban, dan dana. Untuk penyajian 

aset dan kewajiban tidak berbeda dengan laporan posisi keuangan 

institusi lainnya, namun istilah modal diganti dengan “dana”. 

b. Laporan Perubahan Dana 

Laporan perubahan dana menyajikan berbagai penerimaan dan 

penyaluran dana zakat,dana infak/sedekah, dan dana non halal serta 

penerimaan dan penggunaan dana amil. 

c. Laporan perubahan aset kelolaan 

Laporan ini menyajikan pengelolaan aset dan dana infaq/sedekah. 

Dana zakat peruntukkanya secara jelas, sedangkan untuk dana 

infaq/sedekah penyalurannya fleksibel. Tidak harus langsung 

menyalurkan kepada yang berhak, teta api boleh dikelola dulu oleh 

                                                 
45Srinurhayati, Wasilah “ Akuntansi Syariah di Indonesia” Edisi Revisi, (Jakarta:Salemba 

Empat, 2011), h. 96. 
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lembaga pengelola agar dana tersebut dapat memberikan manfaat 

yang lebih luas.  

d. Laporan Arus Kas 

e. Catatan Atas Laporan Keuangan46 

Laporan keuangan juga merupakan pertanggungjawaban pengelolaan 

perusahaan atas setiap tugas yang dipercayakan. Berikut ini, beberapa tujuan 

pembuatan atau penyusunan laporan keuangan yaitu: 

1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki 

lembaga pada saat ini 

2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang 

dimiliki lembaga pada saat ini. 

3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapata yang diperoleh 

pada suatu periode tertentu. 

4. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah biaya dana dan jenis biaya 

yang dikeluarkan perusahan dalam satu periode tertentu. 

5. Memberikan informasi tentang perubahan yang terjadi terhadap aktiva, 

pasiva, dan modal lembaga. 

6. Memberikan informasi tentang catatan atas laporan keuangan. 

7. Informasi keuangan lainnya. 

Laporan keuangan sebuah lembaga pengelola zakat harus diterbitkan secara 

berkala, hal tersebut untuk meningkatkan kepercayaan muzakki maupun calon 

                                                 
46Peryataan  Standar Akuntansi Keuangan No 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq dan 

Shodaqah. 
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muzakki. Sehingga keyakina dan kepercayaan muzakki terhadap citra lembaga 

tetap terjaga. Dengan demikian, maka amil dalam melaksanakan manejemen 

pengelolaan zakat harus dikelola secara optimal, profesional dan sesuai dengan 

tujuan zakat yaitu mengentaskan kemiskinan, oleh karena itu harus memiliki data-

data yang lengkap berkaitan dengan nama-nama mustahiq dan tingkat kesejahteraan 

hidupnya serta kebutuhannya.47 

 

 

 

  

                                                 
47Dr. Kasmir, S.E.,M.M. Pengantar Manejemen Keuangan, (Jakarta:Prenamedia 

Grup,2010), h. 87. 
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BAB III 1 

METODE PENELITIAN 2 

A. DesainPenelitian 3 

1. Jenis Penelitian 4 

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, metode 5 

kualitatif adalah metode penelitian yang dapat diartikan sebagai metode interpretasi 6 

terhadap data yang ditemukan di lapangan48 7 

2. Pendekatan Penelitian 8 

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat 9 

deskriptif. Melalui pendekatan ini, peneliti berusaha menjelaskan secara mendalam 10 

terkaitpengelolaan zakat berdasarkan hukum Islam dan mengkaji cara pembagian 11 

zakat secara transparansi di Baznas Kota Makassar. 12 

B. Lokasi dan Objek Penelitian 13 

Penelitian ini dilkasanakan di jln Teduh Bersinar No. 5, Rappocini, Gn.Sari, 14 

Makassar, KOTA MAKASSAR, SULAWESI SELATAN 90221 dengan objek 15 

penelitian  dalam penelitian ini adalah pengurus Baznas Kota Makassar, Wakil 16 

ketua (bidang pendistribusian), dan mustahik (komsumtif dan produktif). 17 

                                                 
48Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi Mixed Methodes, (Bandung:Alfabeta,2012), 

Cetakan ke-3, h.12. 
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C. Fokus Penelitian 18 

Penelitian dengan judul Tinjauan Pengelolaan Zakat Terhadap Transparansi 19 

di Baznas Kota Makassar fokus penelitiaanya terletak pada transparansi 20 

pengelolaan zakat 21 

D. Deskripsi Fokus 22 

Penelitian ini berfokus pada 2 pokok permasalahan yaitu: 23 

1. Pengelolaan zakat 24 

Pengelolaan zakat disini adalah upaya memperbaiki dan membersihkan 25 

harta tertenu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan 26 

kepada golongan yang berhak menerimannya. 27 

2. Transparansi lapran keuangan dalam pengelolaan zakat 28 

Sangat penting pengelolaan zakat seacara transparan karena terciptanya 29 

transparansi akan mampu memberikan dampak yang baik bagi pengawasan oleh 30 

muzakki terhadap Lembaga. 31 

E. Sumber Data 32 

1. Data Primer  33 

Data prmer adalah informasi yang diperoleh langsung dari pelaku yang 34 

melihat dan terlibat langsung dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Data 35 

primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung.49  36 

 37 

                                                 
49Hadari Nabawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta:Gajah Mada 

UniversityPress,2011), h. 117. 
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2. Data Sekunder  38 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lainnya. Seperti 39 

laporan-laporan,buku, majalah, koran-koran serta arsip dan dokumen dari 40 

BAZNAS yang mendukung data dalam penulisan yang digunakan untu membantu 41 

memberi keterangan atau data lengkap50 42 

F. Instrumen Penelitian 43 

Penelitian menggunakan instrumen, penelitian sebagai alat bantu agar 44 

kegiatan penelitian berjalan secara sistematis dan terstruktur dalam pengumpulan 45 

data dilakukan dengan beberapa cara sebagaimana yang dikatakan suharisimi 46 

Arikunto antara lain sebagai berikut: 47 

1. Pedoman observasi  48 

Pedoman observasi yaitu mengamati dan mengguakan komunikasi 49 

langsumg dengan sumber informasi tentang objek penelitian 50 

2. Pedoman Wawancara  51 

Pedoman wawancara adalah pengamatan informasi dengan cara 52 

mengajukan sejumlah pertayaan secara lisan untuk dijawab secara lisan untuk 53 

dijawab secara lisan. Ciri utama dari wawancara atau interview adalah kontak 54 

langsung dengan tatap muka antara interview dan sumber informasi pedoman 55 

wawancara yaitu instrumen yang berbentuk pertayaan yang diajukan secara 56 

langsung kepada respomden. Dalam hal ini yang diwawancarai adalah: pengurus 57 

                                                 
50Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prakti, (Jakarta:PT. 

RemikaCipta,2006), h. 128-143. 
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Baznas Kota Makassar, Wakil ketua (komsumtif dan produktif). Demikian halnya 58 

dengan sejumlah mustahik, untuk mengetahuipengelolaan zakat di Baznas Kota 59 

Makassar. 60 

3. Catatan dokumentasi  61 

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data 62 

yang bersifat documenter seperti struktur Organusasi Badan Amil Zakat Nasional 63 

(BAZNAS) data penerima zakat dan dokumentasi yang berkaitan pendistribusian 64 

zakat yang ada di Kota Makassar. Metode ini dimaksudkan untuk dijadikan bahan 65 

bukti. 66 

G. Teknik Pengumpulan Data 67 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 68 

data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan 69 

bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilih milahnya menjadi satuan 70 

yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, 71 

menemukan apa yang penting dana pa yang dipelajari dan memutuskan apa yang 72 

dapay diceritakan kepada orang lain.51 73 

Dalam penelitian kualitatif, dalam melakukan analisis data terdapat 74 

beberapa komponen sebagai berikut: 75 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 76 

                                                 
51Sugiono, metode penelitian pendidikan, (pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D), 

Bandung: CV.Alfabeta,Cet.Ke-IV,2008, h.88. 



43 

 

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, 77 

memfokus, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara dimana kesimpulan 78 

akhir dapat digambarkan dan diverifikasi. 79 

2. Penyajian Data (Data Display) 80 

Setelah peneliti melakukan reduksi data, langkah yang diambil selanjutnya 81 

adalah menyajikan data yang diperoleh. Dalam penyajian data dilakukan kedalam 82 

bentuk uraian singkat atau teks dan lain sebagainya. 83 

3. Penarikan Kesimpulan (conclusion Drawing) 84 

Langkah terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan. 85 

Kesimpulan dalam penelitian dapat menjawa rumusan masalah yang sudah 86 

dirumuskan sebelumnya, akan tetapi ada kemungkinan tidak dapat menjawab 87 

rumusan masalah tersebut. Karena rumusan masalah dalam penelitian yang bersifat 88 

kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang nantinya setelah peneliti 89 

berada dilapangan. Adapun penarikan kesimpulan disini merupkan kegiatan 90 

pengumpulan bukti-bukti yang valid dan konsisten dari hasil penelitian lapangan 91 

agar dapat mengemukakan kesimpulan yang kredibel. 92 

H. Teknik Analisis Data 93 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis data 94 

kualitatif .analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja 95 

dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat 96 

dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang 97 

penting dan apa yang di pelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan 98 

kepada orang lain. 99 
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BAB IV 

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Berdirinya Badan Amil Zakat Kota Makassar 

Salah satu tujuan dari Zakat adalah membangun suatu sistem ekonomi 

yang mempunyai kesejahteraan dunian dan akhirat, serta tidak sekedar 

dikelola secara komsumtif melainkan juga dengan cara produktif. Untuk 

mencapai tujuan zakat tersebut dibentuklah suatu lembaga atau badan yang 

bertugas untuk mengelolanya agar pengelolaan zakat bisa efektif dan tepat 

sasaran. Di Indonesia salah satu lembaga yang bertugas untuk mengatur 

pengelolaan Zakat adalah BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional).yang 

berkedudukan di Ibukota Negara, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS 

Kabupaten/Kota. 

BAZNAS Kota Makassarmerupakan sebuah badan pengelolaan Zakat 

yag dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan presiden RI No. 8 Tahun 

2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan Zakat, 

Infaq dan Sedekah sesuai dengan Undang-Undang No 38 Tahun 1999 dan 

peraturan pemerintah No. 5 Tahun 2006. Berdiri sejak tahun 2002 yang 

awalnya bernama Bazda, kemudian pada akhir tahun 2015 diganti menjadi 

BAZNAS Kota Makassar seiring di berlakukannya Undang-Undang No. 23 

Tahun 2011. BAZNAS Kota Makassar menjalankan Undang-Undang No. 23 
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Tahun 2011 secara efektif pada bulan desember 2015 setelah proses yang 

cukup panjang sejak dikeluarkannya Undang-Undang tersebut.52  

2. Profil Badan AMil Zakat Nasional Kota Makassar53 

a. BAZNAS Kota Makassar merupakan lembaga pemerintahan non 

struktural yang sifatnya mandiri dan berwenang melaksanakan tugas 

pengelolaan Zakat, infaq dan sedekah serta dana sosial lainnya. 

b. BAZNAS Kota Makassar melaksanakan fungsi perencanaan, 

pengendalian pelaporan dan pertanggung jawaban atas 

pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq dan 

sedekah dan dana sosial lainnya.  

c. BAZNAS Kota Makassar menjalankan tugas pengelolaan tersebut 

berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dan peraturan 

pemerintah RI No. 14 Tahun 2014. 

3. Visi dan Misi BAZNAS Kota Makassar54 

a. Visi  

“Makassar Kota Zakat, berkah dan nyaman untuk semua” 

1) “Kota Zakat” dimaksudkan adalah Kota Makassar yang 

memiliki potensi ummat yang mayoritas dan memadai. 

Diantaranya, potensi jumlah ummat Islam dengan 

infrastruktur social ekonomi ummat yang ditandai dengan 

                                                 
52 H. Katjong Tahir, Sekretaris  BAZNAS Kota Makassar, Hasil Wawancara Peneliti di 

Kantor BMakassar 24 Januari 2022. 
53 Browsur Profil BAZNAS Kota Makassar, h.2. 

54 Http://BAZNASMakassar.com Profil Badan Amil Zakat Nasional Diakses, 24 

januari 2021. 

http://baznasmakassar.com/
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jumlah sarana dan prasarana peribadatan ummat Islam yang 

menjanjikan kekuatan kulturan Kota Makassar. 

2) “berkah” dimaksudkan adalah berkah bagi pemeberi Zakat, 

infaq, dan sedekah (muzakki) pengelolaan ZIS (amil) dan 

berkah bagi penerima ZIS (mustahik) 

3) “nyaman” yang dimaksudkan adalah mewujudkan proses 

pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, 

infaq dan sedekah yang semakin transparan, akuntabel, 

efisien, dan efektif yang ditandai dengan tumbuhnya 

kepercayaan ummat (muzakki) untuk membayar zakat, infaq 

dan sedekah sesuai dengan syariat Islam. 

4) “untuk semua” dimaksudkan adalah proses pengumpulan, 

pendistribusian, ddan pendayagunaan Zakat, infaq dan 

sedekah dapat di nikmati dan di rasakan oleh mustahik tanpa 

di diskriminasi. 

b. Misi 

1) Meningkatkan kesadaran muzakki berzakat, infaq, dan 

sedekah 

2) Mendistribusikan dan mendayagunakan zakat, infaq, dan 

sedekah untuk meningkatkan martabat dan kesejahteraan 

mustahik 

3) Terciptanya manejemen BAZNAS yang professional dengan 

dukungan sistem informasi teknologi 
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4. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar55 

BAZNAS merupakan lembaga pengelolaan zakat secara nasional yang masa 

kerjanya 5 tahun, adapun struktur organsasi BAZNAS Kota Makassar saat 

dilakukan penelitia ini adalah sebagai berikut: 

a. Ketua Umum  : DR. H.M.Anis Zakaria Kama, SH., M.Si., MH 

b. Wakil Ketua I     : Drs. H.M. Alwi Nawawi, M.Pd. 

c. Wakil Ketua II    : Drs. K.H. Jalaluddin Sanusi  

d. Wakil Ketua III   : DR. H. Mujetabe Mustafa, M..Ag 

e. Bendahara          : H. Syahruddin, S.Sos 

f. Kabid. Pengumpulan : Drs. Sultan TA’LIM, M.Si 

g. Kabid. Pendistribusian & Pendayagunaan : H. Abdul Aziz Bennu, S.Ag 

h. Kabag. Perencanaan keu. & pelaporan :- 

i. Sekretaris              : H. Katjong Tahir, SH 

 

 

 

 

 

 

                                                 
55 Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar 
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Struktur Organisasi BAZNAS Kota Makassar 2015-2020 

Gambar 1. Susunan organisasi BAZNAS Kota Makassar 
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5.  Tugas wewenang dan tanggung jawab Badan Amil Zakat Nasional 

Kota Makassar 

Dewan Pembina Badan Aamil Zakat Nasional Kota Makassar bertugas 

memberikan pembinaan sekaligus pertimbangan kepada badan pelaksana, dalam 

pelaksanaan tugas organisasi satuan audit bertugas untuk membantu tugas bidang-

bidang sekaligus mengontrol kinerja dari bidang tersebut. Ketua bidang pelaksana 

bertugas untuk mengontrol jalannya BAZNAS baik dari luar maupun di dalam dan 

betanggung jawab dalam semua tinglatan organisasi di Baznas. 

 Badan pelaksana Amil Zakat daerah Kota Makassar bertugas sebagai 

berikut : 

a. Menyeyelenggarakan tugas administrasi dan tekhnis pengumpulan, 

pendistribusian dan pendayagunaan zakat. 

b.  Mengumpulkan dan mengelola data yang diperlukan untuk penyususnan 

rencana pengelolaan zakat 

c. Menyelenggarakan bimbingan dibidang pengelolaan, pengumpulan, 

pendistribusian dan pendayagunaan zakat. 

d. Menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan, komunikasi, 

informasi dan edukasi pengelolaan zakat. 

Kepala setiap devisi atau bidang badan amil zakat menyampaikan laporan kepada 

ketua badan amil zakat melalui sekretaris, dan sekretaris menampung laporan 

berkala badan amil zakat. Setiap laporan yang di terima oleh pimpinan Baznas 
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wajib do olah dan di gunakan sebagai bahan untuk penyususnan laporan lebih lanjut 

dan untuk memberikan arahan kepada pengurus lainnya. 

B. Pengelolaan Zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota 

Makassar 

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Pasal 2 Ayat 1 pemerintah 

membentuk BAZNAS untuk melaksanakan pengelolaan zakat secara nasional.56 

Berdasarkan keputusan tersebut maka pengelolaan zakat sepenuhnya dilakukan 

oleh BAZNAS dan di bantu oleh UPZ ( Unit Pengumpulan Zakat) yang di bentuk 

oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat. Pengelolaan zakat di 

BAZNAS Kota Makassar dilakukan dengan cara mengumpulka, mendistribusikan 

zakat serta mendayagunakan dana zakat. 

1. Pengumpulan  

Pengumpulan di Baznas Kota Makassar dilakukan dengan mengumpulkan 

dana zakat muzakki baik secara langsung maupun secara laporan dana yang 

diberikan oleh UPZ (Unit Pengumpula Zakat) yang sudah di bentuk untuk 

membantu pengumpulan zakat di Kota Makassar. UPZ sendiri merupakan 

organisasi yang di bentuk oleh Baznas untk memudahkan muzakki yang ingin 

mengumpulkan zakat tanpa harus secara langsung membayar di kantor Baznas. 

Setelah dana yang diberikan oleh muzakki terkumpul, maka UPZ akan menyetor 

                                                 
56 Peraturan Pemerintah RI Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat 

Pasal 2 Ayat 1 
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dana ke Baznas atau memberikan laporan dana dan selanjutnya akan di 

distribusikan kepada asnaf yang berhak menerimanya.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Drs. Syahruddin, S.Sos selaku kabid 

pengumpulan mengatakan bahwa :57 

“pengelolaan zakat di Baznas Kota Makassar ada dua yaitu pengumpulan 

dan pendistribusian zakat. Pengumpulan dana zakat itu sendiri ada yang di 

sebut zakat kelola yaitu dana zakat yang langsung di dapatkan dari UPZ yang 

sudah di bentuk oleh BAZNAS Kota Makassar di beberapa daerah. UPZ itu 

sendiri merupakan perpanjangan tangan dari muzakki ke BAZNAS” 

Selain dana zakat yang dikumpulkan oleh Baznas Kota Makassar juga ada 

dana infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya. Berdasarkan laporan 

pengumpulan dana oleh BAZNAS Kota Makassar pada taun 2020 jumlah dana 

yang terkumpul dari dana zakat, infaq, dan DSKL adalah Rp. 23.420.394.938. dari 

dana-dana yang terkumpul itulah kemudian dikumpulkan dan di buatkan program-

program baik yang bersifat komsumtif maupun produktif. 

Laporan Pengumpulan Dana Zakat Badan Amil Zakat Nasional Kota 

Makassar Tahun 202058 

No  Uraian  Pengumpulan 2020 

 Pengumpulan/penerimaan zakat Jumlah  

1.  Saldo Awal Rp. 164.620.139,- 

2 Penerimaan zakat mall/profesi Rp. 2.327.242.772,- 

                                                 
57 Drs. Syahruddin, S.Sos, kabid pengumpulan, peneliti melakukan wawancara di kantor 

Baznas Kota Makassar, 24 januari 2022 
58 Laporan Pengelolaan Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar Periode Tahun 

2020,h.2. 
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3. Penerimaan zakat 

badan/perusahan 

Rp. 27.600.000,- 

4. Penerimaan zakat fitrah Rp. 3. 568.984.000,- 

5. Penerimaan zakat pertanian Rp. 1.000.000,- 

 Jumlah  Rp. 6.089.446.911,- 

Table 1. Pengumpulan dana zakat 

No  Pengumpulan dana infaq Jumlah 

1. Saldo Awal Rp. 83.566.554,- 

2. Penerimaan infaq kelola Rp. 1.966.060.699 

 jumlah Rp. 2.049.647.253,- 

Table 3. pengumpulan dana infaq 

No  Pengumpulan DSKL Jumlah 

1. Saldo awal  Rp. 149.848.544 

2. Penerimaan jasa/bagi hasil bank Rp. 20.472.230 

3. Penerimaan dana qurban Rp. 13.106.750.000 

4. Peneriman vidyah Rp4.230.000 

5. Penerimaan dana hibah/APBD Rp 2.000.000.000 

 Jumlah Rp. 15. 131. 452. 230 

Tabel 3 pengumpulan DSKL  

2. Pendistribusian  

Dana yang telah dikumpulkan akan di sitribusikan kepada 8 asnaf yang 

berhak menerimanya dan di salurkan juga untuk program-program yang sudah 
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di buat oleh BAZNAS Kota Makassar. Ada dua jenis pendistribusian yang di 

lakukan oleh Baznas Kota Makassar yaitu pendistribusian berdasarkan program 

dan penditribusian berdasarkan asnaf. 

a. Adapun pendistribusian berdasarka program yaitu:59 

1) Daqwah dan advokasi Makassar taqwa 

2) Sosial ekonomi: Makassar sejahtera 

3) Sosial kemanusiaan : Makassar peduli 

4) Sosial kesehatan: Makassar sehat 

5) Sosial pendidikan : Makassar cerdas 

6) Amil  

b. Adapun pendistribusian berdasarkan asnaf60 

1) Fakir 

2) Miskin 

3) Amil 

4) Muallaf 

5) Giharim 

6) Riqab 

7) Fisabilillah 

8) Ibnu sabul 

                                                 
59 A. Fifi N.R.Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar, wawancara oleh peneliti di 

kantor Baznas Kota Makassar 24 januari 2022 

 
60 Ibid 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Drs. Sultan Ta’lim M.Si selaku 

kabid pengumpulan mengatakan bahwa :61 

“setelah dananya terkumpul kemudian di distribusikan berdasarkan 

program, program itu di dasarka melalui 8 asnaf yang berhak menerima 

zakat. 8 asnaf itu adalah fakir, miskin amil, muallaf,ghiharim, riqab, 

fisabilillah, ibnu sabil.” 

Pendistribusian dana yang di lakukan oleh BAZNAS Kota Makassar tidak 

hanya pada dana zakat melainkan dana infaq. Sedekah dan sosial keagamaan 

lainnya. Dari dana-dana tersebut kemudian di gunakan untuk bantuan komsumtif 

dan juga produktif berupa modal usaha serta platihan-pelatihan yang di harapkan 

mampu membantu perekonomian masyarakat di Kota Makassar. Baznas Kota 

Makassar berharap dengan adanya zakat produktif menjadikan masyratakat bisa 

lebih mandiri kedepannya dan tidak selamanya menunggu uluran tangan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak H. Katjong Tahir, S.H selaku 

sekretaris di Baznas Kota Makasar.62  

“jika mau di distribusikan semua untuk kebutuhan komsumtif maka kapan 

bisa berubah dan berkembang mustahiknya, kita berusaha agar masyarakat 

                                                 
61 Drs. Sultan Ta’lim M.Si, Kabid Pengumpulan Baznas Kota Makassar,, Wawancara oleh 

peneliti di kantor Baznas Kota Makassar 24 januari 2022 
62H. Katjon Tahir, Sekretaris Baznas Kota Makassar, wawancara oleh peneliti di kantor 

Baznas Kota Makassar 24 januari 2022 
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tidak selamanya menunggu uluran tangan jangan selamanya menunggu di 

kasih zakat., kita berusahauntuk bisa meningkatkan perekonomian  

masyarakat sampai pada akhirnya nanti bisa mengeluarkan zakat, agar 

mereka juga bisa menjalankan kewajiban mereka yang membayar zakat” 

Setiap tahunnya Baznas mendistribusikan dana yang suda di kumpulkan 

baik itu dana zakat, infaq maupun dan sosial keagamaan lainnya. Untuk 

merealisasikan tujuan utamanya yaitu mensejahterakan masyarakat maka Baznas 

Kota Makassar setiap tahunnya menyusun program-program yang tentunya akan di 

salurkan kepada para mustahik untuk di manfaatkan sebaik mungkin agar 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi ummat. Berikut laporan pendistribusian dana 

yang di lakukan oleh Baznas Kota Makassar Tahun 2020. 

 Laporan pendistribusian dan ZIS DAN DSKL Baznas Kota Makassar 2020 

No  Pendistribusian  Zakat  Infak  DSKL 

1. Dakwah & advokasi 36.200.000 421.919.398 829.957.579 

2. Kemanusiaan  5.147.496.000 576.916.000 13.319.165.540 

3. S. Ekonomi  43. 040.000 63.812.703 - 

4. S. kesehatan 38.828.730 70.215.528 41.581.040 

5. S. pendidikan  170. 035.500 - - 

6. Amil  284. 110.513 255.451.601 1.003.094.00 

 Jumlah  5.687.130.743 1.388.315.230 14.191.707.253 

 Saldo terakhit  369.736.168 661. 332. 023 87.502.615 
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Table 4. laporang pengelolaan ZIS pada program Baznas Kota Makassar 

2020 

No  Uraian  Zakat  Infak  DSKL 

1. Fakir  96.441.733.00 - - 

2. Miskin  7.317.379.357 865.861.812 9.049.970.117 

3 Fisabilillah  277.824.481. 334.576.383 1.560.513.827 

4 Muallaf  15.500.00 - - 

5 Gharim  285.621.164 154.474.770.0 9.962.000 

6 Riqab  207.516.500 - - 

7 Ibnu sabil  82.900.000 - 4.441.200 

8 Amil  277.824.482 375.713.205,75 813.014.160 

 Jumlah  8.561.007.717 1.730.626.171 11.437.901.304 

 Dana hibah 2019   31.415.625 

 total 8.561.007.717 1.730.626.171 11.469.316.929 

 

Table 5. Laporan pendistribusian berdasarkan asnaf 2020 

Potensi zakat di Baznas Kota Makassar pada tahun 2020 sebesar Rp. 23. 

420.394. dari dana tersebut sebanyak Rp. 106.852.703 dana yang di distribusikan 

untuk zakat produktif di bidang ekonomi. Dana tersebut yang digunakan Baznas 

Kota Makassar untuk membangun pengembangan usaha mikro mustahik baik 

dengan peminjaman modal maupun penyediaan fasilitas usaha seperti penyediaan 

grobak dan pelatiham kewirausahaan. 
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a. Kendala Baznas Kota Makassar dalam Pengelolaan Zakat 

Dalam pengelolaan zakat di Baznas Kota Makassar tentunya masih 

memiliki beberapa kendala, mulai dari pengumpulan dan pendistribusian zakat 

tersebut. Seperti halnya dalam pengumpulan zakat, menurut bapak Badal salah satu 

Amil Zakat di Baznas Kota Makassar63 

“kendala yang di hadapi adalah masih kurangnya pengetahuan masyarakat 

tentang wajibnya membayar zakat.mereka paham zakat itu wajib tetapi mereka 

belum paham apa itu zakat harta karena mereka lebih paham apa itu zakat fitrah 

yang di keluarka pada bulan ramadhan. Sekalipun apa yang mereka paham 

tentang zakat fitrah tetapi mereka tetap hitung mulai dari ramdhan ke 

ramadhan.” 

Dan berdasarkan hasil wawancara bapak Ahmad Hidayat us menyatakan 

bahwa64 

“yang menjadi kendala dalam pengelolaan zakat adalah pengumpulannya agak 

rumit karena tidak semua muzakki mengantar lansgsung zakatnya ke Baznas 

tetapi mereka membawa langsung ke masjid atau yang berhak menerimanya” 

b. Solusi yang di lakukan oleh Baznas Kota Makassar  

Dalam menghadi kendala-kendala tersebut, Baznas melakukan banyak cara 

sebagai solusi agar pengelolaan zakat sesuai dengan tujuan yang di capai. 

                                                 
63Badal Awan, Amil Baznas Kota Makassar, wawancara oleh peneliti di Baznas Kota 

Makassar 24 januari 2022 
64Ahmad Hidayat, Amil Baznas Kota Makassar, wawancara oleh peneliti di Baznas Kota 

Makassar 24 januari 2022 
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Solusi yang di lakukan dalam pengumpulan zakat adalah65 

1. Melakukan sosialisasi tentang pentingnya berzakat. 

2. Membentuk organisasi unit pengumpulan zakat (UPZ) yang bertugas 

melakukan pengumpulan zakat di daerah-daerah yang ada di Kota Makassar  

Solusi dalam pendistribusian dana zakat produktif yaitu66 

a. Meningkatkan pengawasan terhadap mustahik yang di berikan odal 

usaha  

b. Memberikan pemahaman kepada para mustahik agar lebih disiplin 

dalam mengelola dana untuk kesejahteraan ekonominya. 

c. Tidak membiarkan mustahik yang tidak disiplin agar bisa berubah 

 

 

c.  Efektifitas pengelolaan zakat di Baznas Kota Makassar67 

 

 Terlepas dari adanya Kendala yang di hadapi Baznas Kota Makassar dalam 

pengelolaan zakat, sekretaris Baznas Kota Makassar Bapak H. Katjong Tahir 

mengatakan bahwa efektifitas dari pengelolaan zakat di Kota Makassar sudak 

cukup baik. 60%-70% mustahik sudah menggunaka dana zakat dengan baik dan 

disiplin. Meskipun belum di katakana 100%namun angka tersebut belum cukup 

baik jika melihat secara presentase dan terus meningkat setiap tahunnya. 

Banyak mustahik yang sudah mulai disiplin mengelola dan mengembalikan 

                                                 
65  

66 Ibid  

 67 H. Katjon Tahir, Sekretaris Baznas Kota Makassar, wawancara olehpeneliti di kantor 

Baznas Kota Makassar 24 januari 2022 



59 

 

dana sesuai waktu yang telah di tentukan namunmemang ada juga beberapa 

yang mungkin terkambat satu bulan atau dua bulan. 

Baznas Kota Makassar juga sering mendapatkan penghargaan dalam hal 

pengelolaan selama 3 tahun berturu-turut yaitu pada tahun 2017, tahun 2018, 

dan tahun 2019 baik dalam segi pengelolaan maupun manejemenya. Khusus 

untuk daerah di Sulawesi Selatan, Baznas Kota Makassar mendapatkan nilai 

tertinggi pada pengelolaan syariah dan mendapatkan sertifikat terbaik patuh 

syariah.68 Namun Baznas Kota Makassar masih meras perlu meningkatkan lagi 

kualitas dalam pengelolaannya, meskipin demikian melihat daripenghargaan-

penghargaan yang sudah di dapatkan oleh Baznas Kota Makassar peneliti 

merasa bahwa efektifitas pengelolaan Zakat di Baznas Kota Makassar sudah 

efektif dan sudah sangat baik baik. 

 Menrut pendapat salah satu Badan Amil Zakat Baznas Kota Makassar ibu 

A. fifi N.R.69 bahwasanya pengelolaan zakat di Baznas Kota Makassar itu 

belum terlalu efeltif tetapi kami dari pihak Baznas Kota Makassar selalu 

mengusahakan bagaimana Baznas Kota Makassar ini lebih baik lagi ke 

depannya. Karena dimana Baznas Kota Makassar yang dulu belum di kenal 

tetapi dengan sosialisasi dari Badan Amil tersebut akhirnya banyak cabang UPZ 

(Unit Pengelolaan Zakat) di setiap daerah.  

3. Transparansi laporan keuangan di Baznas Kota Makassar 

                                                 
68 H. Katjon Tahir, Sekretaris Baznas Kota Makassar,wawancara oleh peneliti kantor 

Baznas Kota Makassar 24 januari 2022 
69 A. Fifi N.R.Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar, wawancara oleh peneliti di 

kantor Baznas Kota Makassar 24 januari 2022 
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  Hasil penelitian bersama Baznas Kota Makassar bahwasanya Baznas Kota 

Makassar sangat terbuka dengan laporan keuagan, di mana pemerintah Kota 

Makassar dalam hal ini pejabat pada Badan Amil Zakat Nasional memberikan 

laporan pertanggungjawaban secara detail dan terbuka pada masyarakat Kota 

Makassar mengenai keuangan Badan Amil Zakat Nasional di Kota Makassar 

sesuai standar oprasional dan perundang-undangan yang berlaku. Untuk 

memberikan gambaran mengenai pertanggungjawaban terbuka pada Badan 

Amil Zakat Nasional maka di lakukan wawancara dengan salah satu Badan 

Amil Zakat Nasional  yaitu Ibu Dian Pratiwi.70 

“ Bahwasanya BAZNAS Kota Makassar sejak dulu sampai sekarang sudah 

transparan dalam laporan keuangan bahkan laporan keuangan setiap tahun 

mereka upload di sosial media maupun website.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
70 Dian Pratiwi, Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar,wawancara peneliti di kantor 

Baznas Kota Makassar 24 januari 2022. 
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D. Dokumentasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1  

wawancara dengan Bapak Junaidi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3                                                                                    Gambar 4.4  

      

Wawancara dengan bapak H. Katjon Tahir                 wawancara dengan Ibu A. Fifi N.R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 5 

  wawancara dengan Ibu Dian Pratiwi 

 

    Gambar 4.5 

Gambar 4.2 

 wawancara dengan Bapak Badal Awan 
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BAB V KESIMPULAN 

 

 A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian menegenai Tinjauan Pengelolaan Zakat 

Terhadap Transparansi Laporan Keuangan di Baznas Kota Makassar maka 

dapatdi ambil kesimpulan sebagai berikut: 

a. Pengelolaan Zakat di Baznas Kota Makassar ada dua garis besar yaitu 

pengumpulan dan penditribusian zakat. Pengumpulan zakat di lakukan baik 

secara langsung yaitu muzakki mengumpulkan zakatnya secara langsung ke 

kantor Baznas Kota Makassar maupun melalui bantuan UPZ (Unit 

Pengumpulan Zakat)yang di bentuk oleh Baznas sebagai organisasi 

pembantu mengumpulkan zakat yang berada di seluruh daerah Kota 

Makassar. Sedangkan dalam hal pendistribusian, Baznas Kota Makassar 

setiap tahunnya melakukan pendistribusian baik dalam bentuk komsumtif 

maupun bantuan dalam bentuk produktif. 

b.  Baznas Kota Makassar sangat terbuka dengan laporan keuagan, di mana 

pemerintah Kota Makassar dalam hal ini pejabat pada Badan Amil Zakat 

Nasional memberikan laporan pertanggungjawaban secara detail dan 

terbuka pada masyarakat Kota Makassar mengenai keuangan Badan Amil 

Zakat Nasional di Kota Makassar sesuai standar oprasional dan perundang-

undangan yang berlaku. Untuk memberikan gambaran mengenai 

pertanggungjawaban terbuka pada Badan Amil Zakat Nasional. 

A. Berdasarkan penelitian yang sudah di lakukan oleh penulis, maka penulis 

memberikan saran untuk menjadi pembelajaran kedepannya: 
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Untuk mencapai tujuan dari Baznas Kota Makassar yaitu meningkatkatlan 

kesejahteraan kaun dhuafa dan mengentaskan kemiskinan tentunya juga 

perlu kesadaran dari mustahik sendiri. Harusnya mustahik lebih di siplin 

dalam mengelola dana yang sudah di berikan oleh Baznas Kota Mkassar. 

Upaya yang di lakukan oleh Baznas tidak akan berhasil jika mustahik sediri 

tidak memanfaatkan bantuan yang diberikan. 
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Lampiran 2 : pedoman wawancara  

 

Daftar pertanyaan Badan Amil Zakat Nasional 

 

1. Siapa nama anda?. 

2. Apa pendidikan terakhir anda?. 

3. Bagaimana pengelolaan zakat di Basnaz Kota Makassar?. 

4. Bagaimana tahapan-tahapan dalam pengelolaan zakat di Baznas Kota 

Makassar? 

5. Apakah sudah efektif pengelolaan zakat di Baznas Kota Makassar?. 

6. Apa yang menjadi kendala dalam pengelolaan zakat di Baznas Kota 

Makassar?.. 

7. Bagaimana sistem pengelolaan zakat di Baznas Kota Makassar?. 

8. Apakah sampai sekarang ini sudah ada transparan laporan keuangan 

dalam pengelolaan zakart di Baznas Kota Makassar?. 

9. Bagaimana bentuk transparansi laporan keuangan di Baznas Kota 

Makassar?. 

10. Bagaimana strategi yang tepat untuk menuingkatkan kepercayaan 

muzakki terhadap transparansi pengelolaan keuangan di Baznas Kota 

Makassar?. 

11. Bagaimana bentuk pengelolaan zakat terhadap transparansi laporan 

keuangan di Baznas Kota Makassar? 
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