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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang 

.Pengelolaan Zakat Pasal 1 menjelaskan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan 

perencanaan, pelaksanaan, dan pendayagunaan. zakat. Zakat adalah harta yang wajib 

dikeluarkan oleh seorang. muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang 

berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam. Muzakki adalah seorang muslim atau 

badan usaha yang berkewajiba menunaikan zakat. Mustahik adalah orang yang berhak 

menerima zakat. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah 

lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Lembaga Amil Zakat 

yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang 

memiliki tugas .membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. 

Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang 

dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat. Setiap orang adalah 

orang perseorangan atau badan hukum. Hak Amil .adalah bagian tertentu dari zakat 

yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai 

syariat Islam. Menteri adalah menteri. yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 

di bidang agama. Pasal 3 menjelaskan pengelolaan zakat bertujuan meningkatkan 

efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan meningkatkan 

manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan 

kemiskinan. Pasal 4 menjelaskan zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : emas, perak, dan logam mulia lainnya; 

uang dan surat berharga lainnya; perniagaan; pertanian, perkebunan, dan kehutanan; 

peternakan dan perikanan; pertambangan; perindustrian; pendapatan dan jasa; dan 

rikaz. Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki 

oleh muzaki perseorangan atau badan usaha.  
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Secara khusus, masjid juga dapat menjalankan fungsi sebagai Lembaga Amil 

Zakat (“LAZ”), guna mengelola zakat setelah memenuhi syarat-syarat tertentu. 

Berdasarkan pasal 18 UU Zakat, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-

X/2012 hal. 107-108 yaitu terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang 

mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial. Sedangkan bagi perkumpulan 

orang, perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama), atau pengurus/takmir 

masjid/musala di suatu komunitas dan wilayah yang belum terjangkau oleh Badan 

Amil Zakat Nasional (“BAZNAS”) dan LAZ, cukup dengan memberitahukan kegiatan 

pengelolaan zakat dimaksud kepada pejabat yang berwenang; berbentuk lembaga 

berbadan hukum; mendapat rekomendasi dari BAZNAS; memiliki pengawas syariat, 

baik internal maupun eksternal; memiliki kemampuan teknis, administratif, dan 

keuangan untuk melaksanakan kegiatannya; bersifat nirlaba; memiliki program untuk 

mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan bersedia diaudit syariat dan 

keuangan secara berkala.  

Berdasarkan Pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (“PP 

14/2014”) LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, 

sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah 

setiap enam bulan dan akhir tahun. Berdasar Pasal 75 ayat (1) PP 14/2014 menjelaskan 

bahwa Laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial 

keagamaan lainnya oleh LAZ harus diaudit syariat dan keuangan. Audit syariat 

dilakukan oleh Kementerian Agama, sedangkan audit keuangan dilakukan oleh 

akuntan public. Pasal 75 ayat (2) dan (3) PP 14/2014. Dengan demikian, zakat, infak, 

dan sedekah yang dikumpulkan oleh masjid sebagai LAZ juga harus diaudit, sehingga 

dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. 

Salah satu upaya untuk meningkatkan penyebaran manfaat zakat adalah dengan 

mendayagunakan tempat ibadah umat Islam yaitu masjid. Terlepas dari sisi muzakki 

maupun internal organisasi, masjid masih menjadi favorit masyarakat dalam 

menyalurkan zakatnya sehingga keberadaannya patut diperhitungkan dalam dunia 

zakat. Masjid sebagai dapat menjadi tempat ideal untuk mensosialisasikan zakat 

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt532bb783ec29f/nprt/lt51ee0be8ae3f6/pp-no-14-tahun-2014-pelaksanaan-undang-undang-nomor-23-tahun-2011-tentang-pengelolaan-zakat
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt532bb783ec29f/nprt/lt51ee0be8ae3f6/pp-no-14-tahun-2014-pelaksanaan-undang-undang-nomor-23-tahun-2011-tentang-pengelolaan-zakat
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kepada masyarakat, juga sebagai unit pengumpul zakat atau bahkan pengelola zakat. 

Terutaman di Masjid Al-Munawaroh yang berlokasi di JL.Kudus-Jepara No.319, 

Pereng, Prambatan. Kec. Kaliwungu, Kabupaten Kudus Jawa tengah. 

Melihat uraian kegiatan zakat diatas bahwa kodisi masjid masih menjadi tempat 

ideal untuk mensosialisasikan zakat kepada masyarakat, apalagi disetiap enam bulan 

dan akhir tahun  LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, 

infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah. 

Melihat kondisi tersebut penulis akan mencoba membuat Sistem Informasi 

Pengelolaan Zakat Online Berbasis Web. Dimana sistem ini akan mempermudah dan 

mempercepat laporan pelaksanaan pengelolaan zakat serta memperluas jangkauan dan 

mempermudah  muzakki dalam berzakat, karena di dalam sistem ini selain akan 

disertakan kegiatan zakat secara online. 

  

1.2.  Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan permasalahan yang 

ada yaitu : 

1. Bagaimana agar Masjid Al-Munawaroh mempercepat dan mepermudah dalam 

menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat ? 

2. Bagaimana agar Masjid Al-Munawaroh memperluas dan mempercepat dalam 

mensosialisasikan zakat kepada masyarakat setempat dan masyarakat umum ? 

 

1.3 Batasan Masalah  

 Dalam penyusunan laporan ini penulis membatasi masalah atau ruang lingkup 

penulisan pada hal-hal yang mengenai pengelolaan zakat online sebagai berikut :  

1. Sistem ini dibuat untuk Masjid Al-Munawaroh yang berlokasi di JL.Kudus-Jepara 

No.319, Pereng, Prambatan. Kec. Kaliwungu, Kabupaten Kudus Jawa tengah. 

2. Sistem ini hanya mengelolah zakat mal kususnya uang. 

3. Sistem ini bisa digunakan untuk zakat online dan zakat offline yang dimaksud zakat 

offline yaitu melakukan zakat langsung di Masjid Al-Munawaroh. 
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1.3.  Tujuan 

Tujuan dirancangnya sistem pengelolaan zakat online yaitu : 

1. Mempermudah dan mempercepat LAZ di Masjid Al-Munawaroh dalam 

menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat. 

2. Memperluas dan mempercepat dalam mensosialisasikan zakat kepada 

masyarakat setempat dan masyarakat umum melalui Masjid Al-Munawaroh 

yang dilakukan melalui teknologi. 

 

1.4.  Manfaat 

Manfaat dibuatnya sistem ini adalah : 

1. LAZ 

Manfaat untuk LAZ yaitu : 

a. Mempercepat menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat. 

b. Memepermudah mensosialisasikan zakat ke masyarakat. 

2. Muzakki 

Manfaat untuk Muzakki yaitu : 

a. Memudahkan muzakki umum untuk melakukan zakat di Masjid Al-

Munawaroh. 

b. Muzakki akan memperoleh informasi mengenai pengelolaan zakat di Masjid 

Al-Munawaroh dengan cepat. 

3. Mustahik 

Manfaat untuk Mustahik yaitu Jika semakin meningkatnya muzakki, maka semakin 

baik kehidupan mustahik. 

 


