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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh prinsip bank syariah yang tidak 

memperbolehkan pemisahan antara keduniaan dan keagamaan. Salah satu fungsi 

bank syariah yang harus dijalankan adalah fungsi sosial dalam bentuk baitul maal. 

Baitul maal yang dimaksud adalah menerima dana yang berasal dari zakat, infak, 

dan sedekah kemudian menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. PT. 

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Banjarmasin menjalankan fungsi sosial 

melalui pengelolaan dan pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah bersama 

dengan organisasi pengelola zakat bernama Laznas BSM Umat.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dan pendistribusian 

dana zakat, infak, dan sedekah yang dijalankan oleh PT. Bank Syariah Mandiri 

Kantor Cabang Banjarmasin dan untuk mengetahui peran PT. Bank Syariah 

Mandiri Kantor Cabang Banjarmasin dalam menjalankan fungsi sosialnya terhadap 

masyarakat. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat 

deskriftif kualitatif. Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan teknik 

wawancara dan dokumentasi. Kemudian hasil wawancara diolah dengan tahap 

mengklasifikasikan hingga kesimpulan dan dianalisis dengan metode kualitatif. 

Berdasarkan hasil peneltian diketahui bahwa pengelolaan dana zakat, infak, 

dan sedekah di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Banjarmasin berupa 

perencanaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian. Sedangkan pendistribusian dana 

zakat, infak, dan sedekah sudah sesuai kepada ashnaf mustahik dan lebih dominan 

dalam bentuk konsumtif. PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Banjarmasin 

menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul maal dengan menghimpun 

dana yang berasal dari zakat, infak, dan sedekah kemudian disalurkan kepada 

organisasi pengelola zakat yang telah bekerjasama yaitu Laznas BSM Umat. Hal 

tersebut adalah bentuk upaya PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang 

Banjarmasin dalam memajukan dan mensejahterakan ekonomi masyarakat secara 

merata.  

 

 

 

 

 

 


