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2.1 Zakat 

2.1.1 Pengertian Zakat 

Menurut asnaini (2008:23) Zakat adalah ibadah maaliyyah ijtima’iyyah yang 

memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran 

islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Zakat merupakan ibadah yang 

bersifat horizontal yaitu ibadah yang cangkupannya berhubungan antar sesama manusia, 

sifat ibadah zakat adalah ketakwaan kepada Allah namun manfaatnya berefek langsung 

terhadap lingkungan tempat tinggal sang pelaku ibadah. Zakat mewajibkan umat islam 

yang mampu untuk saling berbagi terhadap sesamanya. 

Menurut abdurrachman Qadir (2001:65) Zakat mempunyai kedudukan yang 

penting, karena ia mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai ibadah mahdah fardiyah 

(individual) kepada Allah untuk mengharmoniskan hubungan vertikal kepada Allah, dan 

sebagai ibadah mu’amalah ijtimaiyah (sosial) dalam rangka menjalin hubungan 

horizontal sesama manusia. 

Abdurrachman Qadir (2001:43) juga mengatakan Dalam Al-Qur’an terdapat 32 

buah kata zakat (az-zakat), bahkan sebanyak 82 kali diulang sebutannya dengan 

memakai kata-kata yang sinonim dengannya, yaitu sodaqoh dan infaq. Pengulangan 

tersebut mengandung maksud bahwa zakat mempunyai kedudukan, fungsi dan peranan 

yang sangat penting.Dari 32 kata yang terdapat didalam al-Qur’an, 29 diantaranya 

bergandengan dengan kata sholat.Hal ini memberi isyarat tentang eratnya hubungan 

antara ibadah zakat dengan ibadah sholat.Ibadah sholat merupakan perwujudan 

hubungan dengan Tuhan, sedangkan zakat perwujudan hubungan dengan Tuhan dan 

sesama manusia. 

Setiap muslim yang hartanya telah mencapai nisab maka ia wajib berzakat. Nisab 

adalah jumlah minimal tertentu yang telah ditetapkan atas setiap harta.Menunaikan zakat 



ini bukan karena kemurahan hati semata, tetapi hal ini merupakan sebuah kewajiban 

yang harus ditaati.Sedemikian wajibnya sehingga jika ada orang yang telah meninggal 

dunia dan diketahui belum mengeluarkan zakat atas hartanya, maka wajib bagi ahli 

warisnya untuk membayarkan zakatnya sebelum harta itu dibagi-bagikan oleh ahli 

warisnya untuk mereka. Badiatul Roziqin (2008:65) 

Menurut Abul Hasan Al Wahidi, zakat itu menyucikan harta dan 

memperbaikinya, serta menyuburkannya. Didalam al-Qur’an disebutkan bahwa ada hak 

bagi orang lain didalam harta yang kita miliki, sehingga mengeluarkan zakat akan dapat 

membersihkan harta kita darinya, dengan mengeluarkan zakat kita juga turut membantu 

saudara kita yang kurang mampu sehingga dapat menstabilkan perekonomian daerah. 

Menurut Abdurrachman Qadir, zakat dari segi sosiologis adalah refleksi dari rasa 

kemanusiaan, keadilan, keimanan, serta ketakwaan yang mendalam yang harus muncul 

dalam sikap orang kaya. Tidaklah etis sebagai mahkluk sosial mau hidup sendiri tanpa 

memperhatikan kesulitan orang lain. Meskipun kejahatan sering merajalela dimuka 

bumi, namun sejalan dengan itu sifat dan rasa belas kasihan dan tolong menolong pun 

sudah menjadi budaya sejak adanya manusia dan tidak akan pernah hilang.  

Menurut Ali Muhammad al-Ammary dalam abdurrachman Qadir (2001:65), 

bahwa kewajiban zakat itu berdasarkan kitab, sunnah dan ijma’.Siapa mengingkari 

kewajibannya, maka dia dihukum kafir.Jika mengingkarinya karena kebakhilan semata, 

maka hartanya dapat disita secara paksa.Adapun jumlah harta yang boleh disita itu 

adalah separuhnya. 

Menurut Ahmad al-Thayyar dalam abdurrachman Qadir (2001:59),, 

membedakan antara pembangkang individu dan kelompok. Jika secara individu, maka 

penguasa boleh mengambil tindakan yang bersifat edukatif atau sanksi lainnya, 

sedangkan zakatnya tetap dipungut, sampai seperdua dari jumlah hartanya.Jika 

penolakan itu secara berkelompok maka penguasa harus member peringatan atau 

ultimatum.Jika tidak diindahkan, maka penguasa melakukan tindakan kekerasan, yaitu 

menumpasnya sebagaimana yang dilakukan oleh khalifah Abu Bakar, karena mereka 

dianggap telah murtad dan boleh dibunuh. 



2.1.2 Dasar Hukum Zakat 

 Dalam Al-Qur'an terdapat 32 kata zakat (az-zakah), bahkan sebanyak 82 kali 

diulangmenggunakan sinonim seperti sodaqoh dan infaq. Dari 32 kata zakat yang ter- 

dapat dalam Al-Qur’an, 29 diantaranya bergandengan dengan kata shalat.Abdurrachman 

Qadir (2001:43). 

Pentingnya zakat secara mendasar digambarkan dan diperlihatkan dengan jelas 

didalam beberapa ayat Al-Qur’an, sebagai berikut:  

 

ن هللا بما كوةوماتقدمواالنفسكم من خير تجدوه عندهللا الوةواتواالز  و اقيمواالص  

©تعملون بصير  
1) Dan dirikanlah shalat dan tunaikan zakat. Dan kebajikan apa pun yang kamu 

usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapatkan pahala di sisi Allah. 

Sesungguhnya Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.Al-baqarah (2):110)  

 

وما امروااالليعبدوهللاا مخلصين له الدين حنفاءويقيمو 
©الصلوةويؤتواالزكوةوذلك دين القيمة  

2) Tidaklah mereka itu diperintah, melainkan supaya beribadah kepada Allah dengan 

ikhlas dan condong melakukan agama karenanya, begitu pula supaya mengerjakan 

shalat dan mengeluarkan zakat, dan itulah agama yang lurus.Al-bayyinah (98):5) 

 

و والذينهم عن اللغ© شعونالذينهم في صلوتهم خا © قد افلح المؤمنون
©والذينهم للزكوة فا علون© معرضون  

3) Berbahagialah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusuk dalam 

shalatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang 

tiada berguna, dan orang-orang yang Menunaikan zakat.Al-mu’minun (23):1-4) 

 

هم خد من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكهم بها وصل عليهم ان صلوتك سكن ل
©و هللاا سميع عليم  



4) Ambillah sedekah dari harta benda mereka, yang akan membersihkan dan 

menyucikan mereka. Doakanlah, karena doamu akan menentramkan hati mereka. Allah 

maha mendengar lagi maha mengetahui.At-taubah (9):103) 

 

فى الرقاب انما الصدقت للفقرآء والمسكين والعاملين عليها والمؤلّفة قلوبهم و
©م حكيموالغارمين وفي سبيل اللهوابن السبيل فريضة ّمن هللاا وهللاا علي  

5) Sesungguhnya zakat-zakat itu untuk orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-

pengurus zakat, para mu’allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, 

orang-orang yang berhutang untuk Allah dan orang-orang yang sedang dalam 

perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha 

mengetahui dan maha bijaksana. At-taubah (9):60) 

 

©اموالهم حقٌّ للسآئل والمحروموفي  
6) Didalam harta kekayaan seseorang terdapat hak orang yang meminta-minta dan 

hak orang (miskin) yang diam (saja). Adz-dzaariyaat (51):19) 

 

رهم بعذاب ينفقونها في سبيل هللاا فبش...والذين يكنزون الذهب والفّضة وال
ورهم يّوم يحمى عليها في نار جهنّم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظه© اليم

©هذا ما كنزتم ألنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون  
7) Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada 

jalan Allah, maka beritakanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa 

yang pedih pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka jahanam, lalu 

dibakar di dahi, lambung dan punggung mereka. (lalu dikatakan) kepada mereka, 

“inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah 

sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu”. At-taubah (9):34-35) 

 

ال يآيهاالذين امنوآانفقوامن طيبت ماكسبتم وممآاخرجنا لكمة من االرض و
موآ ان هللاا تيممواالخبيث منه تنفقون ولستم بأخذيه إآلان تغمضوا فيه واعل

©غنيٌّ حميد  



8) Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah dijalan Allah sebagian dari hasil 

usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untuk 

kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari 

padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan 

memicingkan mata terhadapnya. Ketauhilah, bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji. 

Al-baqarah (2):267) 

 

©الذين اليؤتون الزكوة وهم باالخرة هم كفرون© ...وويل لّلمشركين  
9) ….. dan kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukan-Nya, 

(yaitu) orang-orang yang tidak Menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya 

kehidupan akhirat.Fushshilat (41):6-7) 

 

 

 

أليت لقوم فان تابوا واقامواالصلوة واتواالزكوة فاخوانكم في الدين ونفصل ا
©يعلمون  

10) Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan Menunaikan zakat, maka (mereka itu) 

adalah saudara-saudaramu seagama. Kami akan menerangkan ayat kepada kaum yang 

mau mengetahui.At-taubah (9):11) 

Dari sebagian ayat yang disebutkan, diterangkan dengan jelas tentang perintah 

wajib zakat berikut orang-orang yang berhak menerimanya.Dijelaskan pula bahwa 

kepada mereka yang memenuhi kewajiban ini dijanjikan pahala yang berlimpah di dunia 

dan di akhirat kelak.sebaliknya, mereka yang menolak membayar zakat diancam dengan 

hukuman keras sebagai akibat dari kelalaiannya. Zakat juga ditunjukan sebagai 

pernyataan yang jelas akan kebenaran dan kesucian iman serta pembeda antara muslim 

dan kafir. Iman tidak boleh hanya sekedar kata-kata, melainkan dengan iman kita harus 

dapat mewujudkan keberadaan dan kebajikan Allah SWT. Maka, pengamalan zakat 

hanya akan bernilai jika berawal dari cinta dan iman kepada Allah.Ridwan Mas’ud dan 

Muhammad  (2005:37). 



Selain disebutkan didalam ayat-ayat Al-Qur’an, zakat juga banyak dicontohkan 

oleh sunnah Rasulullah SAW. Yang diungkapkan di dalam kitab-kitab Hadist. Karena, 

sunnah adalah sumber utama kedua dalam islam yang menguatkan Al-Qur’an dengan 

cara mengupas semua sisi kewajiban islam yang pokok ini, yaitu zakat, serta aturan dan 

ruhnya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa sunnah memandang zakat bukan hanya 

sebagai bagian dari rukun islam saja namun juga suatu bukti keimanan dan ungkapan 

rasa syukur, menghilangkan kemiskinana dan penguji derajat kecintaan kepada Allah 

SWT. 

Berikut adalah terjemahan dari beberapa Hadist tentang zakat, antara lain: 

1) Hadist mengenai kewajiban zakat 

ي فليس بكنز    ما بلغ ان تؤدّي زكاته فزّكِّ
“yang sudah sampai untuk dikeluarkan zakatnya (sudah senisab), zakatkanlah (dia) 

bukan harta simpanan” 

Hadist ini diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ummu Salamah. Menurut As 

Suyuthi derajat hadist ini hasan. Kata Ibnu Abdul Bar didalam sanadnya ada yang perlu 

dibenarkan. Menurut Al Iraqi, sanadnya baik (jayyid) dan para perawi (rijal)nya shahih. 

Cerita mengenai sebab turunnya hadist ini, diceritakan bahwa Ummu Salamah memakai 

perhiasan (gelang kaki), kemudian ia bertanya kepada Rasulullah apakah gelang itu 

harta simpanan. Beliau bersabda “yang sudah sampai untuk dikeluarkan.... dst”. Ibnu 

Hamzah (dalam Wijaya, Suwarta dan Zafrullah Salim:2005). 

2) Hadist mengenai nisab zakat pertanian 

وعلى  اّن على المؤمنين من صدقة الثّمار عشر ما تسقى العين وسقت الّسماء

 ما يسقى بالغرب نصف العشور
“sesungguhnya kewajiban orang mukmin mengeluarkan zakat buah-buahan adalah 

sepersepuluh (sepuluh persen), yaitu yang diairi hujan, dan atas hasil buah-buahan yang 

airnya ditimba dengan ghirba (ember) adalah seperdua puluh (lima persen). 

 Hadist ini diriwayatkan oleh ibnu Jarir dari ibnu Umah r.a. ibnu umah berkata 

“Nabi SAW mengirim surat kepada penduduk Yaman, Harits ibnu Abdi Kilal dan 



pengikut-pengikutnya dan penduduk Yaman dari Maghafir, dan orang-orang di desa 

Hamdan, bahwa kewajiban orang mukmin dalam mengeluarkan zakat adalah seperti 

tersebut dalam hadist diatas”. Ibnu Hamzah (dalam Wijaya, Suwarta dan Zafrullah 

Salim, 2005:67-68). 

Tambahan keterangan mengenai Al-gharbu (ghirba) itu adalah alat untuk 

mengambil air seperti ember dan sejenisnya yang dimana membutuhkan usaha tambahan 

dari sang pengelola tanah untuk menumbuhkan tanamannya, jika pengelola tanah 

menggunakan Al-ghorbu maka zakatnya 5% sedangkan jika air yang didapat melalui 

aliran sumber mata air atau hujan maka zakatnya 10%. 

3) Hadist mengenai bersedekah tidak perlu takut miskin 

 انفق يا بالل وال تخش من ذى العرش اقالالا 
“bersedekahlah hai bilal, jangan engkau takut dari (allah) yang mempunyai arsy menjadi 

berkekurangan (miskin)”. Ibnu Hamzah (dalam Wijaya, Suwarta dan Zafrullah 

Salim:1991). 

  Hadist yang diriwayatkan oleh Bazzar dalam musnadnya dari Bilal r.a thabrani  

meriwayatkan dalam al-jam’ul kabir dari ibnu Mas’ud r.a. sebab turunnya hadist ini dari 

Bilal yang bercerita, katanya: “Rasulullah SAW masuk ketempat kami sedang 

berkumpul. Dihadapan kami ada seonggok korma. Beliau bertanya: “apa ini?” aku 

menjawab: “kami menyimpannya agar kami dapat mendatangkannya (untuk kebutuhan 

makanan)”. Beliau menagingatkan: “tiadakah engkau takut melihat asap api neraka 

jahannam?” bersedekahlah hai Bilal....” dan seterusnya, sesuai hadist diatas. 

4) Hadist mengenai larangan menghitung-hitung sedekah 

ى فيوعي هللاا عليانفقى وال تحصى فيحصي هللاا ع كِّ ليك وال تُوعِّ  
“bersedekahlah, dan janganlah engkau menghitung-hitung, sebab Allah menghitung atas 

engkau, dan janganlah engkau mengumpulkan (tanpa zakat), sebab Allah akan 

mengumpulkan atas engkau.” Hadist riwayat Ahmad, Bukhari dan muslim dari Asma’ 

binti Abi Bakar r.a. Ibnu Hamzah (dalam Wijaya, Suwarta dan Zafrullah Salim:1991). 

 



5) Hadist mengenai mencegah peminta-minta dengan memberinya zakat fitrah 

 اغنوهم عن المسألة فى هذا اليوم
“kayakanlah (cukunkanlah keperluan) merekan (sehingga mereka) tidak meminta-minta 

pada hari ini.” Hadist ini diriwayatkan oleh Muhammad bin Hasan dalam kitab Al-Ashl 

dari ibnu Ma’syar dari Nafi’ dari ibnu Umar r.a 

  Hadist ini berawal dari ibnu Umar yang menceritakan bahwa Nabi Muhammad 

SAW menyuruh para sahabat membayarkan sedekah (zakat) fitrah sebelum meraka 

berangkat shalat, lalu beliau bersabda: “kayakanlah mereka.... dan seterusnya seperti 

hadist diatas.” Ibnu Hamzah (dalam Wijaya, Suwarta dan Zafrullah Salim:1991). 

6) Hadist mengenai keutamaan bersedekah secara diam-diam 

 افضل الصدقة سرٌّ الى فقير  وُجهدٌ من ُمقِّّل  
“sedekah yang paling utama adalah diam-diam (diberikan) kepada orang fakir, yang 

bersusah payah (memperolehnya) karena sedikit.” Hadist riwayat at-Thabrani dalmal 

Jaami’ul Kabiir dari Abu Umamah r.a. Abu Umamah pernah bercerita tentang ia yang 

bertanya kepada Rasulullah SAW tentang sedekah yang paling utama, lalu beliau 

menjawabnya seperti bunyi hadist diatas. Ibnu Hamzah (dalam Wijaya, Suwarta dan 

Zafrullah Salim:1991). 

7) Hadist mengenai pembagian harta zakat 

جل و الذى ادع أحب إليَّ من امّ  جل وأدعُ الرَّ ى الرَّ ا بعد فوهللااِّ إنِّّى أل عطِّ

ا لما أرى فى قلوبهم من الغنى والخير منه م الذى أعطى ولكن اغطي اقواما

 عمروبن تغلب
“adapun kemudian dari itu, maka demi Allah sesungguhnya aku pasti akan memberikan 

sesuatu kepada seseorang dan aku meninggalkan pemberian itu dari seseorang. Dan 

orang-orang yang aku tinggalkan adalah lebih aku cintai daripada orang-orang yang aku 

beri. Tetapi aku memberikan kepada golongan yang aku perhatikan hati mereka gelisah 

resah, dan aku memberi makan kepada golongan sampai Allah menjadikan hati mereka 

kaya (tak bergantung kepada orang lain). Dan yang terbaik diantara mereka adalah Amru 



bin Taghlib.” Hadist riwayat al Bukhari dari amru bin Taghlib. Ibnu Hamzah (dalam 

Wijaya, Suwarta dan Zafrullah Salim:1991). 

  Keterangan ini berasal dari Ambu bin Taghlib yang meriwayatkan bahwa 

Rasulullah SAW diserahi harta rampasan perang. Lalu beliau bagi-bagikan. Ada yang 

beliau berikan seseorang bagiannya, tetapi ada pula yang tak beliau berikan sama sekali. 

Lalu disampaikan kepada beliau bahwa yang tidak mendapat bagian mencela dan 

memaki. Maka beliau bertahmid memuji Allah dan menyanjung-Nya, dan lalu beliau 

bersabda “adapun kemudian dari itu, maka demi Allah... “ san seterusnya seperti hadist. 

8) Hadist mengenai zakat dan waris 

كاة إالَّ لِّيُطيِّّب ما بقي من اموالكم و إنَّها فرض ض من الزَّ  انَّ هللاا لم يَفرِّ

الحة اذا المواريث لتكون لمن بعدكم اال اخبركم بخيرما يكنزالمرء المرأة الص

ته وإذا امرها اطاعته واذا غاب عنها حفظته  نظر اليها سرَّ
“sesungguhnya Allah tiada mewajibkan zakat kecuali untuk membaikkan sisa hartamu 

yang lain. Dan sesungguhnya Dia mewajibkan pembagian harta waris agar itu dapat 

dimiliki oleh orang yang hidup sesudah kamu. Tiadakah aku kabarkan kepadamu suatu 

berita, alahkah bagusnya simpanan (kekayaan) seseorang yang beristrikan wanita saleh, 

apabila dia memandangnya menyenangkan hatinya, bila disuruhnya ditaatinya suruhan 

itu, kalau dia sedang pergi (ghaib) dipeliharanya (hartanya).” Hadist riwayat Abu Daud, 

Al Hakim, Al Baihaqi dari ibnu Abbas r.a. Ibnu Hamzah (dalam Wijaya, Suwarta dan 

Zafrullah Salim, 1991:435). 

9) Hadist mengenai zakat hanya untuk ashnaf delapan 

دقات حتَّى حكم فيها هو أها  ان هللاا لم يرض بحكم نبّي  وال غيره فى الصَّ فجزَّ

 ثمانية اجزاء  
“sesungguhnya Allah tiada meridhoi dengan penetapan nabi dan juga (penetapan) yang 

lainnya mengenai (pembagian) zakat kecuali bila dia menetapkan pembagiannya, yaitu 

membaginya menjadi delapan bagian.” Hadist riwayat Abu Dauh dari Zayyid bin Harits 

as Shadai r.a 



  Dikatakan bahwa Zayyid mendatangi Nabi SAW, lalu membai’ah beliau. 

Hadistnya panjang sekali. Lalu datang seorang laki-laki lain yang meminta pembagian 

zakat dari beliau. Rasulullah bersabda kepadanya: “sesungguhnya Allah tiada 

meridhai.....dan seterusnya seperti hadist diatas. Maka jika engkau termasuk salah 

seorang dari delapan golongan itu, maka akan aku berikan zakat yang menjadi hakmu.” 

Ibnu Hamzah (dalam Wijaya, Suwarta dan Zafrullah Salim:1991). 

Dalil yang dikemukakan diatas adalah pokok-pokok Hadist yang menjelaskan 

tentang pentingnya zakat serta hikmahnya dalam islam, memperkuat nash Al-Qur’an 

tentang orang yang enggan mengeluarkan zakat akan mendapat siksa pedih.dalam Hadist 

terakhir diceritakan tentang keberadaan orang yang secara khusus mengumpulkan dan 

membagikan zakat. Zakat tidak hanya bergantung pada kemurahan hati mereka yang 

yang wajib mengeluarkannya. Dengan demikian perlu adanya campur tangan penguasa 

untuk memungut dan membayar zakat, agar harta zakat bisa dikelola secara 

benar.Ridwan Mas’ud dan Muhammad (2005:38) 

Abdurrachman Qadir (2001:45-46) melihat dari segi kebahasaan, teks ayat-ayat 

tentang perintah zakat, sebagian besar dalam bentuk amr (perintah) dengan 

menggunakan kata ati (tunaikan) yang bermakna: berketetapan; segera; sempurna 

sampai akhir; kemudahan; mengantar; dan seorang yang agung. Kata tersebut bermakna 

al-itha’, suatu perintah untuk Menunaikan atau membayarkan. Al-Qur’an menampilkan 

kata zakat dalam tiga gaya bahasa (uslub), yaitu: 

a. Menggunakan uslub insya’i, yaitu berupa perintah. 

b. Menggunakan uslub targhib (motivatif), yaitu suatu dorongan untuk tetap 

mendirikan shalat dan membayar zakat yang merupakan cirri orang yang beriman dan 

bertaqwa, kepada mereka dijanjikan ganjaran berlipat ganda oleh Allah. 

c. Menggunakan uslub tarhib (intimidatif/peringatan) yang ditujukan bagi orang yang 

suka menumpuk harta kekayaan dan tidak mau mengeluarkan zakatnya. Orang-orang 

seperti itu diancam dengan azab yang pedih. 

Meskipun kewajiban berzakat memiliki landasan nash yang tegas, yaitu Al-

Qur’an dan Hadist tetapi dalam beberapa substansinya masih terdapat peluang timbulnya 



berbagai penafsiran dan interprestasi terutama tentang konsep operasional penerapannya 

dengan maksud agar kewajiban zakat benar-benar dapat dilaksanakan dengan sebaik-

baiknya. Abdurrachman Qadir (2001:57-59) berpendapatdiantara permasalahan yang 

dikemukakan oleh para ulama adalah dari aspek dan penjabaran dalam penentuan 

hukuman dan tindakan terhadap orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya, 

diantaranya dikemukakan oleh: 

a. Golongan Hanafiyah, berpendapat bahwa orang-orang yang enggan mengeluarkan 

zakatnya harus diperiksa dan disumpah untuk membuktikan keterangannya. Jika 

ternyata mereka dusta maka zakatnya harus dipungut Meskipun telah berlalu beberapa 

tahun dan diperhitungkan sebagaimana mestinya. 

b. Golongan Malikiyah, berpendapat bahwa zakat dari orang-orang kaya harus 

dipungut secara paksa, dan dikenakan ta’zir, kalau perlu dikenakan hukum tahanan, jika 

mereka menentang. Dalam hal ini penguasa boleh mengambil sikap tegas kalau perlu 

menyita sebanyak yang harus dikeluarkan zakatnya. 

c. Golongan Syafi’iyah, berpendapat jika orang-orang yang enggan mengeluarkan 

zakat itu menunjukkan sikap menentang kewajiban zakat, maka dia jelas tergolong kafir, 

dan boleh diperangi seperti memerangi orang murtad. Tetapi jika pembangkangan itu 

karena kebandelannya, maka boleh disita hartanya atau orangnya dita’zirkan, dan jika 

perlu dapat dihukum kurungan. 

d. Golongan Hanabillah, sebagaimana pendapat golongan sebelumnya, dia juga 

mempunyai sikap yang keras terhadap orang yang enggan mengeluarkan zakat, karena 

zakat itu adalah hak fakir miskin dan delapan ashnaf lainnya yang harus ditunaikan 

muzakki secara jujur. Sikap keras golongan Hanabillah ini diberlakukan terhadap 

mereka yang sengaja menghindar dari kewajibannya, sedangkan bagi mereka yang 

belum memahami betapa pentingnya memahami zakat dapat dilakukan dengan sikap 

yang bijaksana namun tidak melepaskan mereka dari kewajibannya. 

 

 

 



2.1.3 Jenis Zakat 

Ahmad Dahlan (2008:20) menyimpulkan harta-harta yang wajib dizakati terdiri 

dari dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat maal (harta).Dua jenis zakat diatas 

merupakan sumber zakat pokok yang diambil oleh kaum muslimin. 

Adapun Pengertian zakat fitrah menurut Hasbi Ash Shiddieqy yang menyatakan 

bahwa zakat fitrah adalah zakat jiwa (setiap umat islam) yang ditunaikan berkenaan 

dengan selesainya mengerjakan shiyam (puasa) Ramadhan yang difardhukan. Nukthoh 

Arfawie Kurde (dalam Rohmansyah Harul dan Mursyid, 2005:21) Zakat fitrah 

diwajibkan bagi setiap individu muslim yang hidup sampai malam hari lebaran 

menjelang ‘idul fitri, termasuk bayi yang baru dilahirkan. 

Zakat fitrah juga disebut zakat nafs (jiwa) adalah pengeluaran wajib dilakukan 

oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari keperluan keluarga yang wajar pada 

malam hari raya ‘idul fitri. Para fuqaha menyebut dengan zakat kepala, atau zakat 

perbudakan atau zakat badan.Yang dimaksud zakat badan disini adalah zakat pribadi, 

bukan badan yang merupakan lawan jiwa dan nyawa.Yusuf Qardhawi  (1991:921). 

Untuk jumlah yang dikeluarkan dalam melaksanakan zakat fitrah, yaitu sebanyak 

satu sha’ dari makanan pokok sehari-hari suatu masyarakat tersebut, seperti kurma, 

gandum, beras, sagu, dan lain sebagainya. Satu sha’ terdiri dari empat mud, sedangkan 

satu mud kurang lebih 0,6 kg. jadi dapat disimpulkan satu sha’ sebanding dengan 2,4 kg, 

maka dibulatkan menjadi 2,5 kg. untuk yang biasa menggunakan ukuran timbangan liter, 

maka 2,5 kg sebanding dengan 3,5 liter. 

Mengenai waktu pembayaran zakat fitrah, Rasulullah SAW telah bersabda: 

“barang siapa mengeluarkan fitrah sebelum bersembahyang hari raya, maka itulah 

zakat yang diterima, dan barang siapa mengeluarkan sesudah sembahyang hari raya, 

maka pengeluarannya dipandang satu sedekah saja” (H.R. Abu Daud dan Ibnu Majah) 

Dengan Hadist tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa diwajibkan pembayaran 

zakat fitrah sebelum dimulainya sholat “idul fitri. 

Zakat maal atau zakat harta benda telah di fardhukan Allah sejak permulaan 

islam, bahkan sebelum nabi Muhammad SAW berhijrah ke madinah, pada awalnya 



zakat difardhukan tanpa ditentukan kadarnya dan tanpa diterangkan dengan jelas harta-

harta yang dikenakan zakatnya. Banyak atau sedikitnya zakat terserah kepada kemauan 

dan kebaikan para penzakat sendiri, dan pada masa itu pembagian zakat hanya dibagi 

kepada dua golongan saja, yaitu fakir dan miskin. Barulah setelah tahun kesembilan 

hijrah, Allah menurunkan ayat 60 surat At-Taubah dan terbagilah penerima zakat 

menjadi delapan golongan. 

Ridwan Mas’ud dan Muhammad (2005:45)sepakat Adapun zakat harta (maal) 

dibagi menjadi beberapa sub bagian agar menjadi lebih rinci, beberapa harta yang wajib 

dizakati antara lain: 

1) Zakat emas, perak dan uang (QS. At-Taubah/9:34-35) 

2) Zakat barang yang diperdagangkan (QS. Al-Baqarah/2:267) 

3) Zakat hewan ternak (QS. Al-Baqarah/2:267) 

4) Zakat hasil bumi (QS. Al-Baqarah/2:267) 

5) Zakat tambang dan barang temuan  (QS. Al-Baqarah/2:267)  

Masing-masing kelompok harta kekayaan yang wajib dizakati tersebut membuat 

beberapa ulama mengalami perbedaan pendapat mengenai nishab, haul, kadar, jenis dan 

ukurannya. Namun berikut adalah ringkasan nishab, haul dan kadar zakat yang berlaku 

di Indonesia berdasarkan instruksi menteri agama nomor 5 tahun 1991 dan UU nomor 

38 tahun 1999. 

1) Zakat emas, perak dan uang 

Ketiga jenis harta tersebut dikeluarkan zakatnya setelah dimiliki secara pasti 

selama satu tahun qomariyah (haul).Besar nishab dan jumlah yang dikeluarkan berbeda-

beda.Nishab emas adalah 20 dinar, lebih kurang sama dengan 94 gram emas murni. 

Nishab perak adalah 200 dirham, kurang lebih 672 gram perak.Nishab uang, baik giral 

maupun kartal adalah senilai 94 gram emas. Masing-masing dikeluarkan zakatnya 2,5%. 

2) Zakat barang yang diperdagangkan 

Besarnya nishab senilai dengan 94 gram emas. Dikeluarkan zakatnya 2,5%, yaitu 

setiap tutup buku setelah perdagangan berjalan satu tahun lamanya, jumlah uang dan 



semua barang yang dihitung harganya. Untuk masa sekarang, zakat perdagangan ini 

diperluas pada perusahaan atau badan usaha lainnya. 

3) Zakat hewan ternak 

Yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah ternak yang telah dipelihara setahun di 

tempat penggembalaan dan tidak dipekerjakan sebagai tenaga pengangkutan dan 

sebagainya, dan sampai nishab-nya.Kadar zakatnya berbeda-beda.Ternak yang dizakati 

di Indonesia adalah kambing atau biri-biri, sapi, dan kerbau. 

Nishab kambing atau biri-biri adalah 40 ekor, setiap 40 sampai 120 ekor, 

zakatnya 1 ekor kambing, setiap 121 sampai 200 ekor zakatnya 2 ekor kambing, setiap 

201 sampai 300 ekor zakatnya 3 ekor, selanjutnya tiap pertambahan 100 ekor maka 

zakatnya 1 ekor kambing.  

Nishab sapi adalah 30 ekor. 30sampai 39 zakatnya 1 ekor sapi berumur 1 tahun 

lebih, 40sampai 59 ekor sapi zakatnya 1 ekor sapi berumur 2 tahun lebih, 60 sampai 69 

ekor sapi zakatnya 2 ekor sapi diatas satu tahun, 70 sampai 79 ekor sapi zakatnya 2 ekor 

sapi yaitu yang berumur satu tahun dan dua tahun lebih, selanjutnya setiap tambahan 30 

ekor sapi zakatnya 1 ekor sapi berumur 1 tahun lebih. Patokannya 30 dan 40.Nishab 

kerbau sama dengan sapi 

4) Zakat hasil bumi 

Pengeluaran zakatnya tidak harus menunggu satu tahun dimiliki, tetapi harus 

dilakukan setiap panen atau menuai.Nishab-nya kurang lebih sebesar 1.350 kg gabah 

atau 750 kg beras.Kadar zakatnya 5% untuk hasil bumi yang di airi atas usaha 

penanaman sendiri dan 10% kalau pengairannya tadah hujan tanpa usaha yang 

menanam.Hasil bumi yang dizakati hanyalah yang menjadi makanan pokok dan tahan 

lama. Di tanah air Indonesia, selain hasil bumi, hasil laut juga perlu dikeluarkan. 

5) Zakat tambang dan barang temuan   

Dalam kitab-kitab hukum (fiqh) islam, barang tambang dan barang temuan yang 

wajib dizakati hanyalah emas dan perak saja. Nishab barang tambang adalah sama 

dengan nishab emas (94 gram), dan perak (672 gram), kadarnya pun sama yaitu 2,5%. 



Untuk barang tambang dikeluarkan zakatnya setiap kali barang tambang itu selesai 

diolah. 

Sedangkan barang temuan (rikaz) dikeluarkan zakatnya setiap kali orang 

menemukan barang tersebut.Menurut kesepakatan ulama empat mazhab, harta rikaz 

wajib dizakati seperlimanya (20%), dan tidak ada nishab. Maka, banyak ataupun sedikit 

wajib dizakati 20% secara sama. 

Ahmad Dahlan (2008:80) berpendapat, pemikiran dan gagasan tentang regulasi 

zakat terus berkembang serta menjadi topik yang selalu up to date dibicarakan perspektif 

ekonomi dalam banyak frame.Dari aspek funding (penghimpunan) harta-harta yang 

wajib dizakati tidak secara substansial mengalami perbedaan secara normatif. Hal ini 

disebabkan oleh perkembangan zaman, seiring berkembangnya waktu manusia akan 

senantiasa mencipta-kan hal baru, sesuatu baru, sumber pendapatan yang baru yang 

perlu untuk dikaji secara seksama untuk menciptakan sumber pendapatan zakat baru.  

 

2.1.4 Tujuan Dan Hikmah Zakat 

Yusuf al-Qardawi (dalam Abdurrachman Qadir, 2001:75-76) membagi tiga 

tujuan zakat yaitu, dari pihak para wajib zakat (muzakki), pihak penerima zakat (delapan 

ashnaf) dan dari kepentingan masyarakat (sosial). 

Tujuan zakat bagi pihak muzakki antara lain: 

1. Untuk menyucikan hati dari sifat bakhil, rakus, egois 

2. Melatih jiwa untuk bersikap puji seperti bersyukur atas nikmat Allah, dengan 

bersyukur maka harta dan nikmat itu akan bertambah berlipat ganda 

3. Mengobati batin dari sikap berlebihan mencintai harta sehingga dapat diperbudak 

oleh harta itu sendiri 

4. Menumbuhkan sikap kasih sayang kepada sesama  

5. membersihkan nilai harta itu sendiri dari unsure noda dan cacat 

6. melatih diri agar menjadi pemurah dan berakhlak seperti akhlak Tuhan yang maha 

pemurah 

7. menumbuh kembangkan harta sehingga member keberkatan bagi pemiliknya. 



Tujuan zakat bagi pihak mustahik antara lain: 

1. Untuk memenuhi kebutuhan hidup terutama kebutuhan primer sehari-hari 

2. Tersucikannya hati mereka dari rasa dengki dan kebencian yang sering menyelimuti 

hati mereka melihat orang kaya yang bakhil 

3. Munculnya didalam jiwa mereka rasa simpati, hormat, serta rasa tanggung-jawab 

untuk ikut mengamankan dan mendoakan keselamatan dan pengembangan harta 

orang-orang kaya yang pemurah. 

4. Mengangkat derajat orang-orang fakir-miskin 

5. Memberikan rasa perlindungan 

6. Memberikan dorongan dan kesempatan orang miskin untuk berusaha dan bekerja 

keras sehingga dapat mandiri dan menjadi muzakki. 

 

Tujuan zakat bagi kepentingan kehidupan sosial, antara lain: 

1. Zakat bernilai ekonomik 

2. Merealisasikan harta sebagai alat perjuangan menegakkan agama Allah (jihad fi 

sabilillah) 

3. Mewujudkan keadilan sosial ekonomi masyarakat pada umumnya 

4. Menggalang jiwa dan semangat saling menunjang dan solidaritas sosial di kalangan 

masyarakat islam 

5. Merupakan dan mendekatkan jarak kesenjangan sosial ekonomi dalam masyarakat 

6. Melaksanakan pertanggung jawaban sosial, karena harta kekayaan yang diperoleh 

tidak terlepas dari bantuan orang lain baik secara langsung maupun tidak langsung 

7. Menanggulangi pembiayaan yang mungkin timbul akibat berbagai bencana 

 

Abdurrachman Qadir (2001:70),Dengan memahami hikmahnya, pihak muzakki 

akan merasakan suatu keharusan dan kenikmatan tersendiri dalam Menunaikan 

kewajiban mengeluarkan harta benda yang sangat dicintainya. Secara tidak langsung 

seseorang yang telah mengeluarkan zakatnya, ia telah melakukan tindakan prefentif bagi 

terjadinya berbagai kerawanan sosial yang umumnya dilatar belakangi oleh kemiskinan 



dan ketidak-adilan. Zakat juga akan mengurangi jumlah orang miskin, dan berkurangnya 

jumlah masyarakat miskin akan lebih menguntungkan orang-orang kaya dalam 

mengembangkan kekayaannya, karena suasana masyarakatnya aman dan tenteram, dan 

hilang pula rasa kebencian dan kecemburuan orang-orang miskin, bahkan akan 

memperoleh simpati dan doa kebajikan karena mereka merasa terbantu dalam mengatasi 

kesulitan hidupnya. 

 

2.1.5 Golongan Mustahiq 

Orang-orang yang boleh menerima zakat terbagi atas delapan golongan, 

sebagaimana yang telah diterangkan Allah dalam Al-Qur’an surat At-Taubah/9 ayat: 58-

60 yang artinya: 

dan diantara mereka ada orang-orang yang protes tentang pembagian sedekah. Jika 

diberikan kepada mereka, mereka bersenang hati, jika tidak diberikan, mereka 

memperlihatkan kemarahan. Akan sangat baik jika mereka rela apa yang  diberikan 

oleh Allah dan Rasul-nya dan berkata : “cukuplah  Allah sebagai pemberi kami, Allah 

akan memberikan sebagian karunia-Nya demikian pula Rosul-Nya. Sungguh, kepada 

Allah saja tumpuan harapan kami.”Zakat-zakat itu hanyalah untuk orang fakir, orang 

miskin, para pengelola, para mu’allaf, untuk memerdekakan budak, orang yang 

bangkrut karena hutang, untuk jalan Allah dan mereka yang terdampar di 

perjalanan.Inilah ketetapan Allah.Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. 

Sayyid Muhammad Rasyid Ridha berdasarkan surat At-Taubah ayat 60, terdapat 

golongan yang dapat memperoleh manfaat dari zakat yang telah terkumpul, 8 golongan 

tersebut dibagi menjadi 2 bagian, yaitu: 1) kepada individu-individu. 2) kepentingan 

umum dari masyarakat dan Negara. 

Individu. Dalam bagian ini ada 6 golongan yang berhak menerima zakat: 

a. Golongan fakir (fuqara) yang terlantar dalam kehidupan karena ketiadaan alat dan 

syarat-syaratnya. 

b. Golongan miskin (masakin) tidak punya apa-apa. 



c. Golongan pegawai pengelola zakat (‘amilin), yang bekerja untuk mengatur 

pemungutan dan pembagian zakat. 

d. Golongan orang yang perlu dibujuk hatinya (mu’allafati qulubuhum), yakni mu’allaf 

yang memerlukan bantuan materi untuk mendekatkan hatinya kepada islam. 

e. Golongan orang yang terikat hutang (gharimin), dan tidak sanggup membayarnya. 

f. Golongan orang yang terlantar diperjalanan (ibnu sabil) yang memerlukan bantuan 

ongkos untuk kehidupan dan kediamannya untuk pulang ke daerah asalnya. 

Kepentingan umum dari masyarakat dan Negara, ada 2 yaitu: 

a. Untuk pembebasan dan kemerdekaan, bagi masing-masing diri atau bagi suatu 

golongan atau suatu bangsayang dinamakan fi al-riqab 

b. Untuk segala kepentingan, masyarakat dan Negara bersifat pembangunan dalam 

segala lapangan atau pembelaan perjuangan yang dinamakan fi sabili Allah 

 

2.2 Teori Kemiskinan 

Sabahaddin Zaim (1985:12) membagi masyarakat dalam tiga kategori yaitu: 

1) Mereka yang pendapatannya tidak mencukupi kebutuhan pokoknya, mereka bisa 

mengambil jatah zakat. 

2) Mereka yang dapat mencukupi kebutuhan pokoknya, tapi sisa pendapatannya 

dibawah nisab, mereka tidak berkewajiban membayar zakat, tetapi tidak berhak 

mengambil zakat. 

3) Mereka yang pendapatannya mencukupi kebutuhan pokoknya dan sisanya 

mencukupi satu nisab, mereka wajib membayar zakat. 

Menurut pendapat Sayyid Sabiq (1968:1007) fakir miskin adalah orang-orang 

yang tidak memperoleh kecukupan hidup, lawan dari orang kaya, yaitu mereka yang 

dapat mencukupi kebutuhan hidup.” 

Namun hal ini masih kurang simpel karena kata “kecukupan” sangatlah relatif 

dalam pandangan setiap orang, jadi asnaini menganut pendapat Yusuf Qardhawi karena 

dinilai lebih simpel dan mudah dipahami. Yusuf Qardhawi (dalam Asnaini, 2008:53) 



mencirikan Fakir miskin dengan dua hal. Pertama, kelemahan dalam bidang 

harta.Kedua, kelemahan dalam bidang fisik. 

Kemiskinan dalam pengertian konvensional pada umumnya (income) masyarakat 

yang berada dibawah satu garis kemiskinan tertentu.Oleh karena itu sering sekali upaya 

pengentasan kemiskinan hanya bertumpu pada upaya peningkatan pendapatan 

masyarakat tersebut.Pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa pendekatan 

permasalahan kemiskinan dari segi pendapatan saja tidak mampu memecahkan 

permasalahan masyarakat miskin tersebut.Karena permasalahan kemiskinan masyarakat 

bukan hanya masalah ekonomi namun meliputi berbagai masalah lainnya.Kemiskinan 

dalam berbagai bidang ini disebut dengan kemiskinan plural. Menurut Max- Neef et. Al, 

sekurang-kurangnya ada 6 macam kemiskinan yang ditanggung masyarakat, yaitu: 

1) Kemiskinan sub-sistensi, penghasilan rendah, jam kerja panjang, perumahan buruk, 

fasilitas air bersih mahal. 

2) Kemiskinan perlindungan, lingkungan buruk (sanitasi, sarana pembuangan sampah, 

polusi), kondisi kerja buruk, tidak ada jaminan atas hak kepemilikan tanah. 

3) Kemiskinan pemahaman, kualitas pendidikan formal buruk, terbatasnya akses atas 

informasi yang menyebabkan terbatasnya atas kesadaran hak, kemampuan dan 

potensi untuk mengupayakan perubahan. 

4) Kemiskinan partisipasi, tidak ada akses dan kontrol atas proses pengambilan 

Keputusan yang menyangkut nasib diri dan kelompok. 

5) Kemiskinan identitas, terbatasnya perbauran antar kelompok sosial, terfragmentasi. 

6) Kemiskinan kebebasan, stress, rasa tidak berdaya, dan tidak aman baik di tingkat 

pribadi atau masyarakat. 

Bila ditinjau dari konsep kebutuhan, maka 6 macam kemiskinan ini bisa diatasi 

dengan pemenuhan dua macam kebutuhan diatas. Kemiskinan ekonomi diatasi dengan 

memenuhi kebutuhan praktis sedang kemiskinan lain diatasi dengan pemenuhan 

strategis. 

Konsep kemiskinan dapat dikaitkan dengan perkiraan tingkat pendapatan dan 

kebutuhan.Perkiraan kebutuhan hanya dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan 



dasar minimum yang memungkinkan seseorang untuk dapat hidup secara layak. Bila 

pendapatan seseorang tidak  dapat memenuhi kebutuhan minimum, maka orang tersebut 

dikatakan miskin. Jadi tingkat kemiskinan dapat diukur dengan membandingkan tingkat 

pendapatan orang dengan pendapatan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan 

dasar.Tingkat pendapatan minimum merupakan pembatas antara keadaan miskin dengan 

tidak miskin atau sering disebut batas kemiskinan.Kebutuhan dasar meliputi kebutuhan 

orang (sandang, pangan, papan) dan fasilitas. 

Lebih jelasnya lagi, kebutuhan dasar meliputi dua unsur, kebutuhan orang berupa 

makanan yang cukup untuk keluarga, tempat tinggal, pakaian, peralatan dan 

perlengkapan rumah tangga.Dan kedua yaitu fasilitas pelayanan sosial yang diberikan 

untuk masyarakat meliputi air bersih, pendidikan, dan kesehatan. 

 

2.3 Usaha Sektor Informal 

Dikutip dari berita ugm (Rabu, 14 desember 2016) Sektor informal memiliki 

peran yang besar di negara-negara sedang berkembang termasuk Indonesia. Sektor 

informal adalah sektor yang tidak terorganisasi (unorganized), tidak teratur 

(unregulated), dan kebanyakan legal tetapi tidak terdaftar (unregistered). Di negara 

sedang berkembang sekitar 30-70 % populasi tenaga kerja di perkotaan bekerja di sektor 

informal. Demikian yang disampaikan Tri Widodo, SE. Mec.Dev saat diskusi yang 

digelar pusat studi ekonomi dan kebijakan publik (PSEKP) dengan topik sektor informal 

yogyakarta pada hari selasa 7 maret 2005.  

Di Indonesia, menurut Hidayat (1987), sudah ada kesepakatan tentang sebelas ciri 

pokok sektor informal, yaitu : 
1.      Kegiatan usaha tidak terorganisasi dengan baik karena timbulnya unit usaha tidak 

mempergunakan fasilitas atau kelembagaan yang tersedia di sektor formal. 
2.      Pada umumnya, unit usaha tidak mempunyai unit usaha. 
3.      Pola kegiatan usaha tidak teratur, baik dalam arti lokasi maupun jam kerja. 
4.      Pada umumnya, kebijaksanaan pemerintah untuk membantu golongan ekonomi 

tidak sampai ke pedagang kaki lima. 



5.      Unit usaha mudah keluar masuk dari satu sub-sektor ke lain sub-sektor. 
6.      Teknologi yang digunakan bersifat primitif. 
7.      Modal dan perputaran usaha relatif kecil sehingga skala operasi juga relatif kecil. 
8.      Pendidikan yang diperlukan untuk menjalankan usaha tidak memerlukan pendidikan 

formal karena pendidikan yang diperoleh pengalaman sambil kerja. 
9.      Pada umumnya, unit usaha termasuk golongan oneman enterprisedan kalau 

memperkerjakan buruh berasal dari keluarga. 
10.  Sumber dana modal usaha pada umumnya berasal dari tabungan sendiri atau 

lembaga keuangan yang tidak sah. 
11.  Hasil produksi atau jasa terutama dikonsumsi oleh golongan manyarakat desa kota 

berpenghasilan rendah kadang-kadang juga berpenghasilan menengah. 

 Dapat dikatakan bahwa sektor informal merupakan tempat bertumpu sebagian 

besar masyarakat kurang mampu karena ketatnya persaingan pencari kerja pada sektor 

formal. Pedagang asongan, laundry, toko kelontong, kantin dan masih banyak contoh 

dari usaha yang dijalankan pada sektor ini. namun sektor ini rentan jatuh dikarenakan 

pelaku usaha sektor informal bukan dari kalangan yang ahli dibidangnya. 

Berkembangnya usaha ini tergantung dari kemauan dan kreatifitas dari pungusaha, maka 

perlu adanya lembaga yang membantu mereka dalam hal permodalan dan mengasah 

keterampilan serta motivasi agar usaha-usaha sektor informal tidak jatuh dan bahkan 

diharapkan usaha informal bisa menjadi usaha formal. 

 

2.4 Teori Penanggulangan Kemiskinan 

Sistem ekonomi secara keseluruhan telah melakukan usaha keras dalam 

mengurangi kemiskinan dan meningkatkan standar kehidupan pengikut ekonomi 

tersebut. Di Indonesia masalah kemiskinan telah menjadi topik pembicaraan dan fokus 

kebijakan pemerintah dalam RAPBN (rencana anggaran pendapatan dan belanja negara) 

dan juga masalah kemiskinan ini dituangkan dalam UUD 1945 dengan menitik beratkan 

tanggung jawab Negara atas kelayakan kehidupan warganya. Konsekuensinya 

pemerintah berusaha memberikan dana dalam program pengentasan kemiskinan, dana 



yang dikeluarkan untuk mengentaskan masalah kemiskinan diubah menjadi program 

yang bersifat pemberian modal, pelatihan, seminar, tunjangan dan masih banyak lagi. 

walau  pemerintah berupaya dalam memberantas kemiskinan, namun kemiskinan tetap 

saja hidup bersama bangsa kita. 

Telah dijelaskan bahwa masalah kemiskinan adalah masalah yang amat 

mendasar, bahwa gejala tersebut tidak cukup disebut sebagai realitas ekonomi. Artinya, 

kemiskinan tidak sekedar gejala keterbelakangan lapangan kerja, pendapatan, 

pendidikan dan kesehatan masyarakat, ia sudah menjadi realitas struktur yang sulit 

dipecahkan. 

Berbagai faktor yang menjadi penyebab kemiskinan tersebut, namun yang paling 

dominan adalah faktor sumber daya manusia yang amat rendah dan di sisi lain adalah 

faktor dari kebijakan sistem perekonomian yang diterapkan. Melihat penyebab dari 

kemiskinan yang dihadapi oleh bangsa kita menimbulkan pertanyaan atas kemampuan 

dana zakat dalam memberikan peran optimal terhadap pengentasan kemiskinan. 

Islam menyatakan perang terhadap kemiskinan, dan berusaha keras untuk 

membendungnya, serta mengawasi kemungkinan yang dapat menimbulkannya, guna 

menyelamatkan aqidah, akhlak, dan laku perbuatan, memelihara kehidupan rumah 

tangga, dan melindungi kestabilan dan ketentraman masyarakat, disamping mewujudkan 

jiwa persaudaraan anatar sesama anggota masyarakat.Dr. Syekh Muhammad Yusuf el 

Qardawi (1982:61). 

Menurut Dr. Syekh Muhammad Yusuf Al-Qardlaawy (1982:8)Islam 

menawarkan beberapa cara untuk memberikan jaminan terhadap pemeluknya untuk 

menuju kehidupan dengan taraf yang baik dan terhormat, antara lain: 

a. Jalan pertama dengan bekerja 

b. Jalan kedua dengan mencukupi keluarga yang lemah 

c. Jalan ketiga dengan zakat 

d. Jalan keempat dengan dana bantuan ilam dari berbagai sumbernya 

e. Jalan kelima dengan mengharuskan memenuhi hak selain zakat 

f. Dan jalan keenam shadaqoh suka rela dan kebajikan individu 



Jika jalan jalan diatas sudah dipenuhi niscaya semua orang dapat hidup tentram 

dan berkecukupan serta dalam keadaan terhormat. 

 

2.4.1 Zakat Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan 

 Kemiskinan di Negara ini seperti telah mendarah daging dengan 

masyarakatnya, bercampur baur dengan kebiasaannya dan menjadi parasit yang susah 

untuk dihilangkan, penyerapan atau pemungutan dana zakat dari masyarakat dan 

penyaluran dananya ke masyarakat harus efisien dan efektif agar tercapai tujuan zakat 

seperti yang diharapkan, yakni mengentaskan kemiskinan.  

zakat merupakan salah satu sumber pendapatan pada masa kejayaan islam, 

seiring perkembangan zaman dan perkembangan sumber pendapatan masyarakat, zakat 

perlu di rekonstruksi konsepnya agar menjadi aktualitatif terhadap kontekstual sosial 

ekonomi. Dalam konsep zakat, Ada tiga hal yang telah melampaui  pendapat hukum 

klasik dan banyak dilakukan inovasi, yaitu : 

1) Perkembangan obyek zakat. 

Obyek zakat yang memiliki nash ada lima, yaitu : 

emas dan perak dalam At-taubah 34  

ناس يآيها الذين امنوا ان كثيرا من االحبار والرهبان ليأ كلون اموال ال

 ينفقونها با الباطل ويصدون عن سبيل هللا والذين يكنزون الذهب والفضة وال

©فى سبيل هللا فبشرهم بعذاب اليم  
“…. Dan orang-orang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan 

Allah, maka diberitahukan kepada mereka, bahwa mereka akan mendapat siksaan yang 

pedih” 

tentang tanaman dan tumbuhan pada surat Al-An’am 141 



له لفا اكوهوالذي انشأ جنَّت معروشت و غير معروشت والنخل والزرع مخت

والزيتون والرمان متشابه كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده 

©والتشرفوا إنه اليحب المسرفين  
“Dialah yang menjadikan taman-taman yang bersusun dan tidak bersusun, pohon kurma 

dan ladang, serta tanaman aneka ragam rasanya. Zaitun dan delima yang serupa dan 

berbeda. Makanlah buahnya bila berbuah dan berilah haknya sebagai sedekah pada hari 

memetik hasil. Tapi janganlah berlebih-lebihan sebab Allah tidak suka orang yang 

melampaui batas.” 

hewan ternak dalam Hadist yang diriwayatkan Bukhari yang artinya 

 “ini adalah zakatterhadap kambing yang di ternak di padang rumput, satu ekor 

kambing untuk setiap empat puluh ekor….”,  

harta perniagaan dan apa yang dikeluarkan dari bumi dalam pada Al-Qur’an 

surat Al-Baqarah 267 : 

 كسبتم ومما اخرجنا لكم من يآيها الذين امنوآ انفقوا من طيبت ما

وا فيه االرض وال تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بأ خذيه االَّ ان تغمض

©واعلموآ ان هللا غني حميد  
“hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil 

usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi, jangan 

kamu sisihkan yang buruk untuk dinafkahkan sedang kamu tidak mau mengambilnya 

kecuali dengan memejamkan mata, ketauhilah bahwa Allah sungguh maha kaya lagi 

maha terpuji.” 

Namun pada era modern ini telah banyak profesi yang menghasilkan uang dalam 

jumlah besar, seperti pejabat tinggi, pengusaha, manajer, dokter, pengacara, notaris, 

konsultan, dan masih banyak lagi. Jika dibandingkan hasil panen pertanian yang panen 

dalam tiga sampai empat bulan maka akan tercapai nishabnya. Seorang tokoh dari tanah 



air kita juga telah berbicara mengenai kewajiban mengeluarkan zakat bagi tenaga ahli, 

yaitu Amien Rais (1987:58-65). 

Di Malaysia objek pungutan zakat mencakup banyak hal, dapat dilihat pada table 

di bawah ini: 

Table 2.1 Objek Pungutan Pajak Di Malaysia 

No. Jenis pajak Hasil pengumpulan dana zakat 

1 Zakat harta RM. 16.220.121,- 

2 Zakat pendapatan RM. 12.167.831,- 

3 Zakat simpanan RM.   7.830.446,- 

4 Zakat perniagaan RM. 12.283.130,- 

5 Qadha zakat RM.      845.954,- 

6 Lain-lain kutipan RM.      328.983,- 

 jumlah RM. 50.676.465,- 

Sumber: Forum ZakatMukernas I LPZ-FOZ(1991:26) 

Ridwan Mas’ud dan Muhammad (2005:92)menjelaskan mengenai 

perkembangan objek zakat dan perluasannya menjadikan suatu persoalan yang amat 

krusial dan sangat sulit dalam hal penerapannya.Tetapi bila dikaitkan dengan sistem 

perpajakan maka sama-sama menjadi persoalan yang krusial, oleh karena itu antarazakat 

dan pajak dalam objek pungutannya nyaris tidak ada perbedaan. Sistem perpajakan saat 

ini hamper menyentuh semua bidang yang berkaitan dengan transaksi dan penghasilan 

mulai dari PBB, PPh, PPN dan pajak lainnya. 

Dikutip dari artikel resmi dewan pajak pemerintah (rabu, 14 desember 

2016)Pengurus Pusat Badan Zakat Nasional (BAZNAS) periode 2015-2020 menjadikan 

Hari Kebangkitan Nasional sebagai momentum untuk menginspirasi kebangkitan 

zakat.Potensi zakat Indonesia sangat besar karena jumlah muzakki (wajib zakat) besar. 

Ulama dan pemerintah belum memberikan perhatian serius terhadap zakat sebagai salah 

satu sumber dana dalam membangun negara.BAZNAZ dan IPB mencoba menghitung, 

berdasarkan PDB tahun 2010 potensi zakat di Indonesia sebesar Rp. 217 Triliun. 

Dengan metode esktrapolasi, potensi zakat tahun 2015 sebesar Rp. 280 triliun dan 



realisasinya diperkirakan Rp. 4 triliun atau kurang dari 1,4% dari potensinya.Penduduk 

Indonesia menurut perkiraan BPS tahun 2015 sebesar  255,5 juta jiwa dan di tahun 2035 

akan mencapai 305,4 juta jiwa. Asumsi jumlah muslim Indonesia 83% dari populasi 

maka potensi wajib zakat tahun 2015 sebanyak 212 juta jiwa dan di tahun 2035 

mencapai 253 juta jiwa. Harga beras rata-rata tahun 2015 sebesar Rp. 9.500 per Kg, 

maka potensi zakat fitrah berupa beras 2,5 Kg saja yang wajib per kepala sebesar Rp. 5 

triliun lebih.Adanya perbedaan angka yang cukup besar antara perkiraan realisasi, 

potensi dan asumsi menyiratkan adanya tabir penutup permasalahan pengelolaan 

zakat.Data tersebut hanya sebagian kecil yang dapat diungkap.Sementara dalam 

prakteknya, zakat - terutama jenis zakat fitrah - sebagian besar telah disalurkan muzakki 

secara langsung kepada yang berhak menerima (mustahik) atau ke masjid, musholla di 

sekitar tempat tinggalnya. 

 

2) Kelembagaan Zakat. 

Zakat adalah dana potensial sehingga pengelolaan zakat haruslah tertib, amanah 

proporsional dan teratur dengan baik, sehingga pengelolaan zakat itu mendapat perhatian 

khusus dalam Al-Qur’an dengan meletakkan ‘amilin´pada urutan ketiga setelah fakir 

miskin.  

Usaha-usaha yang dirintis oleh lembaga-lembaga pengelola zakat, infaq dan 

shadaqoh memang masih perlu ditingkatkan lagi, perlu diadakan uaha untuk 

menyadarkan umat islam akan kewajibannya dalam menunaikan zakat, infaq dan 

shadaqoh sejalan dengan perkembangan zaman. 

Bila dicermati sejarah Rasulullah dan para sahabat dalam masalah pengelolaan 

zakat. Rasulillah dalam menerjemahkan nash Al-Qur’an tentang ‘amilin, beliau 

memberikan makna yang lebih luas dengan melegitimasi bahwa peran institusi 

negaralah sebagai pengelola zakat, maka untuk mengimplementasikan ayat ini 

Rasulullah SAW, sebagai mana banyak ditulis dalam Hadist nabi seperti yang 

diungkapkan oleh Abu Hurairah yang terdapat dalam Hadist shahih Bukhari yang 

mengatakan bahwa Rasulullah SAW, telah mengutus Umar Ibnu Luthbiah sebagai 



petugas pemungut zakat dan masih banyak lagi Hadist-hadist lain yang mensinyalir 

tentang penugasan dan pengelolaan zakat pada waktu itu. Pada intinya Nabi selaku 

kepala Negara memberikan mandat kepada seseorang untuk menjadi petugas dan 

pengelola zakat. Contoh lain ketika Muadz bin Jabal diutus ke Yaman oleh Rasulullah 

SAW seraya berkata kepada muadz: “kau akan berada ditengah-tengah masyarakat ahli 

kitab, ajaklah mereka mengaku bahwa tiada tuhan selain Allah, dan saya adalah utusan-

Nya bila mereka beriman beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka diwajibkan 

shalat lima kali dalam sehari semalam. Bila mereka menjalankannya beritahukanlah pula 

bahwa mereka diwajibkan mengeluarkan zakat yang dipungut dari orang-orang yang 

kaya dan dikembalikan kepada orang-orang miskin.Dan bila mereka menjalankan, maka 

kami harus melindungi harta kekayaan mereka itu”.Bagaimana pengelolaan zakat 

setelah wafatnya Rasulullah SAW, atau pada masa khalifah yang empat. Pada masa 

khalifah mereka memfokuskan sumber dana zakat pada saat lembaga baitul maal (bank) 

ataupun sistem pendayagunaan yang tidak lagi konvensional yaitu memperhatikan 

tingkat kelayakan hidup bagi fakir miskin dan memberikan pertolongan terus-menerus 

bagi mereka sehingga terlepas dari penderitaannya. Malah pada masa pemerintahan 

khalifah Umah bin Khattab, memberikan santunan dana bagi orang-orang miskin tanpa 

membedakan agamanya.Ridwan Mas’ud dan Muhammad (2005:94-95) 

Pada dasarnya, hal yang mendorong perlunya dibuat suatu lembaga pengelola 

zakat dikarenakan tiga hal, yaitu 

a. Sifat manusia yang kikir seperti yang telah diterangkan Allah dalam surat Al-Ma’rij 

ayat 9 yang berbunyi: “…. Dan apabila mendapat kebaikan ia amat kikir”. 

b. Pemahaman dari masyarakat mengenai zakat belumlah menyeluruh sebagaimana 

pemahaman mereka terhadap sholat dan puasa, Meskipun mereka memahami 

kewajiban zakat, ada beberapa diantara mereka yang enggan membayar zakat, hal ini 

terbukti pada masa khalifah Abu Bakar. 

c. Jika pelaksanaan zakat tidak terkoordinir, maka penyaluran zakat akan tidak efektif 

dan efisien, tidak dapat di deteksi dan tidak tepat sasaran dan tentunya tidak 

terencana dengan baik. 



Sjechul Hadi Permono(1992:153) Melihat keadaan pelaksanaan zakat di 

masyarakat yang berlaku secara tradisional seperti persoalan perseorangan, sehingga 

segalanya tergantung kepada Keputusan pribadi dan mengakibatkan penggunaan zakat 

tidak terarah, bahkan tidak sesuai dengan fungsi dan hikmah zakat itu sendiri. Oleh 

karenanya praktik demikian tidak boleh dibiarkan lagi dan pemerintah atau lembaga 

wajib segera turun tangan. 

Sjechul Hadi Permono(1992:154) menambahkan, Membuat lembaga amil zakat 

yang proporsional harus memiliki standar yang harus dipenuhi seperti: lembaga harus 

mempunyai sifat amanah, fathonah, transparan dan manajemen yang qualified. Dan 

untuk mendukung supaya benar-benar professional, lembaga tersebut perlu memiliki 

manajemen penghimpunan, pengelolaan dan distribusi yang baik.Setelah terbentuk 

lembaga pengelola zakat, masyarakat tidak boleh membagikan zakatnya sendiri. 

Ridwan Mas’ud dan Muhammad(2005:101) membicarakan tentang promosi 

pengumpulan dan pendayagunaan dana zakat harus mendapat perhatian khusus bagi 

pengelola zakat untuk mengoptimalkan pemungutan dana zakat bagi pengelola harusnya 

memiliki seriap penagihan zakat seperti halnya pemungutan pajak. Di Malaysia untuk 

pengelolaan zakat ada bagian khusus yang menagih zakat dari para muzakki dengan 

sebutan: Maklumat Agihan Zakat (MAZ). Lembaga ini dibentuk dengan tujuan 

membantu proses penagihan dana zakat dan lembaga ini dibentuk pada 1991, setelah 

adanya lembaga penagihan zakat di Malaysia, jumlah pengumpulan dana tiap tahunnya 

selalu meningkat, pada tahun 1991 dana terkumpul RM 3,5 juta, pada tahun 1992 dana 

terkumpul RM 20 juta, pada tahun 1993 dana terkumpul RM 25,6 juta dan tiap tahunnya 

selalu bertambah. 

 

3) Pendayagunaan Dana Zakat. 

Secara umum terdapat dua pendapat masalah pendayagunaan dana zakat dan 

yang pertama adalah, bahwa zakat lebih bersifat konsumtif dan penyalurannya langsung 

diserahkan pada pihak yang berhak menerima zakat (delapan golongan). Kedua, bahwa 



dana zakat mengandung aspek sosial ekonomi yang sangat luas dan tidak hanya bersifat 

konsumtif. 

Untuk dapat melakukan pendayagunaan dana zakat yang efektif, maka aspek 

sosial ekonomi perlu mendapat penekanan, dana zakat tidak diprioritaskan untuk hal 

yang bersifat konsumtif, namun diarahkan ke hal yang bersifat produktif. 

Ridwan mas’ud dan Muhammad (2005:103-104) dalam bukunya menawarkan 

dua sistem pendayagunaan dana zakat dengan memakai dua pendekatan. Pertama, 

pendekatan parsial, dalam hal ini pendayagunaan dana zakat langsung diberikan kepada 

si miskin bersifat incidental, pendekatan ini melihat kondisi mustahiq yang mendesak 

mendapatkan pertolongan karena kondisi yang gawat, namun hal ini bersifat konsumtif. 

Pendekatan kedua, pendekatan struktural, pendekatan yang menitik beratkan pada 

alokasi dana zakat bersifat memproduktifkan kaum dhu’afa dengan cara memberikan 

dana terus menerus yang bertujuan agar si miskin bisa mengatasi kemiskinannya. Arah 

dan kebijaksanaan pendayagunaan zakat bertujuan untuk meningkatkan harkat dan 

martabat manusiawinya fakir-miskin, mengeluarkannya dari kurang menjadi cukup, dari 

sifat kefakiran menjadi sifat kaya, dan pada akhirnya mereka meningkat dari mustahiq 

menjadi muzakki (wajib zakat). 

Dengan demikian konsep zakat produktif adalah Pemberian zakat yang dapat 

membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta 

zakat yang telah diterimanya, tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan 

untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat 

memenuhi kebutuhan hidupnya secara terus-menerus. 

Penyaluran dana produktif akan efektif dan efisien apabila penyebab dari 

kemiskinan itu dapat diketahui, dengan hal ini maka diperlukan adanya pendekatan 

secara langsung kepada fakir-miskin untuk mengetahui akar masalah kemiskinannya. 

Apabila si miskin itu mempunyai keterampilan menjahit maka diberi mesin jahit, kalau 

keterampilannya mengemudi becak maka akan diberikan becak. Dalam hal ini memberi 

motivasi kepada masyarakat miskin juga merupakan sesuatu yang sangat mendasar, agar 

mereka mau berusaha dan tidak sekedar menunggu uluran tangan orang kaya. Dan hal 



ini dilakukan oleh KH.Sahal (pati) secara riil dengan penuturannya sebagai berikut: 

“pernah suatu kali saya mencobanya terhadap seorang pengemudi becak dikabupaten 

Pati, saya lihat dia tekun mangkal di pasar untuk bekerja sebagai tukang becak. Pada 

saat pembagian zakat tiba, saya zakati dia. Hasil zakat bulan syawal itu berupa zakat 

maal, zakat fitrah dan infaq.Semua saya kumpulkan dan sebagian saya belikan becak 

untuknya.Sebelumnya dia hanya mengemudikan becak milik orang non pribumi, namun 

sekarang dia telah memiliki dua buah becak. Usaha itu berkembang dan sehari-hari ia 

tidak harus mengemudikan becak dengan mengejar setoran. Dengan mengemudikan 

becak sampai jam tiga sore, hasilnya sudah cukup untuk makan dan untuk menjaga 

kesehatan, setelah itu ia bisa kumpul-kumpul mengikuti pengajian. Dengan cara ini, 

Meskipun dia tidak menjadi kaya, tetapi jelas ada perubahan.Sahal Mahfudh  (2003:119-

124). 

Dalam bukunya Asnaini (2008:90-91)Mengenai seberapa besar dan dalam 

bentuk apa zakat ini diberikan kepada mustahiq, terjadi beberapa perbedaan pendapat 

dari para ulama, ada yang menyempitkan sehingga hanya membatasinya sekedar cukup 

untuk sehari semalam, ada sebagian ulama yang berpendapat mustahiq boleh mengambil 

uang zakat sebatas yang mencapai nishab zakat, ada juga ulama yang berpendapat 

bahwa mustahiq dapat mengambil uang zakat untuk memenuhi kebutuhannya selama 

satu tahun, ada juga ulama yang melonggarkan dan berpendapat seseorang boleh 

mengambil dari uang zakat sampai batas harga untuk membeli barang yang dapat 

mencukupinya sepanjanga hidup. Terkait keberagaman Pemberian zakat ini, Umar bin 

Khattab ra pernah memberikan sebidang tanah perkebunan kurma kepada dua orang 

yang berupa Pemberian yang amat berharga, Umar juga pernah memberikan seekor unta 

bersama induknya kepada seorang baduwi.Terkait hal ini Asnaini berhati-hati dalam 

memahaminya, tidak terlalu luas dan tidak pula terlalu sempit, mengenai batas 

kecukupan sehari-semalam hal ini terkait dengan tidak disukainya perbuatan meminta-

minta atau kebiasaan mengemis dari pintu ke pintu sebab yang demikian itu adalah 

perbuatan yang tidak disukai dalam agama. Yang lebih dapat diterima adalah kebolehan 

memberi sampai sejumlah yang cukup untuk membeli sebidang tanah yang 



akanmemberikan kecukupan sepanjang hidupnya, walupun hal ini dianggap Pemberian 

yang berlebih. Adapun pendapat yang tengah-tengah yaitu memberi sekedar kecukupan 

untuk satu tahun, lebih dari itu kurang baik dan kurang dari itu tidak cukup, maka hal ini 

dibutuhkan pertimbangan orang yang dianggap mampu berijtihad sesuai situasi dan 

kondisi karena ini sudah berhubungan dengan teknik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


