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ABSTRAK 

 

Badan amil zakat merupakan lembaga pengelola zakat yang dibentuk 
oleh pemerintah, terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat dengan tugas 

mengumpilkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat. Daarut Tauhid 

Peduli Lampung sebagai lembaga pengelola zakat harus dapat memberikan 

bukti nyata pada masyarakat dalam pendayagunaan zakat produktif yang 

tepat sasaran dan berhasil memerangi kemiskinan. Oleh karena itu penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme dan pola 

pemberdayaan dana zakat produktif melalui program Peduli Ekonomi yang 

dilakukan  oleh  Daarut  Tauhid  Peduli  Lampung  dan  bagaimana dampak 

program tersebut terhadap pemerdayaan mustahik. Jenis penelitian ini adalah 

penelitian lapangan (field research) yang dilakukan di Daarut Tauhid Peduli 

Lampung dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam 

penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder yang diproleh  

melalui  observasi,  wawancara, dan  dokumentasi. Teknik  analisis dalam 

penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu dengan cara mensdeskripsikan 

atau menggambarkan data-data yang telah terkumpul dan menganalisisnya 

dengan teori-teori terkait. Hasil dari penelitian ini adalah, pertama, 

optimalisasi pendayagunaan zakat dalam rangka pemberdayaan mustahik di 

LAZ Daarut Tauhid Peduli Lampung yaitu melalui program Peduli Ekonomi 

yang terdiri dari program Misykat, Desa Ternak Mandiri, dan Usaha Tani 

Mandiri. Program ini bertujuan untuk membantu memberdayakan ekonomi 

mustahik dalam bentuk pinjaman modal. Kedua, program Peduli Ekonomi 

sangat bermanfaat terhadap pemberdayaan ekonomi mustahik. Hal itu antara 

lain dapat dilihat dari peningkatan pendapatan, peningkatan pengetahuan, 

keterampilan, dan juga kemandirian mereka setelah mengikuti program 

tersebut. 
 

 

Keyword : zakat produktif, pemberdayaan ekonomi mustahik, LAZ Daarut 
Tauhid Peduli Lampung 

  







 v 

MOTTO 

 

                     

         

Dan Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang 
kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada 

sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha melihat apa-apa yang kamu 

kerjakan. 

 

(Q.S. Al-Baqarah (2): 110) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan beberapa istilah 

penting agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam mengartikan dan 

memahami yang terkandung dalam judul “Optimalisasi Zakat Produktif 

Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Pada Lembaga Amil 

Zakat Daarut Tauhid Peduli Lampung Tahun 2017-2019” adapun 

istilah yang perlu mendapat penjelasan sebagai berikut: 

1. Optimalisasi adalah suatu tindakan, proses, atau metodologi untuk 

membuat sesuatu (sebagai sebuah desain, sistem atau keputusan) 

menjadi lebih atau sepenuhnya sempurna, fungsional, atau lebih 

efektif.
1
 

2. Zakat produktif adalah harta zakat yang diberikan kepada mustahiq 

sebagai modal untuk menjalankan kegiatan ekonomi yaitu untuk 

menumbuh kembangkan tinglat ekonomi dan potensi produktifitas 

mustahiq.
2
 Sehingga dengan usaha tersebut mustahiq dapat memenuhi 

kebutuhan hidup secara terus menerus, bahkan menjadikan mereka 

sebagai muzakki. 

3. Pemberdayaan ekonomi adalah proses pembangunan dimana 

masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk 

                                                             
1
 Kamus Besar Bahasa Indonesia,(Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 800 

2
 Abdurachman Qadir, Zakat Dalam Dimensi dan Sosial, Cet 2 (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2001), h. 165 
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memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri.
3
 Pemberdayaan yang 

dimaksud adalah mampu atas dirinya sendiri untuk memenuhi 

kebutuhannya. 

4. Mustahiq adalah golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diperjelas kembali yang 

dimaksud dengan pembahasan skripsi ini adalah suatu penelitian ilmiah 

yang membahas tentang tindakan dan proses yang dilakukan terkait 

pendayagunaan dan pengelolaan dana zakat produktif oleh Lembaga Amil 

Zakat Daarut Tauhid Peduli agar tepat sasaran dan mampu 

memberdayakan ekonomi para mustahiq. 

B. Alasan Memilih Judul 

Dalam penulisan skripsi ini peneliti perlu memaparkan alasan 

memilih judul, adapun penulis memilih judul ini berdasarkan alasan secara 

objektif dan secara subjektif adalah sebagai berikut: 

1. Secara Objektif 

Adanya pengelolaan dana zakat produktif ini maka penulis dapat 

mengetahui apakah pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Daarut 

Tauhid Peduli Lampung mampu mendayagunakan zakat tersebut 

secara optimal. Selain itu dengan adanya zakat produktif ini akan 

membantu modal usaha masyarakat fakir dan miskin dan tentunya 

bantuan zakat ini harus dikelola secara bijak oleh mustahik, yang pada 

akhirnya akan membantu pendapatan mustahik. Jadi dengan adanya 

                                                             
3
Ahmad Thoharul Anwar, “Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat”, 

Jurnal Zakat dan Waqaf, Vol. 5, No. 1, Juni 2018, h. 45-46 
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zakat produktif ini, akan memiliki dampak positif pada berkurangnya 

jumlah kemiskinan, karena sejatinya kemiskinan merupakan salah satu 

masalah besar dalam perekonomian bangsa. 

Potensi penerimaan zakat LAZ Daarut Tauhid Peduli Lampung 

selalu mengalami kenaikan disetiap tahunnya dan jumlah dana zakat 

produktif yang disalurkan juga mengalami peningkatan disetiap 

tahunnya, namun berdasarkan pada kesejahteraan mustahik yang dapat 

dilihat dari kondisi pendapatan yang dimiliki mustahik, kenyataannya 

lebih kepada usaha yang memiliki kondisi yang tetap, meskipun ada 

usaha mustahik yang memiliki pendapatan yang baik dan maju. 

2. Alasan Subjektif 

a. Dari aspek yang akan dibahas, permasalahan tersebut sangat 

memungkinkan diadakan penelitian dan penulisan ingin mengkaji 

lebih dalam tentang optimalisasi pendistribusian zakat produktif 

dengan cara melihat mekanisme dan pola pemberdayaan dana 

zakat produkif melalui program-program yang dilakukan oleh 

Daarut Tauhid Lampung dan dampak dari program-program 

tersebut. 

b. Judul yang diajukan sesuai dengan bidang keilmuan yang sedang 

penulis pelajari saat ini, yakni berhubungan dengan jurusan 

Ekonomi Syariah. 

C. Latar Belakang Masalah 
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Zakat merupakan salah satu pilar rukun Islam yang wajib dipenuhi 

oleh setiap muslim. Dalam hal ini zakat menjadi bentuk ibadah seorang 

hamba kepada sang pencipta yaitu Allah SWT sekaligus bentuk rasa 

kepedulian sosial (ibadah sosial) dan perwujudannya. Zakat sesungguhnya 

bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan para mustahik, terutama fakir 

miskin, yang bersifat konsumtif dalam satu waktu sesaat, akan tetapi 

memerikankecukupan dan kesejahteraan kepada mereka, dengan cara 

menghilangkan ataupun memperkecil penyebab kehidupan mereka 

menjadi miskin dan menderita.
4
 Dengan demikian hubungan antara sesama 

manusia  dan pengabdian kepada Allah SWT adalah inti dari ibadah zakat. 

Seperti terdapat dalam QS. At-Taubah ayat 11 yang menyebutkan: 

                       

         

Artinya:  “Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan 

zakat, Maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. 

dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang 

Mengetahui”(QS. At-Taubah: 11). 

Ayat Al-Qur‟an banyak sekali yang menyebutkan kewajiban zakat 

setara dengan kewajiban shalat dan di dalam rukun islam posisi kewajiban 

zakat berada pada urutan ketiga yang berarti secara otomatis zakat menjadi 

bagian mutlak dari keislaman seseorang, adapun ayat al-Qur‟an yang 

menjelaskan zakat sejajar dengan ibadah shalat sebagaimana firman Allah 

sebagai berikut: 

                                                             
4
 Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, (Jakarta: Gema Insani Press, 

2002), h. 10-11  



 

 

5 

               

Artinya: “Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta 

orang-orang yang ruku” (QS. Al-Baqarah[2]:43). 

Salah satu sisi ajaran islam yang belum ditangani secara serius 

adalah pengentasan kemiskinan dengan cara mengoptimalkan 

pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infaq dan shodaqah dalam arti 

yang seluas-luasnya. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah 

SAW serta pengikutnya pada masa keemasan islam. Padahal umat Islam 

sendiri sebenarnya memiliki potensi dana yang sangat besar. 

Kemiskinan merupakan permasalahan besar bagi umat manusia 

bahkan sejak dahulu kala dan tidak sedikit umat peradabannya jatuh 

hanya karena kemiskinan. Karna kemiskinan bukanlah permasalahan 

yang menyangkut individu atau pribadi seseorang saja tetapi menyangkut 

semua aspek seperti masyarakat sekitar, daerah maupun negara bahkan 

dunia. Begitu pula yang menanganinya bukan hanya secara individual 

tetapi juga harus ditangani oleh masyarakat, pemerintah daerah maupun 

negara.
5
 

Dampak dari kemiskinan yang terjadi telah membuat banyak 

anak-anak tidak bisa bersekolah atau melanjutkan pendidikan apalagi 

yang berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurang gizi dan lain 

                                                             
5
Siti Aminah Chaniago, “Pemberdayaan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan”. Jurnal 

Hukum Islam, Vol.13 No. 1, Juni 2015, h. 47-56 
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sebagainya. Sebesar itulah dampak dari kemiskinan, Nabi juga bersabda 

yang menyatakan bahwa kefakiran itu mendekati pada kekufuran.
6
  

Keberadaan Indonesia sebagai Negara berkembang tidak dapat 

lepas dari banyaknya permasalahan di bidang ekonomi. Salah satu 

permasalahan nyata yang dihadapi bangsa Indonesia adalah ketimpangan 

distribusi pendapatan dan kemiskinan. Di provinsi Lampung sendiri masih 

berada dalam garis kemiskinan. Berdasarkan data BPS pada maret 2019 

mencatat, kemiskinan lampung pada maret 2019 mengalami penurunan 

sebanyak 0,39% atau sekitar 27,940 jiwa, dibandingkan pada bulan maret 

2018 dari 13,01% menjadi 12,62%. Penduduk miskin terkonsentrasi di 

perdesaan dengan tingkat kemiskinan 14,27% atau 831,80 ribu jiwa, 

cukup jauh terpaut dengan jumlah kemiskinan di perkotaaan dengan 

jumlah 8,92% setara dengan 231,86 ribu jiwa.
7
 

Penyebab kemiskinan sangatlah beragam, diantaranya kualitas 

sumber daya manusia yang rendah, dan pendapatan masyarakat yang 

tidak merata. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dapat 

dilakukan dengan cara pemberdayaan masyarakat, khususnya daam 

bidang ekonomi untuk mningkatkan kesejahteraa mereka. Pemberdayaan 

ekonomi masyarakat akan menjadikan masyarakat terberdaya sehingga 

menggunakan potensi yang dimilikinya untuk bekerja dan berusaha guna 

                                                             
6
Abdurrachman Qadir, Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial, (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2001), h. 24. 
7 Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung diakses pada Rabu, 25/12/2019. 
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meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Sedangkan untuk memeratakan 

pendapatan, dapat digunakan instrument keuangan berupa zakat.
8
  

Zakat merupakan filantropi Islam yang berperan cukup penting 

dalam memelihara kohesi sosial, juga sebagai perekat antara kelompok-

kelompok sosial yang berbeda latar belakang sosial ekonomi, agama, dan 

budaya.
9
 Salah satu fungsi dari zakat adalah untuk menciptakan 

kesejahteraan sosial dengan mewujudkan keadilan yang merata di seluruh 

kalangan umat atau masyarakat. Zakat diharapkan dapat membantu untuk 

mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan pendapatan 

masyarakat. 

Sehubungan dengan hal itu, maka zakat dapat berfungsi sebagai 

salah satu sumber dana sosial ekonomi bagi umat islam. Pengembangan 

zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai 

modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya 

fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupan secara 

konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan 

penghasilan tetap, meningkatkan dan mengembangkan usaha serta mereka 

dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung.
10

 

                                                             
8
 Imas Rosi Nugrahani, Richa Angkita Mulawisdawati, “Peran Zakat Produktif dalam 

Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuuafa Republika 

Ygyakarta 2017)”. Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, Vol. 9 No. 1, Juni 2019, h. 2 
9
 Warren E. Ilchman, et. al. Filantropi Di Berbagai Tradisi Dunia, (Jakarta: CSRC 

Religion and Culture, 2006), h. 5 
10

 Mila Sartika, “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif‟, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 

2 No. 1, Juli 2008, h. 77 
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Undang-Undang Pengelolaan Zakat Nomor 23 Tahun 2011 Bab 1 

Pasal 1 ayat 8, menyatakan bahwa “ Lembaga Amil Zakat yang 

selanjutnya disebut LAZ adalah Lembaga yang dibentuk masyarakat yang 

memiliki tugas membantu pengumpulan, pengelolaan zakat secara 

nasional”. 

Saat ini pendayagunaan zakat secara produktif sedang mengalami 

kemajuan pesat, karena dari pengelolaan zakat secara produktif mampu 

memberikan hasil yang lebih optimal untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Salah satu Lembaga Amil Zakat yang menerapkan 

pendayagunaan zakat secara produktif adalah Lembaga Amil Zakat 

Daarut Tauhid Peduli Lampung. Sebagai salah satu lembaga pengelola 

zakat yang dibentuk untuk mengelola dan mendistribusikan dana zakat di 

wilayah Lampung. Dalam menjalankan tugasnya LAZ Daarut Tauhid 

Peduli Lampung memiliki visi dan misi yang sangat mendukung 

peningkatan kesejahteraan masyarakat. LAZ Daarut Tauhid Peduli 

Lampung memiliki beberapa program yang tentunya telah disesuaikan 

dengan kondisi yang ada di Provinsi Lampung diantaranya, Pilar 

Ekonomi, Pilar Pendidikan, Pilar Sosial Kemanusiaan, Pilar Dakwah, 

Pilar Kesehatan. 

Mujirul hasan mengatakan
11

, LAZ Daarut Tauhid Peduli Lampung 

selalu memberikan upaya untuk mengembangkan usaha-usaha masyarakat 

                                                             
11

 Mujirul Hasan, Wawancara dengan Kepala Pimpinan Cabang Daarut Tauhid Peduli, 

Bandar Lampung, 25 Desember 2019 
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kaum kurang mampu perekonomiannya, agar zakat usaha produktif 

mampu mendidik mustahik sehingga benar-benar siap untuk berubah. Hal 

ini bisa dilihat dari banyaknya prestasi-prestasi yang diraih atas dasar 

kepercayaan dari para mitra seperti donator, komunitas, instansi dan 

corporate diantaranya mendapat peringkat ke-2 sebagai LAZNAS terbaik 

Indonesia dan pendistribusian ZIS terbaik pada BAZNAS AWARD 2018. 

Salah satu program dari dana zakat yang dikelola Daarut Tauhid 

adalah program-program pemberdayaan. Dengan demikian, dana zakat 

yang masuk melalui Daarut Tauhid Peduli disalurkan kepada asnaf, atau 

orang yang berhak menerimanya dalam bentuk program-program yang 

produktif. Salah satunya adalah program peduli ekonomi. Program peduli 

ini sifatnya berkesinambungan atau dana bergulir, yang di dalamnya 

terdapat Misykat (Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat), Usaha 

Tani Mandiri, dan Desa Ternak Mandiri. Program-program tersebut 

cenderung mendorong masyarakat untuk melakukan ikhtiar yang lebih 

maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya. 

Mayoritas mustahik yang menjadi kendala untuk membuka usaha 

adalah modal. Meskipun sebenarnya mereka punya potensi untuk 

mengembangkan suatu usaha, hanya saja terbentur dengan permodalan. 
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Daarut Tauhid Peduli memberikan dukungannya melalui program-

program pemberdayaan umat.
12

 

Dana zakat yang diamanahkan kepada Daarut Tauhid Peduli 

digulirkan untuk program-program yang sifatnya jangka panjang. Artinya 

program yang mendorong seseorang untuk mengubah hidupnya menjadi 

lebih baik. Harapannya, tujuan zakat untuk mengentaskan kemiskinan 

dengan mendistribusikan harta dari orang yang wajib mengeluarkan zakat 

kepada orang yang tidak mampu dan berhak menerimanya dapat 

terealisasikan dengan baik. Dengan demikian, kesenjangan sosial tidak 

terlalu jauh, bahkan mudah-mudahan dari sekian mustahik bisa berubah 

hidupnya menjadi seorang muzakki. 

Potensi penerimaa zakat LAZ Daarut Tauhid Peduli Lampung 

selalu mengalami kenaikan setiap tanunnya dan jumlah dan zakat 

produktif yang disalurkan juga mengalami peningkatan disetiap tahunnya. 

  

                                                             
12

 Mislam Hakim, Wawancara Dengan Kepala Bagian Program Daarut Tauhid Peduli, 

Bandar Lampung, 25 Desember 2019 
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Tabel 1 Penerimaan Zakat dan Zakat Produktif Tahun 2017-2019 

Tahun Penerimaan Zakat Disribusi Zakat Produktif % 

2017 1.000.240.000 324.077.760 32,4 

2018 1.265.886.078 486.984.874,16 36,1 

2019 1.491.387.596 589.098.100,42 39,5 

Sumber: laporan Rekapitulasi Penerimaa ZAKAT, Kepala Bagian Keuangan dan SLO Zakat 

Daarut Tauhid Peduli Lampung Tahun 2017-2019 

Berdasarkan tabel diatas, dana zakat produktif yang terealisasi 

ditahun 2017 yaitu 32,4% dari tota penerimaan zakat, kemudia meningkat 

pada tahun 2018 sebesar 36,1% dari total penerimaa zakat, kemudia 

meningkat pada tahun 2019 sebesar 39,5%. Hal ini diartikan bahwa 

Daarut Tauhid Peduli Lampung peduli terhadap kesejahteraa perekonomia 

rakyat, khususnya pada masyarakat yang sejatinya benar-benar tidak 

mampu. 

 Adapun ruang lingkup manajemen organisasi pengelolaan zakat 

mencakup perencanaan, pengumpulan, pendayagunaan, dan pengendalian. 

Dengan demikian, manajemen keuangan pun bertugas membuat 

perencanaan kegiatan dan anggaran, menentukan kebijakan umum dan 

menyususn petunjuk teknis pengelola zakat, serta melakukan 

pengendalian atas penghimpunan, penyaluran, dan saldo dana.
13

 Selain 

itu, LAZ harus mempunyai rencana kerja yang disusun berdasarkan 

                                                             
13

 Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan, “Akuntansi dan Manajemen Keuangan Untuk 

Organisasin Pengelola Zakat”, (Bandung: Institut  Manajemen Zakat, 2001), h.76 
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kondisi lapangan dan  dankemampuan sumber daya lembaga. Dengan 

dimilikinya rencana kerja, maka aktivitas organisasi akan terarah. 

Optimalisasi memiliki makna yang sama dengan efektivitas, dan 

sama-sama merupakan salah satu ukuran keberhasilan yang dicapai 

seseorang atau suatu organisasi atas kegiatan yang dijankannya selain 

efisiensi. Optimalisasi berasal dari kata optimal. Kata optimal itu sendiri 

memiliki arti terbaik atau tertingi, selanjutnya dijelaskan bahwa 

optimalisasi adalah perihal mengoptimalkan. Dari pengertian optimalisasi 

tersebut menunjukkan suatu proses atau kegiatan yang diarahkan untuk 

mencapai atau mendapatkan hasil yang terbaik. Optimalisasi berfokus 

pada outcome (hasil) suatu yang diharapkan organisasi dinilai efektif 

apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan.
14

  

Optimalisasi pendayagunaan dana zakat harus lebih diperhatikan 

dalam rangka pemberdayaan perekonomian mustahik, sehingga dana 

zakat yang diberikan akan berperan sebagai pendukung peningkatan 

ekonomi mereka. Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya 

mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti 

mengkaji penyebab kemiskinan, ketidak adaan modal kerja, dan 

kekurangan lapangan pekerjaan. Dengan adanya masalah tersebut maka 

Daarut Tauhid Peduli melakukan berbagai program-program untuk 

                                                             
14

 Didik Tandika, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Organisasi 

Pengelola Zakat di Propinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta”, Makalah Call for Paper Up date 

Ekonomi Akuntansi dan Bisnis Indonesia 2011 disajikan dalam Seminar Nasional Fakultas 

Ekonomi Universitas Islam Indonesia, 2011. h. 9 
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mengembangkan dan mengoptimalkan zakat yang bersifat produktif 

tersebut disesuaikan dengan kearifan lokal. 

Atas dasar pemikiran tersebut penulis akan meneliti tentang 

“Optimalisasi Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi 

Mustahiq Pada Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Peduli Lampung 

Tahun 2017-2019”. 

D. Fokus Penelitian 

Menghindari kesalah pahaman dan perbedaan pendapat, maka 

penulis akan membatasi masalah terhadap penelitian yang akan dilakukan 

tentang optimalisasi pendayagunaan zakat produktif untuk pemberdayaan 

ekonomi mustahik. Adapun fokus penelitian ini yaitu membahas 

bagaimana mekanisme dan pola pendayagunaan dana zakat produktif 

melalui program yang diciptakan dan bagaimana dampak dari program-

program yang diciptakan terhadap pemberdayaan mustahiq. 

E. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana konsep pemberdayaan zakat produktif di LAZ Daarut 

Tauhid Peduli Lampung? 

2. Bagaimana pengaruh optimalisasi zakat produktif LAZ Daarut Tauhid 

Peduli Lampung terhadap pemberdayaan ekonomi mustahiq? 

3. Apa kendala dalam optimalisasi zakat produktif terhadap 

pemberdayaan ekonomi mustahiq di LAZ Daarut Tauhid Peduli 

Lampung? 
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F. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui optimalisasi zakat produktif yang dilakukan oleh LAZ 

Daarut Tauhid  Peduli Lampung. 

2. Mengetahui pengaruh optimalisasi zakat produktif terhadap 

perekonomian mustahik. 

3. Mengetahui kendala dalam optimalisasi zakat produktif terhadap 

pemberdayaan ekonomi mustahik di LAZ Daarut Tauhid Lampung. 

G. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan tentang kajian fiqih muamalah. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan 

pemahaman tentang zakat produktif. 

b. Bagi akademisi, hasil penelitin ini diharapkan dapat membantu 

dalam menambah wawasan dan referensi keilmuan mengenai 

zakat. 

H. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) 

dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif sering 

disebut metode penelitian naturalistic, karena penelitiannya dilakukan 

pada kondisi yang alamiah (natural setting). Metode penelitian 
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kualitatif metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat 

postpositivisme, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek 

yang alamiah.
15

 Penelitan lapangan dilakukan dengan menggali data 

yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian yang berkenaan 

dengan optimalisasi dana zakat produktif dalam pemberdayaan 

ekonomi mustahik di wilayah Lampung. 

2. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan 

data sekunder. 

a. Data Primer 

Data primer data yang diproleh dari sumber pertama baik dari 

individu atau perseorangan seperti wawancara atau hasil pengisian 

kuesioner. Dalam penelitian ini, data primer diproleh dari hasil 

wawancara dan observasi kepada narasumber yaitu kepada 

manajer atau karyawan LAZ Daarut Tauhid Peduli Lampung dan 

para mustahik. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang mendukung pembahasan 

yang diproleh dari orang lain berupa laporan-laporan, buku-buku, 

maupun media lainnya.
16

 Data sekunder dalam penelitian ini 

diperoleh dari berbagai sumber yang berkaitan diantaranya dari 

                                                             
15

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2018)  h.8-9 
16

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarata: PT. 

Rineka Cipta, 2006), h. 128-143 
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buku-buku, literature, artikel yang didapat dari website maupun 

sumber lain yang terkait dengan penelitian ini dan mampu untuk 

dipertanggung jawabkan. 

3. Populasi dan Sampel  

a. Populasi adalah keseluruhan dari semua objek atau individu yang 

memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari kemudian diambil kesimpulannya.
17

 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengurus LAZ Daarut 

Tauhid peduli Lampung jumlah 9 orang dan seluruh mustahik 

penerima dana zakat produktif dari LAZ Daarut Tauhid Peduli 

Lampung yang berjumlah 55 orang. 

b. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 14 

0rang mustahik dan 9 orang pengurus LAZ Daarut Tauhid Peduli 

Lampung.  

4. Metode Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini di bagi 

menjadi tiga, yaitu: 

a. Observasi 

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses 

yang tersususun dari berbagai proses biologis dan psikologis. 

                                                             
17

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: 

Alfabeta,2018), h.80. 
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Dimana proses terpentingnya adalah pengamatan dan ingatan.
18

 

Peneliti melakukan teknik ini terhadap mustahik LAZ Daarut 

Tauhid Peduli Lampung. 

b. Wawancara (Interview) 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara 

Tanya jawab yang dilakukakan dengan sistematik dan landasannya 

terletak pada masalah, tujuan, dan hipotesis penelitian.
19

 Dengan 

teknik ini berguna untuk mendapatkan data-data berupa tugas-

tugas dilakukan, dan data-data yang relevan dengan penelitian 

penulis dengan cara bertatap muka langsung dengan petugas 

terkait yang bekerja di LAZ Daarut Tauhid Peduli Lampung. 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-

barang tertulis. Dengan demikian dalam pelaksanaannya penliti 

harus meneliti benda-benda tertulis, dokumen-dokumen peraturan, 

notulen rapat, catatan harian dan lain sebagainya.
20

 Metode 

dokumentasi merupakan cara yang efektif untuk melengkapi 

kekurangan dan kelemahan metode observasi dan interview, 

metode ini digunakan untuk mendapatkan data-data tertulis arsip-

arsip dan dokumen-dokumen. Dengan menggunakan metode 

dokumentasi ini diharapkan bisa membantu mengumpulkan 

                                                             
18

 Sugiyono, Metode Peneelitian Kuantitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 58 
19

 Ibid., h. 138 
20

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2002), edisi V, h. 131 
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informasi yang benar-benar akurat sehingga dapat menambah 

kevalidan hasil dari penelitian. 
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5. Metode Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyususn secara 

sistematis data yang diproleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, 

dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam 

kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, 

menyususn ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan 

dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh 

diri sendiri maupun orang lain. 

Pada penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah 

analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah analisis yang digunakan 

untuk menganalisis data dengan cara mendiskripsikan atau 

menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa 

bermaksud membuat kesimpulan sebagaimana adanya tanpa 

bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau 

generalisasi.
21
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 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2006), h. 147 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Zakat  

1. Pengertian Zakat 

Zakat ditinjau dari segi bahasa berarti tumbuh (numuww) dan 

bertambah (ziyadah). Jika diucapkan zaka al-zar’, yang artinya 

tanaman itu tumbuh dan bertambah.
22

 Zakat juga memiliki beberapa 

arti, yaitu al-baraqatu „keberkahan‟, al-namaa „pertumbuhan dan 

perkembangan‟, al-thaharatu „kesucian‟, dan ash-shalahu „keberesan‟. 

Sedangkan menurut istilah zakat adalah bagian dari harta dengan 

persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya 

untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya berdasarkan 

persyaratan tertentu.
23

 Adapun zakat dalam istilah fikihnya berarti 

sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada 

orang-orang yang berhak, dengan begitu berarti mengeluarkan jumlah 

tertentu itu sendiri.
24

 

Menurut Sayid Sabiq, zakat adalah suatu harta yang harus 

dikeluarkan manusia sebagai hak Allah untuk diserahkan kepada para 

fakir miskin, dinamakan zakat, karena dengan mengeluarkan zakat 

dengan harapan untuk memproleh berkah, membersuhakn jiwa dari 

                                                             
22 Ani Nurul Imthanah, Siti Zulaikha, Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model Cibest 

(Yogyakarta: Gre Publishing,2019), h.25 
23 Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern (Jakarta:Gema Insani,2002), 

h.7 
24

 Mardani, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia (Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2015), h. 239 
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sifat kikir bagi orang kaya dan menghilangkan sifat iri hati bagi orang-

orang miskin dan dengan berbagai kebijakan.
25

 

Menurut Didin Hafidhudin, zakat adalah sebagian dari harta yang 

memiliki syarat tertentu yang Allah SWT wajibkan kepada pemiliknya 

agar memberikannya kepada yang berhak menerimanya dengan syarat 

yang telah ditentukan pula.
26

 

Menurut Elsa Sari, zakat adalah nama sebuah ibadah yang wajib 

dilakukan dengan memberikan sejumlah harta yang dimiliki dengan 

kadar tertentu kepada orang yang berhak menjadi penerimanya sesuai 

dengan ketentuan syariat islam.
27

 

Menurut Asy-Syaukani, zakat adalah sebagian harta yang sudah 

mencapai nishabnya dan diberikan kepada orang fakir dan sebagainya 

dan tidak memiliki sifat yang dapat dicegah syara‟ untuk men-

tasharruf-kan kepadanya.
28

 

Menurut Ahmad Rofiq, zakat adalah ibadah dan suatu kewajiban sosial 

bagi para aghniya‟ (hartawan) jika kekayaan yang dimiliki sudah 

memenuhi batas minimal (nishab) dan dalam kurun waktu satu tahun 

(haul). Dengan tujuan untuk memciptakan pemerataan keadilan 

ekonomi. Menurut Umar bin al- Khatab, zakat disyariatkan agar bisa 

                                                             
25 Asnani, Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam, (Yoogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2008),  h. 7 
26

 Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 

h.7 
27

 Elsa Kartika Sari, Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf, (Jakarta: PT.Grasindo, 2006), 

h.10 
28

 Teuku Muhammad Hasby Ash-Shiddiqy, Pedoman Zakat, (Semarang:PT. Pustaka 

Rizki Putra, 2009), h.5 
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merubah yang sebelumnya mustahik (penerima) zakat menjadi 

muzakki (pemberi/pembayar zakat).
29

 

2. Dasar Hukum Zakat 

Zakat merupakan prinsipil untuk menegakkan struktur sosial 

islam. Zakat adalah iuran wajib yang merupakan perintah Allah yang 

harus dilakasanakan. Jadi hukumnya wajib. Dasar hukum kewajiban 

zakat terdapat dalam firman Allah SWT adalah: 

a. QS. at-Taubah (9):103 

                        

            

Artinya:  “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan 

zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka 

dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu 

itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah 

Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.”. 

b. QS. al-Baqarah (2): 267 

                          

                     

                 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan 

Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan 
sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk 

                                                             
29

 Ahmad Rofiq, Fiqh Kontekastual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial, (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2004), h. 259 
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kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk 

lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu 

sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan 

memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, 

bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”. 

 

c. QS. at-Taubah (9): 11 

                   

             

Artinya: ”Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan 

menunaikan zakat, Maka (mereka itu) adalah saudara-

saudaramu seagama. dan kami menjelaskan ayat-ayat 

itu bagi kaum yang Mengetahui”. 

 

Selain dasar hukum dari Al-Qur‟an, terdapat juga di dalam 

hadits-hadits Nabi, antara lain: 

ُْ ُسَف أْخبََس وَا َما لُِك َعْه وَا فِِع َعْه اْبِه َعْمٍس َزِضَي هللاُ َعْىٍَُما  َحَدثَىَا َعْبُد هللاِ ْبِه يُ

ُل هللاِ صلّى هللاِ عليً َسلَّم فََس َض َشَكاةَ اْلفِْطِس َصاع   ُْ ا أَّنَّ َزُس َصاع  َْ  ا ِمْه تَْمٍس أَ

َْ أُْوثَى ِمَه اْلُمْسلِِمْيهَ  َعْبٍد َذَكٍسأ َْ أَ  ِمْه َشِعيٍْس َعاىَى ُكِل ُحسِّ

Artinya: “Abdullah bin Yusuf bercerita padaku, Malik memberi 

kabar pada Nafi’ bin Umar r.a sesungguhnya Rasulullah 

SAW mewajibkan zakat fitrah sebanyak satu sha’ (3,1 

liter) dari makanan kurma atau syair (gandum) atas 

tiap-tiap orang merdeka atau hamba, laki-laki atau 

perempuan muslim”.
30

 

 

Dari uraian diatas dapt dipahami mengenai kewajiban 

mengeluarkan zakat. Pemahaman ini berarti kwajiban atau 

perintah, oleh seba itu hukum zakat adalah wajib bagi setiap 
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muslim yang telah memenuhi syarat-syarat untuk menunaikan 

zakat. 

3. Manajemen Tata Kelola Zakat 

Di Indonesia pengelolaan diatur berdasarkan Undang-Undang 

Republik Indonesia no.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat 

dengan Keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 1999 tentan 

pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999. Dalam Undang-Undang ini 

masih banyak kekurangan terutama tidak adanya sanksi bagi muzakki 

yang melalaikan kewajibannya tidak membayar zakat. Dalam rangka 

meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola scara 

elembaga sesuai dengan syariat Islam, bahwa Undang-Undang No. 38 

Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat sudah tidak ssuai dengan 

perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu 

diganti. Dan diganti dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 

tentang pengelolaan zakat. 

Secara umum pengelolaan zakat diupayakan dapat menggunakan 

fungsi-fungsi manajemen modern yang meliputi; perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan dan pengarahan serta pengawasan. 

Perencanaan meliputi; merumuskan rancang angun organisasi, 

perencanaan program kerja yang terdiri dari penghimpunan 

(fundraising), pengelolaan dan pendayagunaan. Pengorganisasian 

meliputi; kordinasi, tugas dan wewenang, penyusunan personalia, 

perencanaan personalia, dan recruiting. Pelaksanaan dan pengarahan 
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terdiri dari; pemberian motivasi, komunikasi, pemberia reward dan 

sangsi. Sedangkan pengawasan meliputi; tujuan pengawasa, tipe 

pengwasan, tahap pengewasa serta kedudukan pengawas.
31

 

4. Tujuan dan Hikmah Zakat 

a. Tujuan Zakat 

Zakat yang mengandung pengertian bersih, suci, berkembang 

dan bertambah memiliki makna yang sangat penting dalam 

kehidupan manusia baik sebagai individu maupun masyarakat.
32

 

Adapun tujuan di syariatkannya zakat adalah sebagai berikut: 

1) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar 

dari kesulitan hidup serta penderitaan. 

2) Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh 

orang orang yang berutang, ibnu sabil, dan mustahik 

lainnya. 

3) Membina tali persaudaraan sesama umat islam.. 

Menghilangkan sifat kikir dari pemilik harta. 

4) Membersihkan sifat iri dengki dalam hati orang-orang 

miskin. 

5) Sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan 

sosial. 
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b. Hikmah Zakat 

Banyak sekali hikmah yang terkandung dalam 

melaksanakan ibadah zakat. Zakat merupakan iadah yang 

memiliki dimensi ganda, vertical dan horizontal.
33

 Artinya secara 

vertikal, zakat sebagai ibadah dan wujud ketakwaan dan 

kesyukuran seorang hamba kepada Allah SWT atas nikmat berupa 

harta yang diberikan  Allah kepadanya serta untuk membersihkan 

dan mensucikan diri dan hartanya itu. Dalam konteks inilah zakat 

bertujuan untuk menata hubungan seorang hamba dengan 

tuhannya sebagai pemeri rezeki. 

Sedangkan secara horizontal, zakat ertujuan mewujudkan 

rasa keadilan sosial dan kasih sayang di antara pihak yang mampu 

dengan pihak yang tidak mmampu dan dapat memperkecil 

problema dan kesenjangan sosial serta ekonomi umat. Dalam 

kontks ini zakat diharapkan dapat mewujudkan pemerataan dan 

keadilan sosial di antara kehidupan umat manusia, terutama islam. 

Adapun hikmah zakat dan manfaat zakat untuk ditunaikan 

sesuai dengan ajaran slam bagi masyarakat lain
34

: 

1) Sebagai wujud keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri 

nikmatnya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa 

kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir dan 
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matrealistik, membersihkan dan mengembangkan harta yang 

dimilikinya, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Ibrahim 

ayat 14: 

                    

       

Artinya: Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu 
memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu 

bersyukur, pasti kami akan menambah (nikmat) 

kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-

Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih". 

(Q.S Ibrahim: 14) 
 

2) Zakat berfungsi untuk menlong, membantu dan membina 

mereka terutama akir miskin, kearah leih baik dan lebih 

sejahtera, sehinga mereka dapat memenuhi kehdupannya 

dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT agar 

terhindar dari bahaya dan kekufuran sekaligus menhilangkan 

siat iri, dengki dann hasad yang munkin timbu dari kalangan 

mereka ketika mereka melihat orang kaya yang memliki harta 

yang cukup banyak. 

3) Sebagai pilar amal bersama (jama’i), zakat uga berdampak 

pada rasa solidaritas untuk membangun sebuah komunitas 

Negara ang tangguh karena dukungan ekonomi yang sehat dan 

managerial yang mapan.
35
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4) Sebagai salah satu sumber bagi pembangun sarana dan 

prasarana yang harus dimiliki orang islam. Zakat dikaitkan 

dengan prinsip keadilan sosial dapat dilihat dari segi 

kebijaksanaan dan strategi pembangunan yang berhuungan 

dengan distribuusi pendapatan masyarakat, pemerataan 

kegiatan pembangunan dan pemberatasan kemiskinan.
36

 

5) Untuk memasyarakatkan ketika binaan yang benar, sebab zakat 

itu bukanlah membersihkan harta, akan tetapi mengeluarkan 

bagian dari hak orang lain dari harta yang kita usahakan dengan 

baik sesuai dengan ketentuan Allah. 

6) Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat dikelola 

dengan baik, dimungkinka membangun pertumbuan ekonomi 

sekaligus pemerataan pendapatan. Zakat adalah sistem sosial 

karena berungsi menyelamatkan masyarakat dari kelemahan, 

zakat dapat menanggangi berbagai bencana dan kecelakaan, 

memberikan santunan kemanusiaan, orang yang berada 

menolong yang tidak punya, yang kuat membantu yang lemah, 

orang miskin dari ibnu sabil, memperkecil perbedaan yang 

kaya dan yang miskin.
37

 

7) Dorongan ajaran islam yang begitu kuat kepada orang-orang 

yang eriman untuk berzakat, berinfaq, dan bershadaqah 

menunjukkan ahwa jaran islam mendorong umatnya ntuk 
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mampu bekerja dan erusaha sehingga memiliki harta kekayaa 

yang disampingg dapat memenuhi kebutuhan hidup, jga 

berlomba-loma menadi muzakki. Zakat yang dikelola denga 

baik, akan mampu mmbuka lapangan kerja dan usaha yang 

luas, sekaligus penguasaan asset-aset oleh umat islam. Dengan 

demikian, zakat menurt Yusuf Qardhawy adalah ibadah 

maaliyyah al ijtim’iyyah yaitu ibadah di bidang harta yang 

memiliki fungsi strategis, pentingg dan menetukan dalam 

membangun kesejahteraan masyarakat.
38

 

5. Harta Yang Wajib dikeluarkan Zakatnya 

Secara umum Al-Qur‟an menyatakan bahwa zakat itu diamil 

dari setiap harta yang kita miliki, seperti yang dikemukakan dalam 

surah At- Taubah ayat 103 dan juga diambil dari setiap hasil usaha 

yang baik dan halal, sejalan dan ketentuan ajaran islam yang selalu 

menetapkan standar umum pada setiap kewajiban yang dibebankan 

kepada umatnya, maka dalam penetapan harta menjadi obek zakat pun 

terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Apabila harta 

seseorang muslim tidak memenuhi salah satu ketentuan, maka harta 

tersebut belum menjadi sumber atau objek yang waji dikeluarkan 

zakatnya.
39

 Yusuf Qardhawi menguraikan syarat-syarat harta yang 

wajib dizakati sebagai berikut: 

a. Miik Penuh 
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Pemilikan berarti menguasai dan dapat dipergunakan 

sesuai dengan pengertian ang terdapt dalam kamus. Maksudnya 

milik penuh adalah bahwa kekayaan itu harus berada diawah 

control dan di dalm kekuasaannya atau seperti yang dinyatakan 

sebagian ahli fiqih bahwa kekayaan itu harus berada di tangannya 

tidak tersangkut didalamnya hak orang lain dapat dipergunakan 

dan faedahnya dapat dinikmatinya.
40

 

b. Berkembang  

Ketentuan kekayaan yang wajib dizakatkan adalah kekayaan 

itu berkembang dengan sengaja atau mempunyai potensi untuk 

berkembang. Menurut ahli fiqih, “berkembang” menurut 

terminology berarti “bertambah”. Pengertian ini terbagi menjadi 

dua, yakni bertambah secara konkrit. Scara konkrit berati 

bertambah akibat pembiakan dan perdagangan dan sejenisnya, 

yang tidakkonkrit adalah kekayaan berpotensi berkembang baik 

berada ditangannya, maupun ditangan orang lain atas namanya. 

c. Cukup Mencapai Nisab 

Islam tidak mewajibkan zakat atas beberapa saja besar 

kekayaan yang berkembang sekalipun kecil sekali, tetapi member 

ketentuan sendiri yaitu sejumlah tersedia yang dalam ilmu fiqih 
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disebut nisab. Dengan kata lain nisab ialah jumlah minimal yang 

menyebakan harta terkena, kewajiban zakat.
41

 

d. Lebih dari Kebutuhan Biasa 

Diantara ulama fiqih ada yang menambahkan ketentuan nisab 

kekayaan yang berkembang itu dengan lebihnya kekayaan itu dari 

kebutuhan biasa pemiliknya, misalnya ulama-ulama Hanafi dalam 

kebanyakan kitab mereka. Tetapi ada ulama-ulama yang tidal 

memasukkan ketentuan itu dalam kekayaan yang berkembang. 

Menurut mereka kebutuhan merupakan persoalan priadi yang 

tidak bisa dijadikan ukuran. Oleh karena juga kebutuhan manusia 

sesungguhnya banyak skai yang tidak terbatas, terutama pada 

masa kita sekarang yang menganggap arang-barang mewah seagai 

keutuhan dan setiap kebutuhan berarti primer. Oleh karena itu 

setiap yang diinginkan oeh manusia tidaklah bisa disbut sebagai 

kebutuhan rutn manusia itu erubah-ubah dan erkembang sesuai 

dengan perubahan zaman, situasi, dan kondisi setmpat. Maka dari 

itu dalm penetuan hal ini, sebaiinya diserahkan kepada penilaian 

para ahli dan ketetapan yang berwenang.
42

 

e. Bebas dari Hutang 

Pemilikan sempurnayang dijadikan persyaratan waji zakat dan 

harta harus lebih dari kebutuhan primer di atas harusah pula cukup 
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nisab yang sudah bebas dari hutang. Bila pemilik mempunyai 

hutang yang menghabiskan atau mengurangi jumlah snisa itu, 

zakat tiaklah wajib. 

Syarat yang tidak diperselisihka lagi adalah bahwa hutang itu 

menghabiskan atau mngurangi jumlah senisab, sedangka yang lain 

tidak ada lagi untuk mengganti atau untuk mengembalikannya. 

f. Berlalu Setahun 

Maksud dari berlalu setahun adalah ahw akepemilikan yang 

berada ditangan sipemilik sudah berlalu masanya dua belas bulan 

Qamariah. Jadi tahun yang dipakai sebagai pedoman dalam 

pengitungan zakat adalah tahun hijriah. Jadi ila menggunakan 

tahun masehi, maka besarnya zakat bukan lagi sebesar 2,5% tetapi 

seesar 2,575%. Persyaratan ini hanya berlaku pada ternak, uang, 

dan harta dagang. Sedangkan hasil pertanian, buah-buhan, madu, 

logam mulia, rikaz dan lainnya yang sejenis dengan itu tidak 

diisyaratkan harus satu tahun.
43

 Mengenai ini harta yang wajib 

dikeluarkan zakat, ada llima maca yaitu nuqud (emas dan perak), 

barang tambang dan bbarang temuan, harta perdagangan, tanaman 

dan buah-buahan, binatang ternak. 

1) Zakat hewan ternak 

Ternak unta setiap 5 ekor wajib dikeluarkan zakatnya 1 

ekor kambing berumur 1 tahun lebih berupa kambing harus 
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sudah berumur 2 tahun lebih. 25 ekor unta zakatnya seekor 

anak unta betina umur 1-2 tahun atau unta jantan umur 2-3 

tahun. Apabila jumlahnya di bawah lima ekor tidak wajib 

zakat.
44

 

Ternak sapi dan kerbau menurut pendapat yang masyhur 

dari empat mazhab, misalnya dalah 30 ekor wajib dikeluarka 

satu ekor 1 tahun dan dalam 40 ekor dikeluarkan 1 ekor umur 

2 tahun.
45

 

2) Zakat emas dan perak 

Pada masa Rasulullah SAW, orang arab melakukan 

transaksi jual eli dengan mata uang emas dalam bentuk 

dirham. Rasulullah member keuntungan tentang zakat emas 

dan perak tersebut ini mmenunjukkan bahwa kewajiban zakat 

berlaku bagi mata uang sekarang. Ulama sepakat atas 

kewajiban tersebut tidak ada perbedaan pendapat mengenai 

kadar yang dikeluarkan yaitu 2,5% per nisab. 

Hal ini Yusuf Qardhawi memberikan syarat wajib zakat 

uang itu ialah senilai 85 ram emas. Sedangkan tentang 

pehiasan wanita menurutnya tidak wajib zakat asal dipakai 

dalam batas yang wajar.
46
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3) Zakat Perdagangan 

Imam Tabari mmengatakan dalam menasirkan ayat ini 

bahwa maksud ayat ini adalah “Zakatlah sebagian yang baik 

yang kalian peroleh dengan usaha kalian, baik melalui 

perdagangan ataupun pertukaran yang berupa emas dan 

perak”. Ulama kita mengatakan bahwa maksud firman Allah 

“hasil usaha kalian” itu adalah perdagangan sedangkan yang 

dimaksud dengan “hasil bumi yang kami keluarkan untuk 

kalian” itu adalah tumbuh-tumbuhan.
47

 

4) Zakat Pertanian 

Diriwayatkan Jabir bin Abdillah R.A bahwa dia mendngar 

Rasululah SAW bersabda: tanaman yang diairi oeh sungai dan 

hujan (tanpa tenaga) zakatnya 10% dari hasil permanen 

(seketika). Tanaman ang diairi dengan menimba, mengambil 

air dari tempat lain, baik oleh tenaga manusia maupun tenaga 

binatang, tanaman yang diairin dengan cara tersebut 

diwajibkan mengeluarkan zakat sebesar 5%.
48

 

5) Zakat barang tambang dan barang temuan 

Barang tambang adalah berupa barang yang dikeluarkan 

dari peut bumi seperti emmas, perak, tembaga, besi timah, 

belereng, minyak umi, gas, dan lain-lain. Kekayaan ini sangat 
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besar manfaatnya. Kewajian mengeluarkan zakat barang 

temuan, berbentuk tambang atau lainnya dan besar zakat yang 

harus dikeluarkan 20% dari julah barang temuan itu. Dalam 

hal ini ulama berbeda pendapat apakah diisyaratka nisab tetap 

menjadi persyaratan.
49

  

6) Zakat Profesi 

Harta yang merupakan hasil usaha seperti gai pegawai, 

upah karawan, pendapatan dokter, insinyur, advokat dan yang 

lain yang mengerjakan proesi tersdia dan juga seperti pendapat 

yang diperoleh modal yang diinvestasikan di luar sektor 

perdagangan seperti pada mobil, kapal, percetakan, dan 

lainnya wajib terkena zakat setahun dan dikeluarkan pada 

waktu diterima. Bila seseorang sudah mengeluarkan zakat gaji, 

penghasilan, atau sejenisnya pada waktu menerimanya., maka 

wajib zakat lagi pada waktu masa tempo tahunya sampai, 

sehingga tidak terjadi kewajiban mengeluarkan zakat menurut 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 sebagaimana terdapat 

dalam Pasal 4 Ayat 2 sebagi berikut:   

a) Emas, perak dan logam mulia lainnya 

b) Uang, dan surat berharga lainnya 

c) Perniagaan  

d) Pertanian, perkebunan dan kehutanan 
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e) Peternakan dan perikanan 

f) Pertambangan  

g) Perindustrian 

h) Pendapatan dan jasa 

6. Mustahik Zakat 

Dalam ayat Al-Qur‟an suarat At-Taubah ayat 60 disebutkan 

mengenai kepada siapa saja zakat harus diberikan atau yang berhak 

menerima zakat
50

: 

                         

                         

         

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-

orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, 

para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) 

budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan 

untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai 

suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha 

mengetahui lagi Maha Bijaksana” 

  

Golongan yang menerima zakat seperti yan telah disebutkan 

dalam ayat diatas dinamakan sebagai asnaf tsamaniyah, dan tidak 

diperuntukkan kepada selain delapan golongan berikut ini: 

a. Fakir, yang tergolong dalam fakir adalah orang yang tidak 

memiliki pndapatan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Deraja 
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orang fakir adalah yang paling rendah dari manusia lain sekitarnya 

di sekitarnya, sehingga menjadi yang paling di utamakan dalam hal 

pemrian zakat. 

b. Miskin, perbedaan fakir dengan miskin adalah apabila fakir tidak 

memiliki pendapatan untuk mncukupi kbutuhan hidupnya, 

sedangkan orang miskin memiliki pendapatan namun tidak dapat 

mencukupi kebutuhan pokok hidupnya secara menyeluruh, hanya 

sebagian saja. Dua golongan ini adalah yang menjadi prioritas 

dalam pemberian zakat. 

c. Amil, amil zakat meliputi orang-orang yang bertugas untuk 

mengumpulkan harta zakat dari para muzakki, menghitung dan 

menuliskannya, hingga membagikannya kepada para mustahiq 

zakat.
51

 

d. Muallaf, yang dimaksud dengan muallaf yang berhak menerima 

zakat adalah orang muslim yang lemah imannya (dengan tujuan 

supaya menguatkan iman), atau orang kafir yang diharapkan akan 

masuk islam. 

e. Riqab, zakat dapat diberikan kepada seorang budak atau hamba 

sahaya dengan mmerdekakannya dari tuannya. 

f. Gharim, mereka adalah orang-orang yang memiliki htang dan tidak 

dapat membayarnya. Gharim yang diberi zakat adalah mereka yang 
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mempunyai kebutuhan mendesak supaya hutangnya cepat 

terlunasi, dan berhutang karena sesuatu hal yang bukan maksiat. 

g. Fi Sabilillah, orang-orang yang sedang berjihad di jalan Allah 

berhak mendapatkan zakat, baik mereka yang berjihad di medan 

perang, maupun berjuang menegakkan agama Allah dengan 

menuntut ilmu, melaksanakan haji, dan sebagainya. 

h. Ibnu Sabil, yaitu orang yang sedang dalam perjalanan yang ukan 

maksiat, yang kehabisan bekal atau bekalnya tidak mencukupinya 

sehingga mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya untuk 

mencapai tujuan.
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B. Zakat Produktif 

1. Pengertian Zakat Produktif 

Secara bahasa kata produktif berasal dari bahasa inggris 

“productif” yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak 

hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga dan mempunyai 

hasil baik. 

Dalam penelitian ini pengertian produktif lebih berkonotasi 

kepada kata sifat. Sebuah kata sifat akan jelas maknanya jika diikuti 

juga dengan adanya kata yang mensifatinya. Untuk itu kata yang 

disifatinya adalah kata zakat, sehingga menjadi zakat produktif yang 
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