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ABSTRAK 

Para ulama ekonomi dan sosial menjelaskan bahwa persoalan terpenting 

dalam zakat bukan sekedar menarik dan mengumpulkan zakat, tetapi kemana 

zakat ini akan didistribusikan setelah terkumpul. Selama ini, permasalahan yang 

muncul dalam penyaluran zakat kepada fakir dan miskin adalah ketidakjelasan 

kriteria dan batasan masing-masing. Fakir masih sering tumpang tindih maknanya 

dengan miskin, bahkan dengan asnaf yang lain. Terkadang, fakir disebut sebagai 

bagian dari golongan miskin atau sebaliknya. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan dan 

perbedaan antara Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama (PWNU) dan Pimpinan 

Wilayah Muhammadiyah (PWM) Provinsi Lampung dalam memaknai fakir dan 

miskin dalam pendistribusian zakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pandangan dan perbedaan antara Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama 

(PWNU) dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Provinsi Lampung 

dalam memaknai fakir dan miskin dalam pendistribusian zakat. Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian kualitatif dan bersifat dskriptif karena penelitian 

ini akan menjelaskan bagaimana PWNU dan PWM dalam memaknai fakir dan 

miskin dalam pendistribusian zakat, jenis penelitian ini adalah penilitian lapangan 

(field research) yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau kepada 

responden.  

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa menurut PWNU ada yang 

mengartikan miskin lebih berat kondisinya dari pada fakir dan ada juga yang 

mengartikan fakir lebih berat kondisinya dari pada miskin. Sedangkan menurut 

PWM mengartikan fakir lebih berat kondisinya dari pada miskin. PWM juga 

menjelaskan adanya perbedaan pendapat diantara para ulama. Pada dasarnya tidak 

ada perbedaan yang signifikan dari PWNU dan PWM dalam memaknai fakir dan 

miskin, tetapi kembali lagi pada keyakinan setiap orang, ada yang memaknai 

orang fakir lebih parah keadaan ekonominya dari orang miskin seperti ulama 

mazhab Syafi‟I dan Hambali, ada juga yang sebaliknya memaknai orang miskin 

lebih parah keadaan ekonominya dari orang fakir seperti ulama mazhab Halafiah 

dan Malikiah. Dari PWNU dan PWM terdapat persamaan dalam menjelaskan 

pendistribusian zakat kepada fakir dan miskin yaitu harus sama-sama dibagi 

kedelapan asnaf.  
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MOTTO 

 

َّفَِة كُلُْوُُبُْم َوِِف امّرِكَاِب  َدٰكُت ِنلُْفلََرۤاِء َوامَْمٰسِكْْيِ َوامَْؼاِمِلْْيَ ػَلَْْيَا َوامُْمَؤم ََّما امصَّ ِ َواجِْن َوامْغَاِرِمْْيَ َوِِفْ َسِخْيِل  ِاه اّلّلٰ

ُ ػَِلْْيٌ َحِكْْيٌ  ِ َِۗواّلّلٰ َن اّلّلٰ ِخْيِلِۗ فَرِيَْضًة ِمّ ٠٦ -امسَّ  
“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 berutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sdang 

dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha 

Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. 

(QS. At-Tawbah (9) : 60) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan 

memudahkan untuk mendapatkan penjelasan dalam memahami skripsi ini, maka 

perlu adanya uraian penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait 

dengan judul skripsi. Dengan adanya penegasan tersebut di harapkan tidak terjadi 

kesalahpahaman terhadap makna judul yang digunakan,langkah ini merupakan proses 

penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. 

Adapun skripsi ini berjudul “Pandangan Pengurus Wilayah Nahdatul 

Ulama (PWNU) dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Provinsi 

Lampung Tentang Pemaknaan Fakir dan Miskin Dalam Pendistribusian Zakat” 

untuk itu perlu diuraikan istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut. 

1. Pandangan adalah hasil perbuatan memandang (memperlihatkan, melihat, dan 

sebagainya).
1
 

2. Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama atau disingkat disingkat PWNU adalah 

sebuah organisasi Islam terbesar di Indonesia yang berkedudukan di Provinsi. 

Kehadiran NU merupakan salah satu upaya melembagakan wawasan tradisi 

keagamaan yang dianut jauh sebelumnya, yakni paham Ahlussunnah wal 

Jamaah. 

3. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah atau disingkat PWM adalah sebuah 

organisasi Islam yang besar di Indonesia yang berkedudukan di Provinsi. Nama 

organisasi ini diambil dari nama Nabi Muhammad SAW, sehingga 

Muhammadiyah juga dapat dikenal sebagai orang-orang yang menjadi pengikut 

Nabi Muhammad SAW. 

                                                             
1 Departemenn Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia  (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 

1158. 
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4. Pemaknaan adalah arti atau maksud perkataan dan sebagainya.
2
 

5. Fakir adalah orang yang dengan sengaja membuat dirinya menderita kekurangan 

(untuk mencapai kesempurnaan batin).
3
 

6. Miskin adalah tidak berharta benda; serba kekurangan (berpenghasilan sangat 

rendah).
4
 

7. Pedistribusian adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa 

orang atau ke beberapa tempat.
5
 

8. Zakat Secara bahasa zakat mengandung arti bertambah dan berkembang.
6
 

Sedangkan secara istilah zakat merupakan kadar herta tertentu yang diberikan 

kepada yang berhak menerimanya, dengan syarat tertentu.
7
 

Berdasarkan uraian di atas penegasan judul tersebut yang dimaksud dengan 

judul ini adalah suatu upaya pengkajian secara mendalam mengenai Pandangan 

Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama (PWNU) dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah 

(PWM) Provinsi Lampung Tentang Pemaknaan Fakir dan Miskin Dalam 

Pendistribusian Zakat. 

B. Latar Belakang Masalah 

Zakat merupakan salah satu rukun Islam. Sebab itu hukum zakat adalah wajib 

(fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat 

merupakan bentuk ibadah dalam Islam sama halnya dengan shalat, haji, dan puasa 

yang telah diatur secara rinci berdasarkan Al-Qur‟an dan Sunnah. Zakat juga 

                                                             
2 Ibid., 903 
3 Ibid., 401 
4 Ibid., 961 
5 Ibid., 359 
6 Syaikh Muhammad bin Shalih al-„Utsaimin, Ensiklopedi Zakat  (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 

2008), 45. 
7 M. Ali Hasan, Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2000), 1. 
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merupakan sebuah kegiatan sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat 

berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia di mana pun.
8
 

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan ibadah zakat, baik pada tataran 

konsep maupun praktik, adalah konsep mustahik zakat. Para ulama ekonomi dan 

sosial menjelaskan bahwa persoalan terpenting dalam zakat bukan sekedar menarik 

dan mengumpulkan zakat, tetapi kemana zakat ini akan didistribusikan setelah 

terkumpul. Ini sebabnya mengapa Al-Qur‟an memberikan perhatian yang sangat 

besar terhadap masalah ini dan tidak membiarkan masalah ini secara global.  

Mustahik zakat adalah kelompok (asnaf) yang berhak untuk menerima zakat. 

Mereka adalah sasaran redistribusi yang sudah ditetapkan syariat, sebagaimana 

disebutkan dalam QS. at-Tawbah [9]:60: 

َّفَِة كُلُْوُُبُْم َوِِف امّرِكَاِب  َدٰكُت ِنلُْفلََرۤاِء َوامَْمٰسِكْْيِ َوامَْؼاِمِلْْيَ ػَلَْْيَا َوامُْمَؤم ََّما امصَّ ِ  ِاه َوامْغَاِرِمْْيَ َوِِفْ َسِخْيِل اّلّلٰ

ُ ػَلِ  ِ َِۗواّلّلٰ َن اّلّلٰ ِخْيِلِۗ فَرِيَْضًة ِمّ ٠٦ -ْْيٌ َحِكْْيٌ َواجِْن امسَّ  
Yang 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 berutang, untuk jalan Allah, dan 

orang-orang yang sdang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang 

diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” 

Dalam ayat di atas, dijelaskan delapan kelompok (asnaf) yang berhak 

menerima zakat, yakni (1) fuqara‟ (jamak dari faqir), (2) masakin (jamak dari miskin) 

, (3) „amilin (jamak dari„amil), (4) mu‟allaf, (5) riqab, (6) garimin (jamak dari 

garim), (7) sabilillah, dan (8) ibnu sabil. 

Pendistribusian zakat kepada mereka, selain merupakan persoalan keadilan, 

juga merupakan penunaian amanah dan wasiat dari Allah Swt agar ditunaikan sesuai 

dengan perintah-Nya. Posisi asnaf fakir dan miskin sebagai asnaf zakat semestinya 

menjadi penting untuk diketahui dan diprioritaskan. Al-Qur‟an menyebutnya sebagai 

                                                             
8 Tim Penulis Ar-Rahman, Erlangga RPIL Rangkuman Pengetahuan Islam Lengkap (Jakarta: 

Penerbit Erlangga, 2014), 111. 
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kelompok pertama dan kedua yang berhak menerima zakat. Ini menunjukkan bahwa 

tujuan utama dari zakat adalah menyelesaikan problem kemiskinan.
9
 

Selama ini, permasalahan yang muncul dalam penyaluran zakat kepada fakir 

dan miskin adalah ketidakjelasan kriteria dan batasan masing-masing. Fakir masih 

sering tumpang tindih maknanya dengan miskin, bahkan dengan asnaf yang lain. 

Terkadang, fakir disebut sebagai bagian dari golongan miskin atau sebaliknya. 

Sebagai misal, al-Sayyid Sabiq menulis:  

“Tidak ada perbedaan yang berarti antara fakir dan miskin dari segi 

kebutuhan, kekurangan dan hak mendapat zakat. Penggabungan orang fakir dan 

miskin dengan menggunakan`ataf (kata sambung) yang cenderung membedakan 

antara keduanya di dalam ayat di atas tidak bertentangan dengan apa yang saya 

sebutkan. Hal itu karena orang-orang miskin –dimana mereka merupakan bagian dari 

orang-orang fakir– memiliki sifat yang khusus. Sifat khusus ini sudah cukup untuk 

menjadi pembeda di antara keduanya”
10

 

Pada banyak buku dan literatur tentang zakat, kelompok fakir dan miskin 

ditulis dalam satu pembahasan. Sebagai contoh pada buku Fiqh al-Zakah karya Yusuf  

al-Qardawy, Fiqh al-Sunnah karya Sayyid Sabiq, Fiqh Zakat Indonesia yang disusun 

oleh Didin Hafidhuddin, dan karya-karya lain. Demikian juga dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia No.13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin, istilah fakir 

dan miskin dianggap sama. Dalam tataran praktik penyaluran pun, asnaf fakir sering 

digabungkan dengan miskin. Ini, misalnya, dapat dilihat dalam laporan penyaluran 

zakat yang diterbitkan berbagai lembaga resmi. 

Padahal, penggabungan asnaf fakir dan miskin dalam satu pembahasan dan 

satu anggaran penyaluran, menandakan ketidakmampuan membedakan karakteristik 

                                                             
9 Yusuf Al-Qardawy, Fiqh al-Zakah: Dirasat Muqaranah li Ahkamihawa Falsafatiha fi Daw al-

Qur‟an wa al-Sunnah. (Beirut: Mu‟assasah al-Risalah, cet ke-2, 1973), 543. 
10 Al-Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah. (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, t.th.), 383. 
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kedudukan masing-masing asnaf tersebut. Ini berarti menafikan hikmah penyebutan 

nama fuqara‟ dan masakin dalam Al-Qur‟an, sehingga seolah-olah penyebutan 

tersebut sia-sia. Apalagi, jika kita berpegang pada pendapat sebagian ahli bahasa 

bahwa tidak ada sinonimitas (taraduf) dalam Al-Qur‟an. 

Ketidakjelasan konsep kedua istilah itu pula yang menyebabkan para ulama 

berselisih pendapat manakah yang kondisinya lebih parah antara fakir dan miskin. 

Ulama Shafi‟iyyah dan Hanabilah berpendapat bahwa fakir itu lebih parah dari 

miskin. Alasan mereka karena dalam QS. At-Tawbah [9]:60 tentang zakat Allah 

menyebut fakir dahulu setelah itu menyebut miskin. Ulama lainnya berpendapat 

miskin lebih parah dari fakir. Adapun batasan dikatakan fakir menurut ulama 

Shafi‟iyyah dan Malikiyyah adalah orang yang tidak punya harta dan usaha yang 

dapat memenuhi kebutuhannya.
11

 

Selain dari pada itu juga, dalam kondisi yang sekarang ini adanya pandemi 

Covid-19 yang menyebabkan banyaknya karyawan swasta yang diPHK atau 

diberhentikan dari pekerjaannya. Lantas apakah mereka bisa disebut fakir dan miskin. 

Dengan demikian, pemahaman fakir dan miskin sebagai mustahik zakat 

menjadi penting untuk diteliti. Kejelasan konsep dan definisi fakir dan miskin serta 

‟illat yang membedakannya sebagai mustahik zakat akan membuat penyaluran zakat 

sesuai dengan amanah dan wasiat Allah sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur‟an.
12

 

C. Fokus dan Subfokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus penelitian ini adalah 

pemaknaan fakir dan miskin dalam pendistribusian zakat. Fokus penelitian tersebut 

kemudian dijabarkan menjadi dua sub fokus sebagai berikut: 

                                                             
11 Wizarah al-Awqaf wa al-Shu‟un al-Islamiyyah. al-Mawsu‟ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyyah. (Ku-

wait: Dar al-Salasil, 1427 H.), 312-313. 
12 Dede Rodin, “Rekontruksi Konsep Fakir dan Miskin Jurnal Wacana Hukum Islam dan 

Kemanusiaan,” Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Vol.15, No.1 (2015) : 140, doi. 
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1. Faktor apa saja yang membedakan dari pandangan ulama, khususnya pandangan  

Pengurus Wilayah Muhammadiyah (PWM) dan Pimpinan Wilayah Nahdatul 

Ulama (PWNU) Provinsi Lampung tentang pemaknaan fakir dan miskin dalam 

pendistribusian zakat? 

2. Dasar hukum apa saja yang dipakai oleh para ulama, khususnya dari pandangan  

Pengurus Wilayah Muhammadiyah (PWM) dan Pimpinan Wilayah Nahdatul 

Ulama (PWNU) Provinsi Lampung tentang pemaknaan fakir dan miskin dalam 

pendistribusian zakat? 

D. Rumusan Masalah 

Dari permasalahan yang sudah diuraikan dalam latar belakang masalah di atas, ada 

beberapa rumusan masalah yang muncul dan menarik untuk dijabarkan dalam 

penulisan ini, yaitu: 

1. Bagaimana pandangan Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama (PWNU) dan 

Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Provinsi Lampung tentang 

pemaknaan fakir dan miskin dalam pendistribusian zakat? 

2. Bagaimana perbedaan pendapat antara Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama 

(PWNU) dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Provinsi Lampung 

dalam memaknai fakir dan miskin dalam pendistribusian zakat? 

E. Tujuan Penelitian 

Dari uraian masalah tersebut diatas, maka yang akan menjadi tujuan penelitian adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pandangan Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama (PWNU) dan 

Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Provinsi Lampung tentang 

pemaknaan fakir dan miskin dalam pendistribusian zakat. 
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2. Untuk mengetahui perbedaan pendapat antara Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama 

(PWNU) dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Provinsi Lampung 

dalam memaknai fakir dan miskin dalam pendistribusian zakat. 

F. Manfaat Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil Penelitian ini dapat menambah sumber wawasan, informasi, pemikiran, dan 

ilmu pengetahuan bagi yang membaca berkaitan terhadap pendistribusian zakat 

kepada fakir dan miskin menurut pandangan Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama 

(PWNU) dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Provinsi Lampung. 

Dan juga dapat menjadi sumber rujukan untuk penelitian lanjut terhadap 

pengembangan ilmu hukum ekonomi syaiah. 

2. Manfaat Praktis 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat, 

khususnya kepada amil zakat yang mendistribusikan pemberian zakat dari 

masyarakat sekitar dan juga penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat 

untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh sarjana hukum pada Fakultas 

Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Penulisan skripsi ini penulis menemukan beberapa skripsi yang dapat 

dijadikan kajian terdahulu bagi penulis diantaranya sebagai berikut:  

1. Skripsi Milanda Seadiela 2020 Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang 

berjudul “Pandangan Pengurus Wilayah Muhammadiyah (PWM) Dan Pengurus 

Wilayah Nahdatul Ulama (PWNU) Provinsi Lampung Tentang Zakat Mas 

Kawin”. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa Menurut pandangan Pimpinan 
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Wilayah Muhammadiyah (PWM) dan Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama 

(PWNU) Provinsi Lampung, harta yang berasal dari mas kawin yang sudah 

mencapai nishab dan haul maka wajib dikeluarkan atau semua harta yang wajib 

zakat dijadikan Mas Kawin maka wajib dikeluarkan zakatnya. Dalam hal ini 

bukan mengenai Mas Kawin yang perlu dizakati tetapi harta yang dijadikan Mas 

Kawin tersebut yang perlu dizakati apabila termasuk harta wajib zakat dengan 

syarat dan ketentuan tertentu. Apabila Mas Kawinnya berupa emas atau perak 

maka syaratnya ialah harus mencapai Nishab 72-85 gram dan Haul yaitu 1 tahun 

dan bukan perhiasan yang dipakai juga tidak berlebihan. Jika Mas Kawinnya 

berupa hewan dan memenuhi Nishab sesuai ketentuan jenis hewannya, mencapai 

Haul 1 tahun dan mencari makan sendiri serta tidak dipekerjakan maka wajib 

dikeluarkan iii Zakatnya dan bila mas kawinnya berupa harta perniagaan maka 

zakat yang dikeluarkan mengikuti ketentuan dari pada harta emas dan perak. 

Mengenai perbedaan pendapat dari keduanya hanya saja terdapat satu poin yaitu 

pada emas dan perak untuk besar nishab nya menurut Pimpinan Wilayah (PWM) 

Provinsi Lampung yaitu 85 gram sedangkan menurut Pengurus Wilayah Nahdatul 

Ulama (PWNU) Provinsi Lampung yaitu minimal 72 gram dan maksimal 85 

gram. Selebihnya kedua pihak memiliki pandangan yang sama terhadap zakat 

mas kawin ini.
13

 

2. Skripsi Ahlami Binti Muhamad 2015 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan 

Syarif Kasim Riau yang berjudul “Studi Perbandingan Tentang Kriteria Orang 

Kaya Yang Berhak Menerima Zakat Menurut Ulama Empat Mazhab”. Dalam 

skripsi ini dijelaskan bahwa ulama sepakat bahawa orang kaya tidak boleh 

menerima zakat tetapi di sisi yang lain ada orang kaya yang menjadi amil atau 

                                                             
13 Milanda Seadiela, “Pandangan Pengurus Wilayah Muhammadiyah (PWM) Dan Pengurus 

Wilayah Nahdatul Ulama (PWNU) Provinsi Lampung Tentang Zakat Mas Kawin” (Skripsi, UIN Raden Intan 

Lampung, 2020), 3. 



9 

 

 
 

berjuang di jalan Allah yang berhak menerima zakat. Adapun sebagian orang 

kaya yang diperbolehkan menerima zakat, yaitu: Amil zakat, yaitu orang yang 

mengelola zakat (orang yang diangkat untuk ditugaskan memungut zakat dari 

para muzakki) meskipun amil zakat tersebut dari golongan orang kaya, akan 

tetapi boleh menerima zakat karena jasanya dalam hal mengelola zakat tersebut. 

Orang yang berhutang untuk dirinya, yaitu orang yang memiliki hutang kerana 

melakukan muamalah, pekerjaan-pekerjaan yang halal atau pekerjaan yang 

haram, dan ia telah bertaubat. Ia boleh di berikan harta zakat kerana 

ketidakmampuannya untuk melunasi hutang-hutangnya.meskipun tergolong 

orang yang mampu (kaya) tapi orang tersebut diperbolehkan menerima zakat. 

Dan orang yang berjuang dirinya jalan Allah , walaupun orang tersebut kaya akan 

tetapi diperbolehkan menerima zakat, karena orang itumemperjuangkan agama 

Allah.
14

 

3. Skripsi Hanif 2008 Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang yang berjudul 

“Studi Analisis Pendapat Imam Syafi‟i Tentang Penyamarataan Pembagian Zakat 

Kepada Asnaf Zakat”. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa Mazhab Syafi‟i 

mengatakan, Zakat wajib dikeluarkan kepada delapan kelompok manusia, baik 

itu zakat fitrah maupun zakat mal, Apabila yang membagikan zakat itu adalah 

Imam, dia harus membaginya menjadi delapan bagian. Yang pertama kali 

mengambil bagian itu seharusnya adalah panitia zakat, karena dia mengambilnya 

sebagai ganti atas jerih-payah yang dikeluarkannya untuk memungut zakat. 

Adapun kelompok-kelompok yang lain mengambil zakat atas dasar kesamaan 

hak di antara mereka. Dan jika yang membagikan zakat itu adalah pemilik harta 

itu sendiri atau orang yang mewakilnya, gugurlah hak panitia zakat itu, kemudian 

                                                             
14 Ahlami, “Studi Perbandingan Tentang Kriteria Orang Kaya Yang Berhak Menerima Zakat 

Menurut Ulama Empat Mazhab” (Skipsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau: 2015), 8.  
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dibagikan kepada tujuh kelompok yang tersisa jika semua kelompok itu masih 

ada. Jika tidak, zakat  itu hanya dibagikan kepada kelompok yang ada saja. Zakat 

itu lebih disenangi bila dibagikan kepada semua kelompok yang disebutkan 

dalam firman Allah SWT. Jika memungkinkan, dan tidak boleh dibagikan kepada 

kurang dari tiga kelompok karena yang disebut jamak itu harus sampai kepada 

tiga. Jika zakat hanya dibagikan kepada dua kelompok, kelompok yang ketiga 

adalah pengurus atau panitia zakat, dan sudah dianggap cukup apabila panitia itu 

hanya ada satu orang.
15

 

Berdasarkan literatur di atas, persamaan pada penelitian ini dengan penelitian 

terdahulu adalah sama-sama membahas tentang zakat dan mengambil dari pendapat 

seseorang atau kelompok. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

terdahulu adalah fokus pembahasannya terhadap pandangan Pengurus Wilayah 

Nahdatul Ulama (PWNU) dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Provinsi 

Lampung mengenai pemaknaan fakir dan miskin dalam pendistribusian zakat dengan 

demikian penelitian ini layak untuk dilakukan dan terhindar dari duplikasi. 

H. Metode Penelitian 

Agar sistematis dan akurat dalam pencapaian tujuan ini maka metode yang digunakan 

adalah: 

1. Jenis dan sifat penelitian 

a. Jenis penelitian 

Penelitian ini adalah penilitian lapangan (field research) yaitu 

penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau kepada responden.
16

 

                                                             
15 Hanif, “Studi Analisis Pendapat Imam Syafi‟i Tentang Penyamarataan Pembagian Zakat Kepada 

Asnaf Zakat” (Skipsi, IAIN Walisongo Semarang: 2008), 11. 
16 Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, Metodologi Penelitian, (Malang: Penerbit Andi, 2010), 28. 
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Responden dalam penelitian ini adalah Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama 

(PWNU) dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Provinsi Lampung.  

b. Sifat penelitian 

Dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini termasuk penelitian 

deskriptif, Penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap masalah-masalah 

berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi yang meliputi kegiatan 

penilaian sikap atau pendapat terhadap individu, organisasi, keadaan, ataupun 

prosedur.
17

 

2. Pendekatan penelitian 

Memakai jenis pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif 

adalah penelitian yang dilakukan untuk menjelaskan dan menganalisa fenomena, 

peristiwa, dinamika sosial, sikap kepercayaan, dan persepsi seseorang atau 

kelompok terhadap sesuatu. Kelompok yang dimaksud di sini adalah Pengurus 

Wilayah Nahdatul Ulama (PWNU) dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah 

(PWM) Provinsi Lampung, dan sesuatu yang dimaksud disini adalah pemaknaan 

fakir dan miskin dalam pendistribusian zakat 

3. Data dan sumber data 

Fokus penelitian ini lebih pada pandangan Pengurus Wilayah Nahdatul 

Ulama (PWNU) dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Provinsi 

Lampung mengenai pemaknaan fakir dan miskin dalam pendistribusian zakat. 

Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai 

berikut : 

a. Data Primer yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari 

sumber asli.
18

 Dalam penelitian ini data primer yang diperoleh peneliti dari 

                                                             
17 Ibid., 21. 
18 Ibid., 171. 
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Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama (PWNU) dan Pimpinan Wilayah 

Muhammadiyah (PWM) Provinsi Lampung. 

b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis 

(tabel, catatan, notulen, rapat, SMS, dan lain-lain), foto-foto, film, rekaman 

video, benda-benda dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer.
19

 Data 

sekunder diperoleh peneliti dari buku-buku yang mempunyai relevansi 

dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini. 

4. Populasi dan sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subyek atau obyek 

dengan kualitas dan karakteistik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian diarik kesimpulan.
20

 Dalam penelitian ini yang akan 

menjadi populasi adalah Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama (PWNU) 

Provinsi Lampung yang berjumlah 81 orang dan Pimpinan Wilayah 

Muhammadiyah (PWM) Provinsi Lampung yang berjumlah 33 orang. 

b. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi.
21

 Dalam penelitian ini memakai teknik sampling insidental, 

menurut Sugiyono teknik sampling insidntal adalah teknik menentukan 

sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan atau 

incidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel jika 

orang tersebut dipandang cocok sebagai sumber data.
22 Yang akan menjadi 

                                                             
19 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2012) 22. 
20 Sangadji dan Sopiah, Metodologi Penelitian, 28. 
21 Ibid., 186. 
22 Ibid., 188. 
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sampel adalah 2 orang Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama Provinsi Lampung 

dan 4 orang Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Lampung. 

5. Teknik pengumpulan data 

Metode pengumpulan data adalah cara memperoleh data dalam kegiatan 

penelitian, yaitu menentukan cara mendapatkan data mengenai variabel-variabel. 

Dalam usaha menghimpun data untuk penelitian ini, digunakan beberapa metode 

yaitu: 

a. Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengambilan data ketika peneliti langsung 

berdialog dengan responden untuk menggali informasi dari responden.
23

 Pada 

praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara 

langsung kepada pihak Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama (PWNU) dan 

pihak Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Provinsi Lampung, untuk 

mengetahui bagaimana pandangan mereka terhadap fakir dan miskin dalam 

pendistribusian zakat. 

b. Dokumen 

Dokumen adalah catatan tertulis yang isinya merupakan setiap 

pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk 

keperluan pengujian suatu peristiwa.
24

 Metode ini dimaksud untuk 

mengumpulkan data dari pihak Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama (PWNU) 

dan pihak Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Provinsi Lampung 

melalui catatan atau dokumentasi, khususnya yang berkaitan dengan data-

data tentang masing-masing lembaga. 

6. Teknik analisis data 

                                                             
23 Ibid., 191. 
24 Sedermayanti dan Syarifudin Hidayat, Metodologi Penelitian, (Bandung: Mandar Maju, 2002), 

86. 
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Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan 

cara mengorganisasi data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting, dan 

yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh 

diri sendiri atauapun orang lain.
25

 Metode analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu pandangan Pengurus 

Wilayah Nahdatul Ulama (PWNU) dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah 

(PWM) Provinsi Lampung tentang pemaknaan fakir dan miskin dalam 

pendistribusian zakat yang akan dikaji menggunakan metode kualitatif.  

Penelitian ini menggunakan teknik komparatif yaitu dengan membandingkan 

antara dua pemikiran atau lebih atau lebih kemudian diambil kesimpulan dengan 

jalan mengkompromikan kedua pendapat tersebut atau menguatkan salah satu 

dari keduanya 

Metode berfikir dalam penulisan ini menggunakan metode berfikir induktif. 

Metode induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya 

dikembangkan menjadi hipotesis, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-

ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis ersebut dapat 

diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul.
26

 Metode ini digunakan 

dalam membuat kesimpulan tentang pemaknaan fakir dan miskin dalam 

pendistribusian zakat. Hasil analisanya dituangkan dalam bab-bab yang telah 

dirumuskan dalam sistematika pembahasan dalam penelitian ini.  

                                                             
25 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, 244. 
26 Ibid., 255. 
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I. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan yang terdapat pada penelitian ini terdiri dari lima bab 

yang saling berkaitan satu dengan yang lain, sebelum memasuki bab pertama terlebih 

dahulu didahulu dengan: halaman sampul, halaman judul, abstrak, surat pernyataan, 

persetujuan, pengesahan, moto, persembahan, riwayat hidup, kata pengantar, dan 

daftar isi.  

Pada bab pertama atau pendahuluan berisikan sub bab yang akan dibahas, yaitu 

penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan subfokus penelitian, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang 

relevan, metode penelitian, sistematika pembahasan. 

Pada bab dua atau landasan teori yang memuat uraian teori-teori yang relevan 

dengan penelitian yang sedang penulis teliti, yaitu teori zakat. Sub bab pada bab ini 

terdiri dari pengertian zakat, dasar huum zakat, mustahiq zakat, macam-macam zakat, 

hikmah dan manfaat zakat. 

Pada bab tiga atau deskripsi objek penelitian yang terdiri dari dua sub bab, 

yaitu Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama (PWNU) Provinsi Lampung dan Pimpinan 

Wlaiayah Muhammadiyah (PWM) Provinsi Lampung yang masing-masing sub bab 

berisi tentang profil, sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, dan pandangan 

PWNU dan PWM tentang pemaknaan fakir dan miskin dalam pendistribusian zakat. 

Pada bab empat atau analisis penelitian, yaitu berisikan analisis data penelitian 

dan temuan penelitian yang ada di lokasi penelitian. Analisis data yang dipaparkan 

berkaitan dengan tema penelitian tentang pemaknaan fakir dan miskin dalam 

pendistribusian zakat. 

Pada bab lima atau penutup memuat tentang simpulan dan rekomendasi hasil 

penelitian. Kemudian pada bagian akhir berisi daftar rujukan, lampiran-lampiran, 
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daftar pertanyaan wawancara, surat-surat perizinan, surat telah melakukan penelitian, 

dan bukti bimbingan.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Pengertian Zakat 

Zakat berasal dari kata “az-zakâh” dalam bahasa Arab. Kata “az-zakâh” 

memiliki beberapa makna diantaranya “An-numuww” (tumbuh), “az-ziyâdah” 

(bertambah), “ath-thahârah” (bersih), “al-madh” (pujian), “al-barakah” (berkah) dan 

“ash-shulh” (baik).
27

 Zakat dari segi etimologi memiliki bebrapa arti, antara lain ialah 

“pengembangan”. Harta yang diserahkan zakatnya, member berkah terhadap, sisa 

harta sehingga secara kualitatif lebih bernilai guna meskipun secara kuantitaif 

berkurang. Zakat juga berarti “penyucian” dengan pengertian harta yang telah 

dikeluarkan zakatnya menjadikan sisanya suci dari hak orang lain yang oleh Al-

Qur‟an dilarang memakianya. 

Zakat dari segi terminologi didefinisikan sebagai bagian tertentu dari harta 

kekayaan yang diwajibkan Allah untuk sejumlah orang yang berhak menerimanya. 

Mahmud Syaltut seorang ulama kontemporer dari Mesir mendefinisikannya sebagai 

ibadah kebendaan yang diwajibkan oleh Allah SWT agar orang yang kaya menolong 

orang yang miskin berupa sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Yusuf 

Qardhawi pun mengatakan bahwa zakat adalah ibadah maliah yang diperuntukkan 

memenuhi kebutuhan pokok orang-orang yang membutuhkan.
28

 

B. Dasar Hukum Zakat 

Zakat atau berzakat atau membayar zakat merupakan salah satu dari lima 

sendi Islam atau rukun Islam. Zakat sekaligus menjadi salah satu di antara kewajiban-

kewajiban pokok dalam Islam. 

                                                             
27 Agus Thayib Fifi dan Shabira Ika, Kekuatan Zakat Hidup Berkah Rezeki Melimpah, (Bandung: 

Pustaka Albana, 2010), 7. 
28 Khoirul Abror, Fiqh Ibadah, (Bandar Lampung: Phoenix Pulisher, 2019), 167. 
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Dalam sejarah perkembangan hukum Islam, perintah berzakat sudah 

diturunkan pada saat Rasulullah SAW. Dan para sahabat ra. masih berada di Mekah. 

Saat itu, perintah berzakat bersifat mutlak.jenis harta yang harus dibayarkan zakatnya 

belum ditentukan proposinya. Perintah berzakat secara lengkap diturunkan di 

Madinah pada bulan Syawal tahun kedua pasca Hijrah. Perintah ini turun setelah 

diturunkannya kewajiban puasa Ramadan dan zakat fitrah, dengan perincian jenis 

harta yang harus dizakati dan proporsi zakatnya. 

Kewajiban berzakat dalam Islam ditunjukkan oleh Al-Qur‟an, hadis, dan 

Ijma atau kesepakatan ulama. Beberapa ayat Al-Qur‟an yang menunjukkan kewajiban 

berzakat adalah sebagai berikut. 

1. QS.Al-Baqarah [2]: 43 

اِنِؼْْيَ َوَاِكْيمُ  ٰنوَة َواْرَنُؼْوا َمَع امرَّ ٰلوَة َوٰاثُوا امزَّ ٤٣ -وا امصَّ  
 “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang 

yang ruku'.”  

 Pada ayat diatas Ali bin Thalhah dari Ibnu Abbas menafsirkan zakat 

sebagai ketaatan kepada Allah dan keikhlasan. Sedangkan Al-Hasan, kutip Ibnu 

Katsir, mengatakan, zakat di sini adalah zakat wajib. semua amal kebaikan tidak 

bermanfaat tanpa zakat dan salat. 

2. QS.Al-Baqarah [2]: 267 

ٰخِت َما  يَْن ٰاَمنُْوٓا َاهِْفُلْوا ِمْن َطيِّ ِ َا اَّلَّ َُّيه ُموا امَْخِحيَْر ِمنُْو ٰٰيٓ َن اْْلَْرِض ِۗ َوَْل ثَيَمَّ آ َاْخَرْحنَا مَُُكْ ّمِ َنَسخُُْتْ َوِممَّ

ْيٌد  َ غَِِنٌّ ََحِ ٓ َاْن ثُْغِمُضْوا ِفْيِو ِۗ َواػْلَُمْوٓا َانَّ اّلّلٰ ِخِذيِْو ِاْلَّ ُُتْ ِِبٰ ٢٦٧ -ثُْيِفُلْوَن َومَس ْ  
 “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 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”. 
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 Nafkahkanlah pada ayat di atas dimaksudkan dengan zakatkanlah, dan 

sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dimaksudkan dengan berupa harta 

yang telah diperoleh dengan cara yang halal. 

3. QS. Al-An‟am [6]: 141  

يْ  ْرَع ُمْخخَِلًفا ُاُُكُٗو َوامزَّ اميَّْخَل َوامزَّ غَْْيَ َمْؼُرْوٰشٍت وَّ ْؼُرْوٰشٍت وَّ ْيٓ َاوَْشَا َحنٍّٰت مَّ ِ اَن َوُىَو اَّلَّ مَّ ُخْوَن َوامره

غَْْيَ ُمدََشاِتٍوِۗ ُُكُْوا ِمْن  ةه ُمدََشاُِبًا وَّ َّٗو َْل ُُيِ ٖۖ َوَْل جُْْسِفُْوا ِِۗاه ٓ ِاَذآ َازَْمَر َوٰاثُْوا َحلَّٗو يَْوَم َحَصاِده  زََمرِه 

١٤١ -امُْمْْسِِفْْيََۙ   
 “Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak 

berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, 

zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). 

Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan 

tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir 

miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak 

menyukai orang yang berlebih-lebihan”. 

 Menurut Said bin Jubair, hal ini berlaku sebelum turunnya perintah zakat. 

Orang-orang Arab selalu memberikan sebagian dari hasil tanamannya untuk 

makanan binatang, sedekah kepada anak yatim dan fakir miskin. Kebiasaan ini 

dilestarikan oleh Islam ketika memberlakukan wajib zakat (pada tahun kedua 

Hijriah dimana zakat hasil pertanian harus diberikan atau dikeluarkan segera 

begitu mereka panen, tanpa ditangguhkan). 

4. QS. At-Taubah [9]: 103 

 ُ َّيُْمِۗ َواّلّلٰ ْمِۗ ِانَّ َصٰلوثََم َسَكٌن م ْم ُِبَا َوَصّلِ ػَلَْْيِ ْْيِ ْيٌع ػَِلْْيٌ ُخْذ ِمْن َاْمَواِميِْم َصَدكًَة ثَُطيُِّرُُهْ َوحَُزنِّ ِ َْ  - 

١٠٣ 
“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”.  

 Menurut Quraish Shihab, surah at-Taubah (9) ayat 103 berbicara 

mengenai sekelompok orang yang imannya masih lemah, yang 

mencampurbaurkan amal baik dan buruk dalam kesehariannya. Mereka ini 
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diharapkan dapat mendapatkan hidayah dan ampunan Allah swt – salah satunya – 

melalui sedekah dan membayar zakat guna membantu kesulitan sesama muslim. 

5. QS. Al-Hajj [22]: 41 

ٰنوَة َوَاَمُرْوا ِِبمَْمْؼُرْوِف َوََنَْوا  ٰلوَة َوٰاثَُوا امزَّ ُْم ِِف اْْلَْرِض َاكَاُموا امصَّ كَّّّنٰ يَْن ِاْن مَّ ِ ِ َغِن امُْميَْكِرِۗ َاَّلَّ َوّلِلّٰ

ُمْوِر  ٤١ -ػَاِكدَُة اْْلُ  
“(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi 

niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat 

ma´ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah 

kembali segala urusan”.  

 Ayat diatas menjelaskan bahwa mereka meyakini bahwa di dalam harta 

si kaya terdapat hak orang-orang fakir dan miskin. Karena itu mereka dalam 

menunaikan zakat itu bukanlah karena mereka mengasihi orang-orang fakir dan 

miskin, tetapi semata-mata untuk menyerahkan hak orang fakir dan miskin yang 

terdapat dalam harta mereka. Jika mereka diangkat sebagai penguasa, mereka 

berusaha agar hak orang-orang fakir dan miskin itu benar-benar sampai ke tangan 

mereka. 

6. QS. An-Nur [24]: 56  
ْوَن  ُسْوَل مََؼلَُُّكْ حُْرََحُ ٰنوَة َوَاِطْيُؼوا امرَّ ٰلوَة َوٰاثُوا امزَّ ٥٦ -َوَاِكْيُموا امصَّ  

“Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, 

supaya kamu diberi rahmat”.  

 Pada ayat ini Allah mengiringi janji akan mencapai kemenangan itu 

dengan perintah mendirikan salat, menunaikan zakat dan menaati Allah dan 

Rasul-Nya. Itulah syarat pertama untuk mencapai kemenangan dan 

memeliharanya. Kadang-kadang mencapai sesuatu tidaklah begitu berat, tetapi 

memelihara kelestarian apa yang telah dicapai itu lebih berat daripada 

mencapainya. Salah satu cara memperkuat diri dan memupuk pertahanan adalah 
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zakat yang membersihkan diri dari sifat bakhil dan kikir, sehingga apabila tiba 

waktu untuk seseorang tidak segan mengorbankan harta, tenaga bahkan jiwanya. 

7. QS. Al-Bayyinah [98]: 5 

ٰلوَة َويُْؤثُوا ام يَْن ەَۙ ُحنََفۤاَء َويُِلْيُموا امصَّ َ ُمْخِلِصْْيَ ََلُ اّلِ ا ِاْلَّ ِميَْؼُحُدوا اّلّلٰ ٰنوَة َوٰذِِلَ ِديُْن َوَمآ ُاِمُرْوٓ زَّ

َمِةِۗ  ٥ -امْلَيِّ  
“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan 

memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan 

supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian 

itulah agama yang lurus”. 

Yang dimaksud dengan mengeluarkan zakat yaitu membagi-bagikannya 

kepada yang berhak menerimanya sebagaimana yang telah ditentukan oleh Al-

Qur‟an a-l Karim. Keterangan ayat di atas tentang keikhlasan beribadah, 

menjauhkan diri dari syirik, mendirikan salat, dan mengeluarkan zakat, adalah 

maksud dari agama yang lurus yang tersebut dalam kitab-kitab suci lainnya. 

Sedangkan dali-dalil dari hadis Nabi SAW. Yang menjadi dasar penetapan 

kewajiban berzakat adalah sebagai berikut. 

1. HR. Bukhari dan Muslim 

اِب َرِِضَ هللُا َغّْنَُما كَالَ  َر جِْن امَْخطَّ َ يَُلْوُل :  َغْن َغْحِد هللِا جِْن ُُعَ : َرُسْوَل هللِا َصَّلَّ هللُا ػَلَْيِو َوَسَّلَّ

الَ  كَاِم امصَّ
ِ
دًا َرُسْوُل هللِا َوا ْلَّ هللُا َوَأنَّ ُمَحمَّ

ِ
ََلَ ا

ِ
ٍس : َشيَاَدِة َأْن َْل ا ْساَلُم ػَََّل ََخْ

ِ
يْخَاِء تُِِنَ ْاْل

ِ
ِة َوا

ََكِة َوَحّجِ امَْحيِْت َوَصْوِم َرَمَضاَن  (اُه امُحَخاِريه َوُمْسَِّلٌ َروَ )”امزَّ  “ 

“Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bin Al-Khattab ra., dia mengatakan 

bahwa Rasulllah SAW. Bersabda, “Islam dibangun di atas lima perkara: 

bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah dan 

bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah; menunaikan 

shalat; menunaikan zakat; menunaikan haji ke Baitullah; dan berpuasa 

Ramadan.” (HR. Bukhari dan Muslim)
29

 

 

2. HR. Bukhari 

                                                             
29 Fifi dan Shabira Ika, Kekuatan Zakat Hidup Berkah Rezeki Melimpah, 9. 
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ََي جِْن َسِؼيِد جْ  زَيَا ُوَىْيٌة َغْن َُيْ زَيَا َغفَّاُن جُْن ُمْسَِّلٍ َحدَّ ِحِْي َحدَّ ُد جُْن َغْحِد امرَّ زَِِن ُمَحمَّ ِن َحيَّاَن َحدَّ

ُ ػَ  ُ َغْيُو َأنَّ َأْغَراِتيًّا َأََت اميَِِّبَّ َصَّلَّ اّللَّ َِِّن َغْن َأِِب ُزْرػََة َغْن َأِِب ُىَريَْرَة َرِِضَ اّللَّ َ فَلَاَل ُدم لَْيِو َوَسَّلَّ

اَلَة امْمَ  َ َْل جُْْشُِك ِتِو َشيْئًا َوثُِلُْي امصَّ لُْخُو َدَخلُْت امَْجيََّة كَاَل ثَْؼُحُد اّللَّ َذا َُعِ
ِ
ٍل ا ي ػَََّل َُعَ ْكذُوتََة َوثَُؤّدِ

ي هَْفِِس ِتَيدِ  ِ ََكَة امَْمْفُروَضَة َوثَُصوُم َرَمَضاَن كَاَل َواَّلَّ ا َوَّلَّ كَاَل اميَِِّبه َصَّلَّ امزَّ ِه َْل َأزِيُد ػَََّل َىَذا فَلَمَّ

زَيَا ََّل َىَذا َحدَّ
ِ
ََّل َرُخٍل ِمْن َأْىِل امَْجيَِّة فَلَْيْيُظْر ا

ِ
ُه َأْن يَْيُظَر ا َ َمْن ََسَّ ُ ػَلَْيِو َوَسَّلَّ ٌد َغْن  اّللَّ ُمَسدَّ

ََي َغْن َأِِب َحيَّاَن كَالَ  (رواه امحخاري) َ ُِبََذا َُيْ ُ ػَلَْيِو َوَسَّلَّ ِِن َأتُو ُزْرػََة َغْن اميَِِّبِّ َصَّلَّ اّللَّ َأْخََبَ  

Telah menceritakan kepada saya Muhammad bin 'Abdur Rahim telah 

menceritakan kepada kami 'Affan bin Muslim telah menceritakan kepada 

kami Wuhaib dari Yahya bin Sa'id bin Hayyan dari Abu Zur'ah dari Abu 

Hurairah radliallahu 'anhu; Ada seorang Arab Badui menemui Nabi 

Shallallahu'alaihiwasallam lalu berkata,: "Tunjukkan kepadaku suatu amal 

yang bila aku kerjakan akan memasukkan aku kedalam surga". Nabi 

Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Kamu menyembah Allah dengan 

tidak menyekutukanNya dengan suatu apapun, kamu mendirikan shalat yang 

diwajibkan, kamu tunaikan zakat yang wajib, kamu mengerjakan shaum 

(puasa) bulan Ramadhan. Kemudian orang Badui itu berkata,: "Demi Dzat 

yang jiwaku berada di tanganNya, aku tidak akan menambah dari perintah-

perintah ini". Ketika hendak pergi, Nabi Shallallahu'alaihiwasallam 

bersabda: "Siapa yang berkeinginan melihat laki-laki penghuni surga maka 

hendaklah dia melihat orang ini". Telah menceritakan kepada kami 

Musaddad dari Yahya dari Abu Hayyan berkata, telah mengabarkan kepada 

saya Abu Zur'ah dari Nabi Shallallahu'alaihiwasallam sepeti hadis ini. (HR. 

Bukhari)
30 

Kedua hadis diatas menunjukkan membayar zakat hukumnya wajib, 

sekaligus menempatkan sebagai salah satu rukun Islam. Kaum muslimin 

sepanjang masa meyakini bahwa berzakat merupakan salah satu rukun Islam 

sekaligus salah satu dari masa Abu Bakar ra. bahkan sepakat untuk memerangi 

orang-orang yang tidak mau berzakat. 

C. Mustahiq Zakat 

Pada awal sejarah pertumbuhan Islam di Mekkah orang-orang yang behak 

menerima zakat adalah orang miskin saja. Setelah tahun ke-9 Hijriyah Allah SWT 

menurunkan ayat 60 surat al-taubah di Madinah. Ayat tersebut menjelaskan secara 

rinci mengenai orang-orang yang berhak menerima zakat. Ayat tersebut berbunyi:  

                                                             
30 Ibid., 14. 
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َّفَِة كُلُْوُُبُْم َوِِف امّرِكَاِب  َدٰكُت ِنلُْفلََرۤاِء َوامَْمٰسِكْْيِ َوامَْؼاِمِلْْيَ ػَلَْْيَا َوامُْمَؤم ََّما امصَّ ِ  َوامْغَاِرِمْْيَ  ِاه َوِِفْ َسِخْيِل اّلّلٰ

ُ ػَِلْْيٌ َحِكْْيٌ  ِ َِۗواّلّلٰ َن اّلّلٰ ِخْيِلِۗ فَرِيَْضًة ِمّ ٦٠ -َواجِْن امسَّ  
“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”. 

Ayat diatas menunjukkan bahwa orang yang berhak menerima zakat terdiri dari 

delapan golongan yaitu sebagai berikut: 

1. Orang fakir 

Para ulama tidak sependapat dalam memberi definisi terhadap 

terminolohi fakir. Ulama dari mazhab Syafi‟I dan Maliki mendifiniskannya 

sebagai orang yang tidak mempunyai harta dan tidak pula memiliki pekerjaan 

yang dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Ia juga tidak mempunyai suami atau 

anak atau saudara yang menanggung nafkahnya. 

Imam Al-Gazali mengartikannya dengan orang yang tidak memiliki harta dan 

tidak mampu berusaha, jika ia mampu terbatas pada pekerjaan sekedar yang 

dilluar kehomatannya. Rumah tempat tinggal, pakaian sekedar penutup tubuh 

yang dimilikinya tidak megeluarkan statusnya dari golongan fakir.
31

 

2. Orang miskin 

Para ulama fiqh yang berpendapat bahwa fakir dan miskin adalah dua 

kata yang mempunyai arti satu yaitu orang yang serba berkurangan atau yang 

benar-benar membutuhkan. Ada yang mengatakan bahwa dua kata itu memiliki 

arti yang berbeda, karena kalau keduanya mempunyai arti yang satu niscaya 

Allah tidak perlu menyebut dua kali dengan istilah itu jelas berbeda. Ahli fiqh 

mazhab Syafi‟I dan Hambali misalnya mengatakan kedua istilah itu jelas 

berbeda. 

                                                             
31 Abror, Fiqh Ibadah, 179. 
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Orang fakir menurut mereka, lebih parah keadaan ekonominya dari orang 

miskin. Orang yang fakir adalah orang yang sama sekali tidak memiliki harta dan 

pekerjaan. Jika pun ada hanya dapat menutupi sekitar dua puluh lima persen dari 

kebutuhan pokoknya dan kebutuhan pokok keluarga yang wajib dinafkahinya. 

Sedangkan orang miskin adalah orang yang memiliki harta atau pekerjaan, tetapi 

hanya dapat menutupi sekitar lima puluh persen dari kebutuhannya dan 

kebutuhankeluarga yang wajib dinakahinya, namun tetap juga tidak mencukupi. 

Diantara alasan yang mengatakan bahwa bahwa orang fakir lebih berat keada 

ekonominya dari orang miskin adalah 

a. Bahwa dalam ayat 60 al-taubah Allah SWT mendahulukan penyebutan 

golongan fakir dari golonagn miskin dalam hubungannya dengan 

keberhakkan mereka terhadap zakat. Biasanya menurut mereka allah SWT 

selalu mendahulukan menyebut hal-hal yang lebih penting dari yang lain. 

Sedangkan Nabi SAW memerintahkan umatnya mendahulukan apa yang 

didahulukan Allah SWT, seperti sabda beliau yang artinya: 

: اَ  َ مَ ٔأ تِ دَ تْ َغْن َحدَاْر ِجْن َغْحِد هللا ، كَاَل اميَِِبِّ َصَّل هللا ػَلَْيِو َوَسََّلَ َ حَ حْ ٔأ هللا س ُ دَ ا ت اََّل ؼَ ثَ وَ  وُ اه  

“Dari Jabar bin Abd Allah, Nabi SAW bersabda: mulailah dengan apa yang 

dimulai Allah SWT.” (HR Al-Nasa‟i)  

b. Dari segi bahasa kata fakir berarti orang yang sudah patah atau tercabut 

tulang punggungnya sehingga idak mempu membalikan badannya. Arti orang 

fakir tidak mampu membalikan badannya ialah oaring fakir tidak memiliki 

daya untuk bekerja dan tidak ada obatnya seperti otang yang lumpuh. 

c. Dalam hadis diterangkan bahwa Nabi SAW meminta perlindungan dari 

kekafiran dan memohon menjadi orang yang miskin (HR. Tirmizi). 

d. Allah SWT berfirman: 

ِفْييَُة فَََكهَْت ِمَمٰسِكْْيَ يَْؼَملُْوَن ِِف امَْحْحرِ ... ا امسَّ  َامَّ
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 “Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja 

dilaut…” (QS. Al-Kahf [18]: 79) 

Ayat ini menunjukan bahwa orang miskin masih memiliki harta dan 

pekerjaan yaitu sampan yang digunakan untuk mencari nafkah sebagai 

nelayan. Sedangkan orang fakir tidak pernah disebut Allah dalam Al-Qur‟an 

sebagai orang memiliki harta dan usaha. 

Fuqaha dari kalangan Halafiah dan Malikiah mengaakan orang miskin 

lebih parah kehidupan ekonominya dari orang fakir dengan alasan firman Allah 

SWT;  

تٍَةِۗ  ١٦ -َاْو ِمْسِكْييًا َذا َمْْتَ  

“Atau kepada orang miskin yang sangat fakir”. (QS. Al-Balad [90]: 16) 

Ayat tersebut menurut mereka, menandakan bahwa orang miskin itu mengalami 

penderitaan yang cukup berat sehingga disifati dengan za matrabah yang berarti 

bertanah atau bergelimbang dengan debu. Mereka tidak punya tempat sehungga 

tidur di tanah, dan boleh jadi, juga tidak punya pakaian sama sekali hingga 

ditutupi tubuhnya dengan tanah.
32

 

3. Amil zakat 

Orang yang disebut amil dalam konteks zakat adalah orang-orang yang 

ditugaskan oleh pemerintah atau imam untuk memungut zakat, memelihara dan 

kemudian mendistribusikannya kepada orang yang berhak menerimanya. 

Termasuk dalam pengertian ini semua orang yang terlibat dalam pengelolaan 

zakat itu, seperti penjaga keselamatan zakat, pengelolaan zakat ternak, 

pengumpul distributor, dan sebagainya.
33

 

4. Muallaf Qulubuhum 

                                                             
32 Ibid., 179-182. 
33 Ibid., 182. 
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Secara etimologis, muallaf qulubuhum ini berarti orang yang dijinaki 

hatinya. Tentu orang yang seperti itu adalah orang yang belum kuat imannya 

dalam memeluk agama Islam, untuk menguatkan hatinya terhadap agama Islam 

diberikan kepadanya zakat. 

Para ahli fiqh membagi muallaf dari golongan Islam Non Muslim. Adapun 

muallaf dari golongan Muslim ialah: 

a. Kelompok Muslim yang lemah imannya. Dengan pemberian zakat itu 

diarapkan iman mereka semakin kuat terhadap Islam. 

b. Pemuka-pemuka Islam yang memiliki pengaruh besar dikalangan 

nonmuslim. Dengan pemberian zakat itu, diharapkan ia dapat mengajak 

kaumnya masuk Islam dengan zakat tersebut. 

c. Kelompok Muslim yang tinggal di daerah yang menjadi perbatasan dengan 

daerah non muslim. Dengan pemberian zakat tersebut, diharapkan mereka 

mampu sebagai penyangga masuknya non Islam yang ingin mengganggu 

umat islam ke daerah Islam. 

d. Kelompok muslim yang dipandang mampu memungut zakat dari kaumnya 

yang dikhawatirkan mengingkari pembayaran zakat mereka, sedang untuk 

mengutus petugas zakat ke daerah itu mendapat kesulitan. 

Sebenarnya tidak semua ahli fiqh menyetujui pemberian zakat kepada muallaf 

golongan non muslim. Para ahli fiqh menyetujui pemberian zakat kepada 

golongan non muslim ialah Hanabilah dan Malikiyah, mereka membolehkannya 

dengan tujuan merangsang hati non muslim kepada Islam. Sementara itu para ahli 

fiqh kalangan anafiyah dan Syafi‟iyah tidak setuju memberikan zakat kepada 

mereka setelah Nabi SAW wafat, sebab pemberian nabi kepada mereka adalah di 

saat umat Islam masih sedikit dan lemah, sedangkan musuh nonIslam (musuh) 
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jauh lebih kuat. Dimasa khulafa al-rasyidin, umat Islam telah  kuat, sehingga 

tidak perlu lagi menjinaki hati non-muslim untuk masuk Islam.
34

 

5. Riqab 

Riqab adalah usaha memerdekakan hamba sahaya dengan cara 

membelinya dengan uang zakat kemudian memerdekakannya. Jadi zakat 

digunakan untuk membebaskan dirinya agar ia merdeka. 

Mayoritas ahli fiqh mengatakan bahwa yang dimaksud dengan riqab itu 

adlah hamba-hamba sahaya yang telah diberikan tuannya kesempatan untuk 

membebaskan dirinya, sehingga jika tidak dibantu kemungkinan teap saja 

menjadi hamba sahaya. Untuk member zakat kepadanya. Dengan dibantu dana 

zakat itu diharapkan ia dapat menebus dirinya. 

Ahli fiqh mazhab maliki mengaakan bahwa riqab dimaksud adalah 

membeli hamba sahaya dengan dana zakat kemudian deimerdekakan. Termasuk 

kedalam pengertian ini membebaskan orang Islam yang sedang ditawan oleh 

musuh
35

 

6. Gharimin 

 Amir Syaripuddin mengartikan gharimin sebagai orang-orang yang 

sedang dijerat oleh utang yang banyak dan tidak dapat melepaskan dari lilitan 

utang itu kecuali dengan pemberian bantuan orang lain. Yusuf Qardhawi 

mendefinisikan sebagai orang yang berhutang yang sulit dilunasinya. Utang itu 

tumbuh melalui kegiatan-kegiatan sosial, bukan kemaksiatan. 

Para ahli fiqh klasik, seperti merumuskan definisi gharim sebagai orang 

yang berutang yang sulit dilunasi, baik utang itu terjadi karena kegiatan yang 

menyangkut dengan kepentingan diri sendiri atau untuk kepentingan masyarakat. 

                                                             
34 Ibid., 182-183. 
35 Ibid., 184. 
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Jika ia berutang untuk kepentingan dirinya sendiri, diberi bantuan zakat melunasi 

utangnya jika ia seorang yang fakir. Jika ia berutang untuk kepentingan orang 

lain (masyarakat) maka diberi bantuan zakat untuk melunasinya atas nama 

gharimin, walaupun ia seorang yang kaya.  

Para ahli fiqh dari kalangan Hanafiyah mengatakan bahwa gharim yang 

berhak menerima zakat itu ialah orang yang berhutang, sedangkan hartanya tidak 

cukup satu nisab jika ia melunasi mencapai senisab, maka tidak berhak menerima 

zakat meskipun ia berutang, karena pada hakekatnya ia masih mampu 

melunasinya itu tidak sampai menjadi orang miskin, fuqaha ialah orang yang 

dililit utang yang bukan karena boros dan maksiat, sedang ia tidak mempunyai 

harta pembayarannya, dan bukan pula sengaja berutang untuk mendapatkan 

zakat.
36

 

7. Fi sabilillah 

 Pada awalanya sesuai konteks sosial, Fi sabilillah diartikan dengan 

sekelompok orang yang berjuang, berperang menegakkan agama Allah SWT. 

Zakat digunakan sebagai dana atau biaya angkatan perangnya pengertian ini 

wajar karena penggunaan jatah sabilillah mutlak digunakan untuk peperangan, 

sebab Allah SWT sering mengartikan sengan kata al-qatl dan  al-jahad yang 

berarti berperang misalnya ialah ayat-ayat berikut: 

a. QS. Al-Baqarah [2]: 190 

ةه امُْمْؼخَِديْنَ  َ َْل ُُيِ يَْن يُلَاِثلُْوىَُُكْ َوَْل ثَْؼخَُدْوا ِۗ ِانَّ اّلّلٰ ِ ِ اَّلَّ   ١٩٠ - َوكَاِثلُْوا ِِفْ َسِخْيِل اّلّلٰ

“Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) 

janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak 

menyukai orang-orang yang melampaui batas”. 

                                                             
36 Ibid., 184-185. 
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b. QS.Al-Baqarah [2]: 224 

 ِ َْ  ُ ْوا َوثَخَّلُْوا َوثُْصِلُحْوا تَْْيَ اميَّاِسِۗ َواّلّلٰ َيَْماِىُُكْ َاْن ثَََبه َ ُغْرَضًة ّْلِ َؼلُوا اّلّلٰ ٢٢٤ -ْيٌع ػَِلْْيٌ َوَْل ََتْ  

“Jangahlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai 

penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan mengadakan ishlah di 

antara manusia. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. 

 Kemudian arti fi sabilillah itu diperluas maksudnya oleh para ahli fiqh. 

Seperti Yusuf Qardhawi yang mengatakan gentarkan seseorang kepada 

kecerdasan Allah SWT. Disebut fi sabilillah atau semua usaha baik yang dapat 

menadatangkan kemaslahatan umat manusia seperti membangun madrasah, 

tempat-tempat peribadatan dan sebagainya. 

 Ada juga ahli yang mengatakan bahwa orang yang akan pergi 

menunaikan ibadah haji ke mekah disebut fi sabilillah, oleh sebab itu kepada 

mereka boleh diberikan zakat senagai bantuan dana untuk haji. Jadi sabilillah 

dalam keadaan tidak perang, dapat diartikan semua usaha yang bertujuan untuk 

kesejahteraan umat manusia, termasuk usaha membangun manusia sutuhnya atau 

membangun kehidupan beragama dan bernegara.
37

 

8. Ibnu sabil 

 Ibnu sabil adalah orang yang sedang dan yang akan melaksanakan 

perjalanan dengan tujuan kebaikan, tetapi ia kekurangan biaya untuk mecapai 

tujuan dari perjalanan itu.dengan zakat diharapkan ia sampai ke tujuan. Termasuk 

kedalam pengertian ini orang Islam yang meninggalkan negaranya untuk 

menghindari penganiayaan orang kafir atau pemerintah yang zalim. Mereka 

keluar meninggalkan negaranya mencari perlindungan di Negara Islam lainnya. 

Kepada mereka diberi zakat sebagai bekal hidup di negara orang lain. Termasuk 

                                                             
37 Ibid , 184-185. 
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juga dalam pengertian ibn sabilillah perjalanan yang membutuhkan dana untuk 

menyiarkan agaa Islam ke daerah-daerah lain.
38

 

D. Macam-macam Zakat 

Zakat terbagi menjadi dua macam, yaitu : 

1. Zakat fitrah 

 Zakat fitrah secara etimologi, yaitu zakat yang sebab diwajibkannya 

adalah futur (berbuka puasa) pada bulan Ramadhan. Adapun secara terminologi, 

yaitu zakat yang dikeluarkan berdasarkan jumlah atau anggota keluarga, 

perempuan dan laki-laki, kecil maupun dewasa wajib mengeluarka zakat fitrah 

pada bulan Ramadhan.  

 Zakat fitrah diwajibkan pada tahun Hijriyah yaitu tahun diwajibkannya 

puasa bulan Ramadhan untuk menyucikan orang yang berpuasa dari ucapan kotor 

dan perbuatan yang tidak ada gunanya, untuk member makanan pada orang-orang 

miskin dan mencukupkan mereka dari kebutuhan yang diperlukan. Zakat fitrah 

merupakan zakat yang berbeda dari zakat lainnya, karena zakat fitrah merupakan 

zakat pada individu, sedangkan zakat lainnya merupakan zakat pada 

harta.karenanya tidak disyaratkan pada zakat fitrah, apa yang disyaratkan pada 

zakat harta, seperti memiliki nisab. Zakat fitrah diwajibkan bagi semua orang 

baik kecil maupun dewasa, laki-laki atau perempuan sabanyak satu sha‟ bagi 

orang Islam. 
39

 

2. Zakat Maal 

                                                             
38 Ibid., 185-187. 
39 Qadariah Barkah, dkk., Fikih Zakat, Sedekah, Dan Wakaf, (Palembang: Prenadamedia Group, 

2018), 53. 
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 Zakat maal adalah bagian dari harta kekayaan seseorang atau badan 

hukum yang wajib diberikan kepada orang-orang tertentu setelah mencapai 

jumlah minimal tertentu dan setelah dimiliki selama jangka waktu tertentu pula.  

Pada umumnya jenis-jenis kekayaan itu dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

a. Emas dan perak 

Semua ulama sepakat bahwa emas dan perak wajib dikeluarkan zakatnya. 

Pendapat ini berdasarkan fiman Allah SWT yang berbunya: 

ُُهْ ِتَؼَذاٍب َاِمْْيٍَۙ  ْ ِ َۙفَخَّْشِ َة َوَْل يُْيِفُلْوََنَا ِِفْ َسِخْيِل اّلّلٰ َىَة َوامِْفضَّ ْوَن اَّلَّ يَْن يَْكِِنُ ِ ٣٤ - َواَّلَّ ... 

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

menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, 

(bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”. (QS. At-Taubah [9] : 34) 

Terdapat perbedaan pendapat diantara para ulama mengenai zakat emas 

dan perak yang dipakai sebagai perhiasan. Menurut Abu Hanifah, emas dan 

perak baik berupa perhiasan maupun bukan perhiasan wajib dikeluarkan 

zakatnya 

 Sedangkan tiga imam yang lain yaitu Imam Malik, Imam Syafi‟I dan 

Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa perhiasan emas dan perak tidak 

wajib dikeluarkan zakatnya. 

 Dalam kitab al-Muwatha, ada riwayat dari Abdurrahman bin Qasim dari 

bapaknya, bahwa Aisyah bertindak sebagai wali putra-putri saudaranya yang 

telah yatim. Mereka memakai barang-barang perhiasan, dan Aisyah tidak 

mengeluarkan zakat dari perhiasan-perhiasan tersebut. 

 Perbedaan pendapat ini mengenai perhiasan yang halal. Apabila wanita 

memakai perhiasan-perhiasan yang tidak boleh dipakai, seperti halnya 

memakai bejana-bejana emas dan perak, maka hukumnya haram dan ia wajib 
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mengeluarkan zakatnya. Pendapat lain mengatakan bahwa yang termasuk 

perhiasan haram adalah perhiasan yang berlebihan. Nishab zakat emas adalah 

20 misqal dinar atau 85 gram emas, untuk perak adalah 200 dirham atau 595 

gram perak. Emas dan perak ini baru wajib zakat apabila telah dimiliki 

selama satu tahun
40

 

b. Zakat hewan ternak 

 Usaha peternakan merupakan suatu usaha yang sangat bernilai ekonomis, 

karena itu dikategorikan sama dengan pertanian dan perdagangan. Usaha 

peternakan ini dikenakan zakat 

Syarat untuk dizakati adalah: 

1) Termasuk jenis binatang ternak yakni binatang yang dikembangbiakan 

seerta dibesarkan melalui peternakan. 

2) Jumlahnya telah mencapai nishab. 

3) Milik dari peternak. 

4) Telah mencapai haul yaitu telah dimiliki selama satu tahun. 

5) Binatang tersebut tidak dipekerjakan. 

 Peterakan pada masa sekarang diusahakan dengan cara modern dan 

bertujuan untuk diperdagangkan. Karena itu untuk binatang ternak ini 

zakatnya sama dengan zakat perdagangan.nishabnya sama dengan 85 gram 

emas dan kadarnya 2,5%. 

Sedangkan untuk binatang ternak yang digembalakan, merumput sendiri 

maka nishabnya adalah nishab binantang ternak (lihat tabel). 

Tabel 1 

Nishab dan Kadar Zakat Unta
41

 

                                                             
40 Farida Prihatini, Uswatun Hasanah, Wirdyaningsih, Hukum Islam Zakat & Wakaf Teori dan 

Prakteknya di Indonesia, (Depok: Fakultas Hukum Uniersitas Indonesia, 2005), 62. 
41 Ibid., 64. 
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Nishab Kadar Zakatnya 

5 – 9 ekor 1 ekor kambing betina umur 1 tahun lebih 

10 – 14 ekor 2 ekor kambing betina umur 1 tahun lebih 

15 – 19 ekor 3 ekor kambing betina umur 1 tahun lebih 

20 – 24 ekor 4 ekor kambing betina umur 1 tahun lebih 

25 – 35 ekor 1 ekor unta betina umur 1 tahun lebih 

36 – 45 ekor 1 ekor unta betina umur 2 tahun lebih 

46 – 60 ekor 1 ekor unta betina umur 3 tahun lebih 

61 – 75 ekor 1 ekor unta betina umur 4 tahun lebih 

76 – 90 ekor 2 ekor unta betina umur 2 tahun lebih 

91 - 120 ekor 2 ekor unta betina umur 3 tahun lebih 

Catatan : Jika jumlahnya lebih dari 120 ekor maka setiap 40 ekor, zakatnya 1 

ekor anak unta betina umur 2-3 tahun, dan setiap 50 ekor, zakatnya 1 ekor 

unta betina umur 2-3 tahun 

Tabel 2 

Nishab dan Kadar Zakat Sapi
42

 

Nishab Kadar Zakatnya 

30 - 39 ekor 1 ekor anak sapi betina/jatan umur 1 tahun lebih 

40 – 59 ekor 1 ekor anak sapi betina/jatan umur 2 tahun lebih 

60 – 69 ekor 2 ekor anak sapi betina/jatan umur 1 tahun lebih 

70 – 79 ekor 1 ekor anak sapi betina, umur 2 tahun dan  

1 ekor sapi umur 1 tahun 

80 – 89 ekor 2 ekor anak sapi betina, umur 2 tahun lebih 

90 – 99 ekor 3 ekor anak sapi betina, umur 1 tahun lebih 

100 – 109 ekor 1 ekor anak sapi betina, umur 2 tahun lebih dan 

2 ekor sapi umur 1 tahun 

                                                             
42 Ibid., 64-65. 
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110 – 119 ekor 2 ekor anak sapi betina, umur 2 tahun dan 

1 ekor sapi umur 1 tahun 

120 ekor 3 ekor anak sapi betina, umur 2 tahun dan 

4 ekor sapi umur 1 tahun 
Catatan : Jika banyaknya bertambah, maka setiap 30 ekor zakatnya 1 ekor 

sapi umur 1 tahun, dan setiap 40 ekor, zakatnya 1 ekor sapi betina umur 2 

tahun. 

Tabel 3 

 Nishab dan Kadar Zakat Sapi
43

 

Nishab Kadar Zakatnya 

40 - 120 ekor 1 ekor kambing betina 

121 – 200 ekor 2 ekor kambing betina 

201 – 300 ekor 3 ekor kambing betina 

Catatan : Jika jumlahnya lebih, maka setiap 100 ekor kambing zakatnya 1 

ekor kambing betina. Untuk domba dikeluarkan yang berumur satu tahun, 

sedangkan untuk kambing yang berumur 2 tahun.
44

 

c. Harta Perdagangan 

 Yang dimaksud dengan zakat harta perdagangan adalah segala macam 

harta benda yang disiapkan untuk diperjualbelikan oleh pemilik atau 

penyalurnya, baik berupa emas perak, hewan ternak, atau hasil pertanian 

yang semuanya itu juga merupakan barang-barang dan hasil usaha yang harus 

di zakati sebelum menjadi harta perdagangan. Harta perdagangan wajib 

dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai nishab dan haulnya. 

Landasan pendapat bahwa harta perdagangan harus dizakati adalah firman 

Allah SWT pada QS. Al-Baqarah [2] ayat 267 yang berbunyi: 

يْ  ِ َا اَّلَّ َُّيه َن اْْلَْرِض ِٰٰۗيٓ آ َاْخَرْحنَا مَُُكْ ّمِ ٰخِت َما َنَسخُُْتْ َوِممَّ ٢٦٧ -...َن ٰاَمنُْوٓا َاهِْفُلْوا ِمْن َطيِّ . 

                                                             
43

 Ibid. 
44 Ibid., 63-65. 
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“Hai orang-orang yang beriman, keluarkanlah sebagian hasil usaha yang 

kalian peroleh dan sebagian hasil bumi yang kami keluarkan untuk kalian. 

…“.(QS. Al-Baqarah [2] : 267) 

Imam Jashshas mengatakan yang dimaksud dengan “hasil uasaha kalian” 

dalam ayat diatas adalah hasil perdagangan. 

Syarat harta perdagangan baru dikenakan zakat adalah: 

1. Bila mencapai nishab yang senilai dengan 20 dinar atau sekitar 85 gram 

emas. 

2. Telah mencapai setahun. 

3. Ada niat dan tindakan. Maksudnya barang itu di beli dengan niat untuk 

dijual pada pihak lain 

 Tidak ada penurunan jumlah sampai melalui batas minimal nishab 

selama setahun. Adapun nishab harta perdagangan sama dengan nishab emas 

dan perak. Sedangkan hasilnya 1 tahun. Kadar zakatnya dua setengah persen 

atau satu per empat puluh dari harga barang tanaman. 

 Zakat dihitung dari modal, laba, simpanan dan piutang barang dagangan 

yang diharapkan dapat kembali lalu dikurangkan hutang baru dikeluarkan 

zakatnya sebesar dua setengah persen.45 

d. Hasil tanaman dan buah-buahan  

 Semua ulama berpendapat bahwa gandum, padi, kurma dan anggur 

kering wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai nishabnya waktu 

memanen.  

 Yang menjadi perbedaan adalah Hasil Tanaman dan Buah-buahan Semua 

ulama sependapat bahwa gandum, padi, kurma, dan anggur kering wajib 

dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai nisabnya pada waktu memanen.  

                                                             
45 Ibid. 
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 Yang menjadi perbedaan pendapat diantara para ulama adalah jenis hasil 

pertanian di luar empat macam tersebut di atas. Maliki dan Syafi‟I 

berpendapat bahwa zakat wajib atas segala makanan yang dimakan dan 

disimpan, biji-bijian dan buah-buahan kering seperti gandum,jagung, padi 

dan sejenisnya. Adapun Ahmad berpendapat bahwa zakat wajib atas biji-

bijian dan buah-buahan yang memiliki sifat di timbang, tetap dan kering. 

Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa semua hasil tanaman wajib 

dikeluarkan zakatnya. la tidak mensyaratkan hasil tanaman wajib dikeluarkan 

hasil tanaman yang harus dizakati itu harus berupa makanan pokok, kering, 

bisa disimpan, bisa ditakar dan bisa dimakan. Oleh karena itu menurut Abu 

Hanifah dan kawan-kawannya, tebu, kunyit, kapas, ketumbar, buah jambu, 

per, tir, mangga dan lain-lain baik basah maupun kering wajib dikeluarkan 

zakatnya. Demikian pula sayur-sayuran seperti timun labu, wortel, lobak, kol 

dan lain-lain. Pendapat Abu Hanifah ini nampaknya berdasarkan firman 

Allah SWT yang artinya sebagai berikut: 

 ّٰ ْيٓ َاوَْشَا َحن ِ يُْخْوَن َوُىَو اَّلَّ ْرَع ُمْخخَِلًفا ُاُُكُٗو َوامزَّ اميَّْخَل َوامزَّ غَْْيَ َمْؼُرْوٰشٍت وَّ ْؼُرْوٰشٍت وَّ ٍت مَّ

 ٖۖ ٓ ِاَذآ َازَْمَر َوٰاثُْوا َحلَّٗو يَْوَم َحَصاِده  غَْْيَ ُمدََشاِتٍوِۗ ُُكُْوا ِمْن زََمرِه  اَن ُمدََشاُِبًا وَّ مَّ َّٗو َوامره َوَْل جُْْسِفُْوا ِِۗاه

ةه امُْمْْسِِفْْيََۙ َْل  ١٤١ - ُُيِ  

"Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan tidak 

berjunjung, pokok kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, 

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

(rasanya). Makanlah dari buahnya, bila dia berbuah dan tunaikanlah 

hanknya dihari memetik hasilnya: dan janganlah kamu berlebih-lebihan. 

Dan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-

lebihan”. (Q.S.al-An'am [6] : 141) 

 Adapun nishabnya semua ulama sepakat yaitu lima wasaq (=652,8/653 

kg) gandum. Adapun besarnya zakat yang harus dikeluarkan didasarkan pada 

hadis riwayat Muslim yang mengatakan untuk tumbuhan yang diairi dari 
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sungai atau hujan, zakatnya 10% dan yang diairi dengan bantuan seperti 

timba, binatang, alat penyiram dan lain-lain zakatnya 5%.
46

 

e. Barang Tambang (Ma'din) dan Temuan (Rikaz) 

 Sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah [2] :267 maka 

barang tambang dan barang temuan termasuk barang yang dikeluarkan dari 

bumi maka wajib dizakati. Barang tersebut harus  merupakan harta yang 

tidak diketahui siapa pemiliknya. Sedangkan kadar pungutan diwajibkan 

mengeluarkan zakatnya seperlima bagian (20%). 

  Menurut Abu Hanifah, Ahmad dan Malik, zakat rikaz itu wajib, baik 

sedikit ataupun banyak tanpa syarat nishab. Sedangkan menurut Syafi'i dalam 

pendapatnya yang baru diperhitungkan nishabnya. Adapun mengenai 

haulnya, semua ulama sependapat bahwa rikaz haul tidak disyaratkan. 

 Mengenai harta ma'din, ulama sepakat bahwa harta ma'din itu harus 

dikeluarkan zakatnya. Yang mereka perdebatkan adalah jenis ma 'din (barang 

tambang) yang harus mereka keluarkan zakatnya. Maliki dan Syafi'i 

membatasi bahwa barang tambang yang harus dikeluarkan zakatnya itu 

hanya emas dan perak. Abu Hanifah dan sahabatnya berpendapat bahwa 

setiap barang  tambang yang diolah dengan api wajib dikeluarkan zakatnya. 

Golongan Hambali berpendapat bahwa tidak ada beda antara yang  diolah 

dengan api dengan yang diolah bukan dengan api. Barang tambang yang 

dikeluarkan zakatnya adalah semua pemberian bumi yang terbentuk dari 

unsur lain tetapi berharga. 

 Keempat ulama di atas sependapat bahwa untuk harta ma'din tidak 

diperhitungkan hasil atau waktu setahun penuh, tetapi wajib dikeluarkan 

                                                             
46 Didin Hafidhuddin, Anda Bertanya Tentang Zakat Infak & Sedekah Kami Menjawab, (Jakarta: 

Baznas, 2005), 66-67. 
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zakatnya di Saat adanya seperti tanaman. Adapun mengenai nishabnya 

Syafi'i, Maliki dan Ahmad berpendapat bahwa barang tambang tersebut harus 

mencapai satu nishab uang yaitu 20 mitsqal untuk emas dan 200 dirham 

untuk perak. Ketiganya sependapat bahwa kadar zakatnya satu perempat 

puluh. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa untuk harta ma 'din tidak 

ada nishab dan kadar zakatnya satu perlima. 
47

 

f. Hasil Laut 

 Jumhur ulama berpendapat bahwa, hasil lautan baik berupa  mutiara, ikan 

dan Iain-Iain tidak wajib dizakati kecuali menurut salah satu riwayat Ahmad. 

la berpendapat bahwa hasil lautan wajib dikeluarkan zakatnya, apabila 

sampai satu nishab. 

 Pendapat ini nampaknya kurang wajar, karena hasil ikan yang telah 

digarap oleh perusahaan-perusahaan besar dengan peralatan modern saat ini 

memang menghasilkan uang yang sangat banyak. Bagi ulama yang 

berpendapat bahwa ikan harus dikeluarkan zakatnya berpendapat bahwa 

nishab ikan adalah senilai 200 dirham. Sedangakan hasil laut Iain di dalam 

suatu riwayat pernah disebutkan bahwa ambar dan mutiara laut wajib dizakati 

sebesar 20%. 

 Mengenai zakat hasil laut ini memang tidak ada landasannya yang tegas, 

sehingga di antara para ulama sendiri terjadi perbedaan pendapat. Namun jika 

dilihat dari surat Al-Baqarah ayat 267 sebagaimana sudah disebutkan jelas 

bahwa setiap usaha yang menghasilkan uang dan memenuhi syarat baik 

nishab dan haulnya wajib dikeluarkan zakatnya.
48

  

g. Zakat Profesi 

                                                             
47 Ibid., 68-69. 
48 Ibid. 
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Zakat profesi ini termasuk dalam kategori zakat mal. Menurut Yusuf 

Qardhawi zakat profesi ini masuk dalam al-Ma1 al-Mustafad, yaitu kekayaan 

yang diperoleh oleh seorang muslim melalui bentuk usaha baru yang sesuai 

dengan syari'at agama. Sebagian ulama berpendapat bahwa harta pendapatan 

(profesi) wajib dikeluarkan zakatnya apabila mencapai batas nishab. Adapun 

nishabnya adalah sama dengan nishab uang dengan kadar zakat dua setengah 

persen. Perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai harta pendapatan 

ini ada pada masalah haulnya. Abu Hanifah mengatakan bahwa harta 

pendapatan itu dikeluarkan zakatnya bila mencapai masa setahun penuh pada 

pemiliknya, kecuali jika pemiliknya mempunyai harta sejenis. Untuk itu harta 

pendapatan dikeluarkan pada permulaan tahun dengan syarat sudah mencapai 

batas nishab. Tetapi Malik berpendapat bahwa harta pendapatan tidak 

dikeluarkan zakatnya sampai penuh waktu setahun baik harta tersebut sejenis 

maupun tidak. Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa harta pendapatan itu 

dikeluarkan zakatnya bila mencapai waktu setahun meskipun ia memiliki 

harta sejenis yang sudah cukup nishab. 

Yusuf Qardhawi juga berpendapat bahwa harta hasil usaha seperti gaji 

pegawai, upah karyawan, pendapatan dokter, insinyur, advokat dan lain-lain 

yang mengerj akan profesi tertentu dan juga pendapatan yang diperoleh dari 

modal yang diinvestasikan di luar sektor perdagangan, seperti pada mobil, 

kapal, kapal terbang, percetakan, tempat-tempat hiburan dan lain-lainnya 

wajib terkena zakat persyaratan satu tahun apabila sudah cukup nishab. 

Pendapat Yusuf Qardhawi ini nampaknya lebih tepat apalagi kalau 

dihubungkan dengan situasi dan kondisi saat ini. 
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Mengenai zakat profesi ini dalam Al-Qur‟an diatur dalam QS. At-Taubah 

[9]: 103, Al-Baqarah [2]: 267, Adz-Dzaariyat [51]: 19. 

 Sedangkan UU No.38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat mengatur 

hal ini dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f dikatakan bahwa objek zakat adalah 

hasil pendapatan dan jasa.
49

 

h. Zakat Investasi Bangunan, Pabrik 

Saat ini, modal dalam bentuk uang tidak hanya dikonsentrasikan kepada 

pengolahan tanah dan perdagangan, tetapi juga mengarah kepada pendirian 

bangunan untuk disewakan, pabrik-pabrik, atau sarana transportasi udara, 

laut dan darat, serta peternakan. Semuanya itu (pada dasarnya) tidak wajib 

untuk dikeluarkan zakatnya kecuali pada income yang diperoleh, produksi 

yang dihasilkan dan pada keuntungan yang didapat. 

 Zakat harta kekayaan seperti tersebut di atas perlu dikeluarkan, karena 

adanya sifat (illat) yang sama, yaitu adanya pertumbuhan dan pertambahan 

pada harta kekayaan tersebut. Hukum selalu dikenakan atas sesuatu yang 

memiliki illat sama. Disamping itu, alasan lainnya ialah bahwa kewajiban 

zakat atas barang-barang tersebutjuga menganding hikmah yang amat 

banyak: antara lain penyucian diri orang-orang yang memiliki harta kekayaan 

tersebut, penyamaan hak atas orang-orang tersebut dalam mengentaskan 

kemiskinan. 

Pertemuan Cendikiawan Muslim Kedua, yakni seminar mengenai 

pengkajian masalah-masalah kelslaman yang diadakan pada tahun 1385 

H/1965 M, merumuskan bahwa harta kekayaan yang tumbuh dan 

berkembang, yang belum ada nash atau ketentuan fiqih yang mewajibkan 

                                                             
49 Ibid., 70 
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untuk dikeluarkan zakatnya, maka hukumnya adalah sebagai berikut : Harta 

kekayaan berupa bangunan, pabrik, kapal, pesawat terbang dan sebagainya 

tidak wajib dizakatkan, akan tetapi keuntungan bersihnya perlu dizakati jika 

keuntungan tersebut sudah mencapai nishabnya.Nishabnya adalah sebesar 85 

gram emas. Zakat hanya diperhitungkan dari hasil bersih sebesar 10 %. Jika 

harta kakayaan itu milik sebuah perusahaan patungan, yang dijadikan 

patokan nishab bukanlah keuntungan bersih orang-orang yang ikut serta 

dalam tersebut.
50

 

i. Zakat Gaji 

Yang dimaksudkan dcngan gaji (salary), ialah upah kerja yang dibayar di 

waktu yang tetap. Di Indonesia gaji itu biasanya dibayar setiap bulan. Selain 

gaji sebagai penghasilan tetap setiap bulan, seorang pegawai/karyawan 

terkadang menerima honorarium sebagai balas jasa terhadap suatu pekerjaan 

yang dilakukan dilluar tugas pokoknya sebagai pengajar. Misalnya seorang 

dosen PTN (Perguruan Tinggi Negeri) mengajar beberapa mata kuiah yang 

melebihi tugas pokoknya, maka ia berhak menerima honorarium atas 

kelebihan jam mengajarnya. 

Disamping penghasilan berupa gaji dan honorarium yang bisa diterima 

oleh seorang pegawai negeri atau swasta, ada pulajenis penghasilan yang 

jumlahnya relatif besar seperti pengacara, notaris, konsultan, akuntan dan 

dokter spesialis. Profesi seperti ini biasanya dengan mudah mendapatkan 

penghasilan yang besar. 

Zakat tersebut di atas termasuk masalah ijtihadi yang perlu dikaji dengan 

seksama menurut pandangan hukum syari'ah dengan memperhatikan hikmah 

                                                             
50 Ibid., 71. 
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zakat dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan masalah zakat. Semua 

macam penghasilan tersebut terkena wajib zakat, berdasarkan al-Qur'an Surat 

al-Baqarah,2 : ayat 267 yang artinya sebagai berikut : 

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian 

dari hasil usahamu yang baik-baik". 

Maka jelaslah bahwa semua macam penghasilan (gaji, honorarium dan 

Iain-lain) terkena wajib zakat berdasarkan ketentuan surat al-Baqarah,2: 267 

tersebut yang mengandung pengerlian umum, jika penghasilan tersebut telah 

melebihi kebutuhan pokok hidupnya dan keluarganya berupa sandang, 

pangan, papan beserta alat-alat rumah tangga, alat-alat kerja/usaha, 

kendaraan dan lainlain kebutuhannya. Kemudian sisa penghasilannya masih 

mencapai nisabnya, yakni senilai 93,6 gram emas dan telah genap setahun 

pemilikannya; maka wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5% dari seluruh 

penghasilan yang masih ada pada akhir tahun. 

Bagi mereka tersebut di atas sebaiknya mengeluarkan zakatnya secara 

ta'jil, artinya mengeluarkan sebelum waktunya dengan cara memberi kuasa 

kepada bendaharawan di instansi yang bersangkutan untuk memotong 2,5% 

sebagai zakat atas gaji resmi, atau setiap kali seorang menerima rezaki yang 

cukup melimpah. Misalnya seorang kontraktor yang telah menyelesaikan 

proyek besar, hendaknya langsung mengeluarkan 2,5% dengan niat zakatnya. 

 Ta'jil zakat, yakni mengeluarkan zakat sebelum waktunya bagi mereka 

yang mempunyai penghasilan besar adalah untuk memudahkan perhitungan 

zakat, untuk meringankan perasaan muzakki agaar tidak terasa berat jika 

harus mengeluarkan zakatnya sekaligus pada akhir tahun.
51

 

                                                             
51 Ibid., 72-73. 
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j. Zakat Saham dan Obligasi 

 Pada zaman modern ini dikenal satu bentuk kekayaan yang diciptakan 

oleh kemajuan dalam bidang industri dan perdagangan, disebut ”Saham dan 

Obligasi”. Saham dan obligasi adalah kertas berharga yang berlaku dalam 

transaksi perdagangan khusus yang disebut ”Bursa Kertas-kertas Berharga”. 

Kertas berharga ini oleh para ahli diberi nama ”Nilai Terbawa”. 

Ada dua pendapat para ilmuwan tentang zakat saham dan obligasi. 

1) Pendapat pertama: 

Pendapat ini memandang saham dan obligasi berdasarkan jenis 

perusahaan industri, perdagangan atau campuran keduanya. Saham hanya 

bisa dinilai setelah perusahaan yang mencerminkan sebagian kekayaan 

itu diketahui. Berdasarkan hal itulah ditetapkan apakah perusahaan itu 

wajib zakat atau tidak. Pendapat ini dikemukakan oleh Syekh Abdul 

Rahmna Isa dalam bukunya "al-Mu'amalat al-Hadits wa Ahkamuha". 

2) Pendapat kedua: 

Pendapat ini tidak memandang saham sesuai dengan jenis 

perusahaannya, yang berakibat saham satu perusahaan berbeda dari 

saham perusahaan jenis lain, tetapi memandang saham itu satu jenis dan 

memberinya satu hukum pula tanpa melihat perusahaan apa yang 

menerbitkannya. Ulama besar seperti Abu Zahra, Abdur Rahman Hassan 

dan Abdul Wahab Khallaf berpendapat bahwa saham dan obligasi adalah 

kekayaan yang diperjualbelikan, dari pandangan ini, maka saham dan 

obligasi termasuk kedalam kategori barang dagangan, karena itu 

termasuk obyek zakat. 
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 Mengenai obligasi ada dua pendapat. Apabila obligasi masih 

mengandung bunga yang termasuk riba yang dilarang oleh Allah SWT maka 

tidak boleh dizakatkan. Namun bila tidak mengandung bunga baru dapat 

dizakatkan. Obligasi merupakan obyek zakat yang cukup potensial. Abu 

Zahrah berpendapat apabila obligasi dibebaskan dari zakat maka orang lebih 

suka memanfaatkan obligasi daripada saham. Akibatnya orang akan memilih 

yang haram dari pada yang halal. Sedangkan K.H. Didin Hafidhuddin 

berpendapat selama obligasi mengandung riba maka bukanmerupakan obyek 

zakat atau sumber zakat. Karena zakat harus dari harta yang baik dan halal.
52

 

k. Zakat Perusahaan 

Perusahaan yang dapat dikenakan zakat adalah perusahaan yang 

memproduksi barang yang halal, atau bergerak dibidang jasa dan atau 

dibidang keuangan. 

Agar dalam pembayaran zakat ini terjadi keikhlasan maka harus ada 

kesepakatan antara para pemegang saham. Kesepakatan ini sebaiknya 

dituangkan dalam aturan perusahaan sehingga mengikat para pihak. 

Para ulama sepakat menganalogikan zakat perusahaan dengan zakat 

perdagangan karena inti kegiatan perusahaan adalah kegiatan perdagangan. 

Sehingga nishabnya adalah sama dengan 85 gram emas dan kadarnya 2,5%. 

Untuk haulnya adalah satu tahun qomariyah. Bila menggunakan tahun 

Syamsiah, maka akan berbeda, karena tahun Syamsiah lebih panjang 11 hari. 

Maka kadar atau tarif zakatnya menjadi 2,5% x 365/354 yaitu 2,578%. 

                                                             
52 Ibid., 73-75. 
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Zakat ini cara menghitungnya adalah didasarkan dari neraca (balance 

sheet). Harta yang dizakati adalah aktiva lancar dikurangi dengan hutang 

jangka pendek. 

Dalam membayar zakat saham apabila perusahaan belum membayar 

zakat atas saham-saham perusahaan maka pemilik saham harus 

mengeluarkan zakat sahamnya. Sewaktu mengeluarkan zakatnya harus 

memperhatikan kaidah-kaidah berikut: 

Jika kepemilikan saham tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan 

hasilnya dan inverstasi maka tarif yang dikenakan adalah 10% dari dividen 

dianalogikan dengan pertanian. 

Tapi jika pemilik saham tersebut dengan niat jual beli, maka tarif 

zakatnya dikenakan 2,5% dari aset yang dimiliki berikut deviden dengan 

memperhatikan hal-hal berikut : 

Zakat dihitung dengan panduan laporan keuangan Perıısahaan tersebut 

yaitu equity perjumlah saham sebelum pembagian deviden untuk mengetahui 

harga saham. 

Jika tidak mendapatkan data laporan keuangan perusahaan maka untuk 

mengetahui nilai saham adalah dengan harga Pasar yang berlaku pada hari 

dimana zakat telah wajib (sampai batas haul) ditambah dengan deviden yang 

didapat dengan tarif 2,5%. 

Sedangkan obligasi yang halal dihitung berdasarkan nilai pasar kemudian 

ditambah keuntungan dengan tarif 2,5%. 

Keputusan Mu'tamar Zakat 1404 menyatakan jika sipemilik saham tidak 

dapat mengetahui harga pasarnya yang mengakibatkan dia tidak dapat 
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memperkirakan nilai zakatnya maka zakatnya adalah 10 0/0 dari deviden 

yang didapat dianalogikan pada zakat pertanian.
53

 

E. Hikmah dan Manfaat Zakat 

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung híkmah dan 

manfaat yang demíkian besar dan mulía, baík yang berkaítan dengan orang yang 

berzakat (muzakkí), penerímanya (mustahik), harta yang dikeluarkan zakatnya, 

maupun bagí masyarakat keseluruhan. 

Hikmah dan manfaat tersebut antara laín tersirnpul sebagai berikut. 

Pertama, sebagai perwujudan keímanan kepada Allah SWT, mensyukuri 

nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, 

menghílangkan sifat kikir, rakus dan materialistís, menumbuhkan ketenangan hidup, 

sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dímiliki. Hal ini sejalan 

dengan firman Allah SWT dalam surah At-Taubah [9]: 103 dan surah ar-Ruum [30]: 

39. Dengan bersyukur, harta dan níkmat yang dimilíki akan semakin bertambah dan 

berkembang. Firman Allah dalam surah Ibrahim [14]: 7, 

ْن َنَفْرُُتْ ِانَّ ػََذاِِبْ مََشِديٌْد 
ِ
َُُّكْ َومَى ْن َشَكْرُُتْ َْلَزِيَْدى

ِ
هُُكْ مَى َن َرج ٧ -َوِاْذ ََتَذَّ  

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

bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu 

mengingkari nikmat-Ku, maka sesungguhnya adzab-Ku sangat pedih" 

Kedua, karena zakat merupakan hak mustahik, maka zakat berfungsi untuk 

menolong, membantu dan membina mereka, terutama fakir miskin,ke arah kehidupan 

yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan 

hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya 

kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul 

dari kalangan mereka, ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta cukup 

                                                             
53 Ibid., 75.76. 
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banyak. Zakat sesungguhnya bukanlah sekadar memenuhi kebutuhan para mustahik, 

terutama fakir miskin, yang bersifat konsumtif dalam waktu sesaat, akan tetapi 

memberikan kecukupan dan kesejahteraan kepada mereka, dengan cara 

menghilangkan ataupun memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin 

dan menderita. 

Kebakhilan dan ketidakmauan berzakat, di samping akan menimbulkan sifat hasad 

dan dengki dari orang-orang yang miskin dan menderita,juga akan mengundang azab 

Allah SWT. Firman-Nya dalam surah an-Nisa [4]: 37, 

 ِۗ ُ ِمْن فَْضِل  يَْن يَْحَخلُْوَن َويَبُْمُرْوَن اميَّاَس ِِبمُْحْخِل َويَْكذُُمْوَن َمبٓ ٰاٰثهىُُم اّلّلٰ ِ يِْييًاۚ اَّلَّ  -َوَاْغخَْدََن ِنلْٰكِفرِيَْن ػََذاًِب مه

٣٧ 

”(Yaitu) orang-orang yang kikir, dan menyuruh orang Iain berbuat kikir, dan 

menyempurnakan karunia-Nya kepada mereka. Dan Kami telah menyediakan untuk 

orang-orang kafir siksa yang menghinakan.”  

Ketiga, sebagai Pilar amal bersama (jama'i) antara orangorang kaya yang 

berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk 

berjihad di jalan Allah, yang karena kesibukannya tersebut, ia tidak memiliki waktu 

dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan 

keluarganya. Allah SWT berfirman dalam al-Baqarah [2]: 273, 

ُُبُُم امَْجاىِ  س َ ًِب ِِف اْْلَْرِضٖۖ َُيْ خَِطْيُؼْوَن ََضْ ِ َْل يَس ْ ْوا ِِفْ َسِخْيِل اّلّلٰ يَْن ُاْحِِصُ ِ مخََّؼفهِفۚ ُل َاْغِيَيۤاَء ِمَن اِنلُْفلََرۤاِء اَّلَّ

َ ِتو  ػَِلْْيٌ  ْيٰميُْمۚ َْل يَْسـَلُْوَن اميَّاَس ِامَْحافًا َِۗوَما ثُْيِفُلْوا ِمْن َخْْيٍ فَِانَّ اّلّلٰ ٢٧٣ - ثَْؼرِفُيُْم ِثس ِ  

"(Berinfaklah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah, 

mereka tidak dapat (berusaha) di muka bumi; orang yang tidak tahu menyangka 

mereka orang kaya karena memelihara diri dari meminta-minta. Kamu kenal mereka 

dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. 

Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka 

sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.”  

Di samping sebagai pilar amal bersamaı zakat juga merupakan salah satu bentuk 

konkret dari jaminan sosial yang disyariatkan oleh ajaran İslam. Melalui syariat 
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zakatı kehidupan orangorang fakir, miskin, dan orang-orang menderita lainnyaı akan 

terperhatikan dengan baik. Zakat merupakan salah satu bentuk pengejawantahan 

perintah Allah SWT untuk senantiasa melakukan tolong-menolong dalam kebaikan 

dan takwa, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-Ma'idah: 2, 

 ...َوثََؼاَوهُْوا ػَََّل امَِْبِّ َوامخَّْلٰوىٖۖ ...٢

 “ ...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takıua...” 

Keempat, sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun 

prasarana yang harus dimiliki umat Islam,seperti sarana ibadah, pendidikan, 

kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas 

sumberdaya manusia muslim. Hampir semua ulama sepakat bahwa orang yang 

menuntut ilmu berhak menerima zakat atas nama golongan fakir dan miskin maupun 

sabilillah. 

Kelima, untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu 

bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak 

orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan 

ketentuan Allah SWT yang terdapat dalam surah al-Baqarah: 267, dan hadis 

Rasulullah SAW.yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis tersebut 

Rasulullah SAW bersabda, 

ُ ِتَيِميِيِو فَْيَُ   ْلَّ أََخَذَىا اّللَّ
ِ
ُق َأَحٌد ِتخَْمَرٍة ِمْن َنْسٍة َطِيٍّة ا ُه َأْو كَلُوَصُو َْل يَخََصدَّ ّ َأَحُدُْمْ فَلُوَّ ِّ ِجّْيَا اََمَ يَُر

 َحَّتَّ حَُكوَن ِمثَْل امَْجَحِل أَْو َأْغَظمَ 

 "Allah SWT tidak akan menerima sedekah (zakat) dari harta yang didapat secara 

tidak sah.”  

Dalam hadis lain riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW. 

bersabda, 

نَّ هللَا يَْلدَلُيَا ِتَيِميْ  
ِ
ِيَّة فَا ْلَّ امطَّ

ِ
َق ِتَؼْدِل ثَْمَرٍة ِمْن نَْسٍة َطِيٍّة َوَْل يَْلدَُل هللُا ا َّ يَُرِجّْْيَا َمْن ثََصدَّ ُُ ِيِو 

ْ َأحَ  ُه، َحَّتَّ حَُكْوَن ِمثَْل امَْجَحلِ ِمَصاِحِدِو اََمَ يَُرِِبّ ُدُْمْ فَلُوَّ  
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"Barangsiapa yang bersedekah dengan senilai sebiji kurrna dari hasil usaha yang 

halal, dan Allah tidak akan menerirna kecuali dari yang baik (halal). Dan Allah akan 

menerirna sedekah yang baik dengan tangan kanan-Nya, lalu mengembangkannya 

buat miliknya, seperti halnya seseorang di antara karnu mengembangkan anak 

ternaknya, sehingga hartanya itu akan menjadi besar seperti sebuah gunung.” 

Hadis tersebut sejalan dengan firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah [2] :276-

277, 

ةه ُُكَّ َنفَّاٍر َاِزْْيٍ  ُ َْل ُُيِ َدٰكِت ِۗ َواّلّلٰ ِّ امصَّ ُ امّرِتٰوا َويُْر يَْن ٰاَمنُْوا َوَُعِلُوا  ٢٧٦ -يَْمَحُق اّلّلٰ ِ ِانَّ اَّلَّ

ْمۚ َوَْل  ِ ٰنوَة مَيُْم َاْحُرُُهْ ِغْيَد َرُّبِ ٰلوَة َوٰاثَُوا امزَّ ِلٰحِت َوَاكَاُموا امصَّ َزهُْوَن امّصٰ ْم َوَْل ُُهْ َُيْ ٢٧٧ -َخْوٌف ػَلَْْيِ  

"Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai 

setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya 

orangorang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat, dan 

menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada 

kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.” 

Keenam, dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah 

satu instrumen pemerataan pendapatan, Dengan zakat 'yang dikelola dengan baik, 

dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan, 

economic with equity. Monzer Kahf menyatakan zakat dan sitem pewarisan Islam 

cenderung kepada distribusi harta yang egaliter dan bahwa sebagai manfaat dari 

zakat, harta akan selalu beredar. Zakat, menurut Mustaq Ahmad, adalah sumber 

utama kas negara dan sekaligus merupakan sokoguru dari kehidupan ekonorni yang 

dicanangkan Al-Qur‟an. Zakat akan mencegah terjadinya akumulasi harta pada satu 

tangan dan pada saat yang sama mendorong manusia untuk melakukan investasi dan 

mempromosikan distribusi. Zakat juga merupakan institusi yang komprehensif untuk 

distribusi harta karena hal ini menyangkut harta setiap muslim secara praktis, saat 

hartanya telah sampai melewati nishab. Akumulasi harta di tangan seseorang atau 

sekelompok orang kaya saja, secara tegas dilarang Allah SWT, sebagaimana firman-

Nya dalam Al-Qur‟an surah al-Hasyr [59]: 7 

... ِۗ  ...ََكْ َْل يَُكْوَن ُدْوََلً ۢ تَْْيَ اْْلَْغِيَيۤاِء ِمنُُْكْ
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“...agar harta itu jangan hanya beredar di antara orangorang kaya saja di antara 

kamu...”  

Ketujuh, dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang-orang yang 

beriman untuk berzakat, berinfak, dan bersedekah menunjukkan bahwa ajaran Islam 

mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta 

kekayaan yang di samping dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan 

keluarganya,juga berlomba-lomba menjadi muzakki dan munfik. Zakat yang dikelola 

dengan baik, akan mampu membuka lapangan kerja dan usaha yang luas, sekaligus 

penguasaan aset-aset oleh umat Islam. Dengan demikian, zakat menurut Yusuf al-

Qaradhawi adalah ibadah maaliyyah al-ijtima'iyyah, yaitu ibadah di bidang harta 

yang memiliki fungsi strategis, penting, dan menentukan dalam membangun 

kesejahteraan masyarakat.
54

 

  

                                                             
54 Ibid., 20-25. 
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