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ABSTRAK 

ZAKAT RUMAH KOST DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM 

 

Zakat adalah ibadah pokok yang memiliki posisi yang sangat penting, baik 

dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan ummat. 

Di dalam Al-Qur‟an terdapat ayat-ayat yang memuji orang-orang yang secara 

sungguh-sungguh menunaikan zakat, dan sebaliknya memberikan ancaman 

kepada orang-orang yang meninggalkannya. Hal ini menunjukan bahwa perbuatan 

meninggalkan zakat adalah sesuatu kedurhakaan. 

Setiap kekayaan yang memberikan lapangan pekerjaan dan pendapatan 

kepada pemiliknya, maka kekayaan tersebut termasuk kedalam salah satu objek 

zakat. Artinya jika penghasilan (misalnya: rumah kost yang disewakan) telah 

mencapai nishabnya (senilai 85 gram emas) maka wajib dikeluarkan zakat sebesar 

2,5% pada saat pendapatan diterima. Sedangkan disini ada sebagian dari pemilik 

rumah kost sudah mengetahui segala sesuatu pekerjaan yang mengahasilkan uang 

wajib dikeluarkan zakatnya. Sedangkan untuk penyalurannya mereka tidak begitu 

memahami, mengenai persenan dari penghasilan, dan cara perhitungannya  

mereka rata-rata kurang paham secara terperinci. Karena dalam mengeluarkan 

hasil dari usahanya mereka hanya memberikan berupa shadaqah kepada orang 

yang menurut mereka berhak menerimanya.  

Penelitian ini mengangkat rumusan permasalahan yaitu. 1. Bagaimana 

praktik pengeluaran zakat rumah kost? 2. Bagaimana pandangan hukum Islam 

terhadap pengeluaran zakat rumah kost? Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui praktik dan status hukum islam tentang zakat rumah kost. Penelitian 

ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk membuat 

deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan akurat menganai fakta-fakta, 

sifat-sifat sera hubungan yang diselidiki. untuk memperoleh data penulis 

melakukan observasi dan wawancara. Jenis penelitian ini adalah penelitian 

lapangan (Field Reseacrh) penelitian data maupun informasi bersumber dari 

lapangan, yakni pada beberapa pemilik rumah kost dikecamatan Sukarame 

tentang pengeluaran Zakat Rumah Kost dalam Perspektif Hukum Islam. Data 

yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, kemudian dalam 

pengelolaan data dilakukan melalui editing, organizing dan analizing. Sedangkan 

dalam analisa data menggunakan metode deskriptif analitis.  

Hasil dari penelitian ternyata para pemilik kost mengetahui segala usaha 

yang menghasilkan wajib dikeluarkan zakatnya, menyenai berapa persentase yang 

wajib mereka keluarkan dari penghasilan yang mereka kelola dan zakat tersebut 

wajibnya diberikan kepada siapa mereka belum begitu memahami. Karena dalam 

penyalurannya mereka hanya memberikan sebagian dari penghasilannya begitu 

saja tanpa ada perhitungan berapa nishab yang wajib dikeluarkan. Kurangnya 

pemahaman dikarenakan zakat rumah kost ini masih terbilang baru dikalangan 

para pemilik usaha, dan juga kurangnya mengikuti majlis ta‟lim yang ada 

disekitar daerah tersebut.  
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MOTTO 

                      
  آلل   آللِ      

Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu 

usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapatkan pahalanya pada sisi Allah. 

sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-

Baqarah: 110)
1
 

 
  

                                                             
1
 Dapertemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, (Bandung: Diponogoro 2012), 

h. 17 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul  

Untuk memfokuskan tentang pemahaman kita agar pembahasan tidak 

terlepas dari yang dimaksud untuk menghindari penafsiran yang berbeda 

bahkan salah dikalangan pembaca maka perlu adanya penjelasan disini dengan 

memberikan arti satu persatu yang terkandung didalam judul skripsi 

ini.Adapun judul dari proposal ini adalah “Zakat Rumah Kost Dalam 

Perspektif Hukum Islam”. 

Beberapa istilah yang terdapat dalam judul ini yang perlu untuk 

diuraikan adalah sebagai berikut:   

1. Zakat  

Secara bahasa, zakat berarti tumbuh (numuww) dan bertambah 

(Ziyadah). Jika diucapkan, zaka al-zar‟, adalah tanaman tumbuh dan 

bertambah jika diberkati.
2
 Kata ini juga sering dikemukakan untuk makna 

thaharah (suci) Allah SWT berfirman: 

َها                                                                                                   3(ٜ)َقْد أَفْ َلَح َمن زَكَّ
Artinya: “Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu.” (QS. 

Asy Syams:9) 

                                                             
2
.Dr. Wahbah Al-Zuhayly, Zakat Kajian Berbagai Mazhab, (Bandung; PT. Remaja 

Rosdakarya, 1997), h.82 
3
 Dapertemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, (Bandung; Diponegoro, 2012), 

h. 595 
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Sedangkan arti zakat menurut istilah syari‟at Islam ialah sebagian harta 

benda yang wajib diberikan kepada orang-orang tertentu dengan beberapa 

syarat, atau kadarharta tertentu yang diberikan kepada orang-orang yang 

berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu pula.
4
 

2. Rumah Kost 

Rumah kost adalah bangunan atau tempat tinggal sementara yang 

sengaja dibuat untuk disewakan bagi orang yang merantau atau sebagian 

orang yang rumahnya jauh dari tempat tujuan rutinitas sehari-hari khususnya 

mahasiswa. Seiring bertambahnya penduduk dikota Bandar Lampung, Sering 

kali orang-orang yang mencari tempat kos mengalami kendala. Kendala yang 

banyak dialami antara lain jumlah peminat yang banyak tidak sebanding 

dengan pertumbuhan tempat kost itu sendiri. 

3. Perspektif  

Perspektif adalah sudut pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, 

atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat sesuatu keadaan 

sekarang maupun keadaan yang akan datang.
5
 

4. Hukum Islam 

Menurut Hasby Ash-Shidieqy Hukum Islam adalah: 

ْجَتَمعِ اْلُفَقَهاِء لَِتْطِبْيِق  ََمُْموٌْع ُُمَاَواَلتِ 
ُ

رِيْ َعِةَعَلى َحاَجاِت امل   الشَّ

                                                             
4
. Moh. Rowi Latief & A. Shomad Robith, Tuntunan Zakat Praktis, (Surabaya: Indah, 

1987), h.13 
5
 Mas‟ud Hasan Abdul Kohar, Kamus Ilmiah Populer, (Jakarta; Bulan Bintang, 1989), 

h.21 
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Arinya: “Koleksi daya upaya ahli hukum untuk menetapkan syari‟at islam 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat”.
6
 

Sedangkan menurut guru besar Universitas Indonesia Haliman, ialah 

nama yang biasa diberikan kepada dasar-dasar dan hukum-hukum yang 

diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad yang diwajibkan kepada 

umat islam unuk mematuhi dengan sebaik-baiknya, baik hubungan dengan 

Allah (hablu minallah) maupun dengan manusia lainnya (hablu minannas) 

adalah syariah atau lengkapnya syariah islamiyah yang dalam bahasa 

Indonesia lazim disebut dengan syariat Islam.
7
 Sedangkan menurut Bunyana 

Sholihin secara istilah adalah ungkapan bahasa hukum yang umumnya 

digunakan untuk menyatakan kelompok hukum yang tercakup dalam wilayah 

kajian hukum dalam Islam.
8
 

Adapun yang saya maksud dalam judul skripsi ini adalah zakat rumah 

kost dalam perspektif hukum islam yang mana disini mewajibkan untuk 

mengeluarkan zakat bagi yang mampu  dan sudah mempunyai penghasilan 

tetap serta penghasilan yang sudah memenuhi kewajiban nishabnya. 

B. Alasan Memilih Judul   

Alasan penulis dalam pemilihan judul “Zakat Rumah Kost Dalam 

Perspektif Hukum Islam“ yaitu: 

1. Secara Objektif, karena sering terjadinya praktik pengeluaran zakat kos-

kosan dengan mengeluarkan zakat yang belum sesuai dengan syariat islam 

                                                             
6
 Hasby Ash-Shadieqy, Falsafah Hukum Islam, (Jakarta; Bulan Bintang, 1995), h. 44 

7
 Amnawaty, Wati Rahmi Ria, Hukum dan Hukum Islam (Bandar Lampung Universitas 

Lampung, 2008), h. 7   
8
 Bunyana Sholihin, Kaidah Hukum Islam (Yogyakarta; Kreasi Total Media, 2016), h. 1 



 

 

 
 

16 

yang sesungguhnya pada kalangan yang wajib menerima zakat sehingga 

penelitian ini dianggap perlu guna dianalisisnya dari sudut pandang hukum 

islam.  

2. Secara subjektif, penelitian ini merupakan permasalahan yang berkaitan 

dengan jurusan Muamalah fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 

tempat si penulis menimba ilmu dan memperdalam pengetahuan. Dimana 

kajian tentang praktek-praktek pengeluaran zakat merupakan kajian dalam 

bidang Muamalah yaitu dengan ditinjau yang sebenarnya dari Hukum 

Islamnya.   

 

C. Latar Belakang  

Zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah 

SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada orang yang 

behak menerimannya, dengan persyaratan tertentu.
9
 Zakat juga ibadah yang 

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

sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. 

Nabi SAW telah menegaskan di Madinah bahwa zakat itu wajib serta 

telah menjelaskan kedudukannya dalam Islam.Yaitu bahwa zakat adalah salah 

satu rukun Islam yang paling utama, dipujinya bagi orang yang melaksanakan, 

dan diancamnya orang yang tidak melaksanakannya dengan berbagai upaya 

dan ancaman yang pantas didapatnya.
10

 

                                                             
9
Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern, (Jakarta; Gema Insani, 2002), 

h.7   
10

Dr. Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, (Bogor; Pustaka Litera Antar Nusa, 1996), h. 73  
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Selain zakat sebagai salah satu dari rukun islam yang paling utama, 

zakat juga mempunyai kedudukan dan peranan penting dalam kehidupan. 

Zakat merupakan salah satu upaya unuk mensejahterakan dan memperkokoh 

perekonomian masyarakat, khususnya umat muslim yang berada dalam 

kondisi yang memperihatinkan. Karena zakat merupakan kewajiban dari 

seseorang hambanya. Sebagai firman Allah SWT: 

   ٔٔ  (ٖٗ)َع آلرَّا ِكِعْْيَ ا َة َوَءاُتواْ آلزَّ َكواَة َوآْر َكُعواْ مَ َوأَِقْيُمواْ آلصََّلو 

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

orang-orang yang ruku‟.”(Q.S Al-Baqarah: 43) 

Kekayaan pada dasarnya adalah milik Allah SWT, Dialah yang 

menciptakannya dan mengkaruniakannya kepada kita umat manusia. Oleh 

karena itu al-Qur‟an memperingati prinsip dasar ini, adakalanya dengan 

menegaskan hubungan kekayaan itu dengan pemilik yang sebenarnya yaitu 

Tuhan, seperti firman-Nya yang artinya: “Berikanlah kepada mereka harta 

Allah yang telah dikarunikan-Nya kepada kalian”. Dan adakalanya 

menegaskan kedudukan manusia dalam hubungan dengan kekayaan itu. 

Bahwa kedudukannya adalah sebagai kuasa, penyimpan, atau sebagai 

bendahara dari kekayaan-Nya. Allah mengatakan “ Keluarkanlah oleh kalian 

sebagai apa yang telah Kami takdirkan kalian menyimpannya”.  

Setiap kekayaan yang memberikan lapangan pekerjaan dan pendapatan 

kepada pemiliknya, maka kekayaan tersebut termasuk ke dalam salah satu 

objek zakat. Artinya, jika penghasilannya (misal: rumah kost yang disewakan) 

                                                             
11

 Dapertemen Agama RI, Op. Cit., h. 7 
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telah mencapai atau melebihi nisab (senilai dengan 85 gram emas) maka wajib 

dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% pada saat pendapatan diterima. Hal yang 

sama dikemukan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Bada‟i Fawaid (III: 143) 

yang mengutip pendapat Abul Wafa‟ Ibnu Aqil-Ulama Fiqih Sunni yang 

menyatakan bahwa setiap benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak 

yang disewakan jika hasil sewanya telah mencapai nisab wajib dikeluarkan 

zakatnya. 
12

 

Setelah melakukan penelitian pemilik kos-kosan rata-rata mengetahui 

segala sesuatu pekerjaan yang mengahasilkan uang dari pendapatannya wajib 

dikeluarkan zakatnya. Sedangkan mengenai berapa persentase dari setiap 

pendapatan dan bagaimana cara penghitungan serta cara penyalura zakat 

mereka rata-rata tidak mengetahui secara rinci, karena mereka dalam 

menyalurkan zakatnya itu dengan memberikan sembako kepada tetangga 

sekitar, diberikan kepada anak yatim, serta diberikan bonus kepada pegawai 

kost-kosannya. 

Berdasarkan fatwa MUI 2003 tentang zakat profesi/penghasilan setelah 

diperhitungkan selama satu tahun dan ditunaikan setahun sekali atau boleh 

juga ditunaikan setiap bulan untuk tidak memberatkan. Model bentuk harta 

yang diterima ini sebagai penghasilan berupa uang, sehingga bentuk harta ini 

diqiyaskan dalam zakat harta (simpanan/ kekayaan). Nisabnya adalah jika 

pendapatan satu tahun lebih dari senilai 85gram emas (harga emas sekarang 
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harga segram Rp. 500.000) dan zakatnya dikeluarkan setahun sekali sebesar 

2,5%  yang diambil dari hasil sewa menyewa tersebut.  

Berdasarkan dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa besaran 

nishab zakatnya adalah: 85 gr x Rp. 500.000,- =Rp. 45.500.000,-. Jadi, untuk 

bisa menjadi harta yang wajib dizakati, penghasilan para pemilik kost dalam 

satu tahun adalah Rp. 45.500.000,- keatas 

Contohnya: Minimal zakat penghasilan yaitu harga segram emas murni 

Rp.500.000 x 85(gram) = 45.500.000. Sedangkan penghasilan yang diterima 

oleh pemilik kosan Rp. 60.000.000/tahun (gaji perbulan Rp. 5.000.000) harta 

ini sudah melebihi nishab dan wajib mengeluarkan zakat Rp. 60.000.000 x 2,5 

% = sebesar Rp. 1.500.000,- (pertahun) atau Rp. 125.000 (perbulan). 

Sedangkan menurut pendapat ulama salaf Az- Zuhri mengenai cara 

mengeluarkan zakat dari harta penghasilan yaitu, bahwa bila seseorang 

memperoleh penghasilan dan ingin membelanjakannya sebelum bulan wajib 

zakatnya datang, maka hendaknya ia segera mengeluarkan zakat itu terlebih 

dahulu dari membelanjakannya, dan bila tidak ingin membelanjakannya maka 

hendaknya ia mengeluarkan zakatnya bersamaan dengan kekayaannya yang 

lain-lain.
13

 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka hal yang 

menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu: 
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1. Bagaimana Praktik Pengeluaran Zakat Rumah Kost? 

2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengeluaran Zakat Rumah 

Kost?  

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Untuk menjelaskan mengenai setiap hasil usaha yang baik wajib 

dikeluarkan zakatnya, Apabila sudah mencapai nishabnya, begitu juga 

dengan hasil usaha rumah kost.Sebab dalam kitab suci Al-Quran ayat-ayat 

mengenai zakat tersebut masih umum sehingga pintu ijtihad masihterbuka. 

Apabila, jika harta atau hasil usaha tersebut sudah memenuhi  syarat-syarat 

sebagai harta yang wajib dizakati. Adanya skripsi ini juga diharapkan 

untuk kesadaran masyarakat khusus nya pemilik usaha apa saja yang 

dibenarkan oleh Allah SWT dari pentingnya untuk mengeluarkan sebagian 

dari harta yang dikelola untuk dikeluarkan zakatnya yang setara dengan 85 

gram emas atau 2,5% pada saat pendapatan diterima.  

2. Manfaat Penelitian 

a. Teoritik  

- Sebagai sumbangsih dalam ilmu pengetahuan terlebih dalam 

hukum Islam 

- Memberikan sumbangsih terhadap masyarakat khususnya pemilik 

usaha mengenai pentingnya pengeluaran zakat hasil usaha yang 

sudah mencapai nishabnya. 
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- Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk penelitian 

selanjutnya 

b. Praktis  

- Bagi penulis, mengetahui betapa pentingnya mengeluarkan zakat 

hasil usaha yang dibenarkan oleh syariat Islam dan dapat 

mengambil manfaat serta ajarannya. 

- Bagi pembaca, memberikan kesadaran dan kearifan tentang 

pentingnya berzakat. 

F. Metode Penelitian  

Metode ialah salah satu prosedur atau cara untuk mengetahui suatu 

yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Metode dalam suatu penelitian 

merupakan suatu yang sangat esensial, sebab dengan metode akan 

memperlancar penelitian. Berkenaan dengan masalah metode penelitian ini 

penulis menjelaskan beberapa hal:  

1. Jenis Penelitian  

Penelitian ini termasuk penelitian field research yaitu penelitian yang 

dilakukan dilapangan dengan kancah yang sebenar nya. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan, dalam hal ini 

penulis memilih dari beberapa pemilik kos-kosan yang berada di Kecamatan 

Sukarame untuk suatu penelitian tentang zakat penghasilan dari kos-kosan 

yang mereka sewakan demi untuk mendapatkan data yang sebenarnya. 

Selain lapangan penelitian ini juga menggunakan penelitian 

kepustakaan (library research) sebagai pendukung dalam melakukan 
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penelitian, dengan menggunakan berbagai literature yang ada di perpustakaan 

yang relevan dengan masalah yang akan diangkat untuk penelitian.  

2. Sifat Penelitian  

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, karena dalam penelitian ini 

memberikan gambaran mengenai praktek pengeluaran zakat rumah kost dalam 

perspektif hukum Islam. Deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk 

memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis 

dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.
14

 kaitan dengan 

penelitian ini mengambarkan apa adanya tentang hal-hal yang berkenaan 

dengan pengeluaran zakat rumah kost oleh pemilik kosan.  

3. Data dan Sumber Data  

Sumber dan jenis data yang diperlukan untuk dihimpun dan diolah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang dioeroleh langsung dari subyek 

penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambilan data 

langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.Jenis data ini 

meliputi informasi dan keterangan mengenai praktik pengeluaran zakat 

rumah kost pada masyarakat Sukarame. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah merupakan sumber data penelitian yang 

diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan 
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dicatat oleh pihak lain). Yang benar-benar membicarakan topik yang 

berhubungan langsung dengan judul dan pokok bahasan kajian ini akan 

tetapi mempunyai relevensi dengan permasalahan yang akan dikaji.  

4. Populasi dan Sampel 

a. Populasi, adalah keseluruhan objek penelitian sejumlah manusia, benda-

benda, gejala, pola sikap, tingkah laku dan sebagainya yang menjadi objek 

penelitian.
15

 Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 

beberapa pemilik rumah kost dikelurahan Sukarame Bandar Lampung, 

yaitu berjumlah 4 pemilik rumah kost, serta 1 orang ibu pemilik warung 

makan yang berdekatan dengan kosan ponegraha, dan 1 orang penghuni 

rumah kost ponegraha, 1 orang penghuni kosan nurul puteri dan 1 orang 

penghuni kosan acsronic Kelurahan Sukarame Bandar Lampung. 

b. Sampel, adalah contoh yang mewakili dari populasi dan cerminan dari 

keseluruhan objek yang diteliti. Untuk menentukan ukuran sample, penulis 

memakai rumusan sample yang dikemukan oleh Suharsimi Arikunto yang 

apabila subjeknya kurang dari 100 orang maka akan diambil semua 

sehingga penelitian ini merupakan penelitian populasi dan jika besar 

subjeknya melebihi 100 dapat diambil antara 10%-15% ata 20%-25%. 

Karena populasi dari penelitian ini kurang dari 100, maka populasi diambil 

semua. Dengan mempertimbangkan tersedianya tenaga, waktu dan juga 

dana maka diambillah 4 orang pemilik rumah kost yang menjadi sample 

dari penelitian tersebut.   
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5. Teknik Pengumpulan Data 

 Untuk data penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik yaitu:  

a. Pengamatan (observation) 

Pengamatan (observation) ialah metode pengumpulan data dengan 

cara mengamati langsung terhadap objek penelitian. pengamatan 

digunakan dalam rangka mengumpulkan data dalam suatu penelitian 

merupakan hasil perbuatan jiwa secara aktif dan tertentu yang diinginkan, 

suatu stuudi yang disengaja dan sistematis tentang keadaan dengan jalan 

mengamati dan mencatat.
16

 

b. Wawancara (interview) 

Wawancara (interview) ialah teknik yang digunakan penelitian 

untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap 

dan bertatap muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan 

kepada si peneliti. Wawancara ini berguna untuk melengkapi data yang 

diperoleh melalui observasi.
17

 Wawancara yang digunakan adalah 

wawancara langsung kepada narasumber atau pemilik kosan. 

c. Dokumentasi  

Metode ini adalah suatu metode yang digunakan untuk mencari 

data mengenai hal-hal atau variable yang mengenai catatan, transkip, 

buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan lainnya.
18

 

Metode ini juga bisa dilakukan denagn cara mengumpulkan data berupa 

dokemntasi yang penting yang diperlukan untuk penelitian, seperti catatan, 
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data arsip serta catatan lain yang berkaitan dengan objek penelitian 

dilapangan.   

6. Metode Pengelola Data 

Data yang telah dikumpulkan melalui kegiatan pengumpulan data 

kemudian diproses melalui pengolahan data dengan menggunakan beberapa 

metode yaitu:  

a. Pemeriksaan (editing), adalah memeriksa kelengkapan data. Teknik ini 

dilakukan untuk meneliti kembali data-data yang telah diperoleh apakah 

masih terdapat kekurangan-kekurangan serta apakah data tersebut sudah 

sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.
19

 

b. Sestematis Data (sistematizing), yaitu menguraikan hasil penelitian sesuai 

dengan keadaan yang sebenarnya, menempatkan data menurut kerangka 

sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.
20

 Menyusun dan 

mensistematika data tentang praktik pengeluaran zakat rumah kost. 

7. Analisa Data  

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah menganalisis data 

dan mengambil kesimpulan dari data yang telah terkumpul. Metode analisa 

data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang sesuai dengan kajian 

penelitian, yaitu zakat rumah kost menurut perspektif hukum islam yang akan 

dikaji menggunakan metode deskriptif analitis yaitu metode pengumpulan 

fakta melalui interprestasi yang tepat, metode penelitian ini bertujuan untuk 
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mempelajari permasalahan yang timbul dalam masyarakat dalam situasi 

tertentu, termasuk didalamnya hubungan masyarakat, kegiatan, sikat, opini, 

serta proses yang tengah berlangsung dan pengaruhnya terhadap fenomena 

tertentu dalam masyarakat. Maksudnya adalah bahwa analisa ini bertujuan 

untuk mengetahui pengeluaran zakat dikangan pemilik kos-kosan. Tujuannya 

dapat dilihat dari sudut hukum islam yaitu agar dapat memberikan unsur-unsur 

yang ada dan fenomena tertentu.
21

 Dalam penelitian ini akan dideskriptifkan 

tentang bagaimana praktik pengeluaran zakat rumah kost dalam perspektif 

hukum islam. 

Deskriptif analisis adalah metode pengumpulan fakta melalui 

interprestasi yang tepat, metode penelitian ini ditujuan untuk mempelajari 

permasalahan yang timbul dalam masyarakat dalam situasi tertentu, termasiuk 

di dalam masyarakat, kegiatan, sikap, opini, serta proses yang tengah 

berlangsung dan berpengaruh terhadap fenomena tertentu dalam masyarakat.    
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BAB II 

ZAKAT DAN PEMBAHASAN 

 

A. 1. Pengertian Zakat  

Menurut bahasa (etimologi), kata zakat mempunyai beberapa arti yakni 

Al-Barakatu ( ٌاَْلبََرَكت ) yaitu keberkahan, An-nama‟  ( آلنماء) yaitu pertumbuhan 

dan perkembangan, At-taharatu ( ُاَلطَّهَاَرة ) yaitu kesucian dan As_solahu 

الَُح )  yaitu keberesan. Menurut Syaikh Muhammad Shalih al- Utsaimin (الصَّ

zakat menurut bahasa artinya bertambah dan berkembang, setiap sesuatu yang 

bertambah jumlahnya atau berkembang ukurannya dinamakan zakat.
22

 

Zakat menurut terminologi adalah kadar harta tertentu yang diberikan 

kepada yang berhak menerimannya, dengan beberapa syarat.
23

Sedangkan 

menurut syara‟ adalah beribadah kepada Allah SWT dengan mengeluarkan 

bagian wajib secara syara‟ dari harta tertentu dan diberikan kepada 

sekelompok atau instansi (zakat) tertentu.
24

Zakat merupakan mengeluarkan 

sebagian dari hartanya yang memiliki menurut ketentuan syar‟i.
25

Atau berarti 

sejumlah harta tertentu yang dibagikan kepada macam-macam tertentu dengan 

syarat-syarat tertentu. 

Menurut Dr. Yusuf Qardhawi.Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat 

merupakan kata dasar (masdar) dari kata zaka yang berarti berkah, tumbuh, 

bersih, dan baik.Sesuatu itu zaka berarti tumbuh dan berkembang, dan 
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seseorang itu zaka, berarti orang yang baik.Pendapat terkuat, menurut Wahidi 

dan lain-lain.Kata dasar zaka berarti tumbuh dan bertambah.
26

 

Zakat dari segi istilah fiqih berarti, sejumlah harta tertentu yang 

diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak disamping 

berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri.Jumlah yang dikeluarkan dari 

kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, 

membuatnya lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebiasaan, 

demikian Nawawi mengutip pendapat Wahidi. 

Ibnu Taimiyah berkata, Jika orang yang berzakat itu menjadi bersih 

dan kekayaannya akanmenjadi bersih pula: bersih dan bertambah maknannya. 

Arti “tumbuh” dan “suci” tidak dipakaikan hanya buat kekayaan tetapi lebih 

dari itu, juga buat orang yang menzakatkannya.
27

 

Hikmat Kurnia memberikan makna zakat yang lebih gambling, yaitu 

sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT untuk diberikan kepada 

yang berhak menerima zakat (mustahiq), bisa juga dikatakan sejumlah harta 

tertentu dari harta yang diberikan kepada yang berhak menerimannya dengan 

syarat-syarat tertentu.
28

 

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dengan pengertian 

zakat menurut istilah sangatlah nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang 

dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan 
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bertambah, suci dan juga bersih (baik).
29

Kedua makna tersebut bahwasanya 

zakat itu meskipun secara lahiriyah mengurangi kuantitas harta, namun dari 

sisi pengaruh (atsar) justru bertambah keberkahan dan jumlahnya.
30

 

 

2. Sejarah Zakat 

Mengenai kapan awal diwajibkan zakat didapatkan beberapa pendapat 

ulama.Perintah wajib zakat turun diMadinah pada bulan syawal pada tahun 

kedua hijrah Nabi SAW.Kewajibannya terjadi setelah kewajiban puasa 

ramadhan dan zakat fitrah. Zakat mulai diwajibkan di Madinah karena 

masyarakat Islam sudah mulai terbentuk, dan kewajiban ini dimaksudkan 

untuk membina masyarakat muslim yakni sebagai bukti solidaritas sosial, 

dalam arti bahwa orang kaya yang berzakat yang patut masuk dalam barisan 

kaum beriman. Adapun ketika umat Islam masih berada di Makkah. 

Ibnu Khuzaimah mengatakan, “Zakat diwajibkan pada tahun sebelum 

hijrah.An-nawawi mengatakan, “Zakat diwajibkan pada tahun kedua 

hijriyah.”Ibnu Atsir mengatakan, “pada tahun kesembilan hijriyah.Setelah  

dikemukan beberapa pendapat dengan masing-masing hujahnya awal 

kewajiban diwajibkan pada setelah hijrah ditunjuk oleh dalil-dalil yang 

disepakati mereka, yakin bahwa shaum diwajibkan setelah hijrah, mengingat 

ayat zakat pun Madaniyah (turun di Madinah) tanpa perbedaan pendapat. 
31
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Periode ketiga belas tahun di Makkah, kaum muslimin didorong untuk 

menginfakkan harta mereka buat fakir, miskin, budak, namun sebelum 

ditentunkan nisab dan berapa kewajiban zakatnya, juga belum diketahui 

apakah telah diorganisasi pengumpulan dan penyalurannya.Yang jelas, kaum 

muslimin yang memberikan sebagian harta mereka untuk kepentingan 

Islam.Abu Bakar r.a, misalnya memerdekakan sejumlah budak setelah 

membeli mereka dengn harga mahal. 

Periode Madinah ditentukan nisab dan jumlah kewajiban zakat 

administrasi, pengumpulan dan penyaluran.Zakat turun di Madinah 

memberikan rincian sistematik tentang kewajiban zakat.Bahwa ceramah 

Rasulullah di Madinah setelah hijrah berisi juga kewajiban zakat dan 

infaq.Rasulullah pernah mengirim Ala al-Hadrami ke Bahrain dan Amr ke 

Oman pada tahun 8 H, Muadz ke Yaman pada tahun 9 H. 

Riwayatmengisahkan bahwa zakat dari suatu daerah disalurkan ke 

daerah itu juga, tidak dibawa ke Madinah.Meski demikian, beberapa riwayat 

mengisahkan sebagian zakat ada juga yang dikirim ke Madinah.Konsep zakat 

tidak statis tapi terus dikembangkan oleh Khulafaur Rasyidin dan para ulama 

setelahnya. 

Soal manajemen, pada awal Islam, ada pengalaman yang menarik 

bahwa zakat dikelola oleh pemerintahan, pendapat ini memang dapat 

diperdebatkan.Sejarah mencatat bahwa sejak Rasulullah SAW, melakukan 

migrasi atau hijrah dari Makkah ke Madinah, beliau diposisikan sebagai Nabi 

dan Negarawan.Dengan demikian, keberadaan beliau selain pemimpin agama, 
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juga sebagai pemimpin Negara dan pemerintahan. Tidak salah jika ada orang 

yang berpendapat bahwa Islam adalah agama dan Negara (al-Islam huwa al-

din wa al-daulah).  

Ibadah zakat dapat dipertanggung jawabkan kepada pemerintahan, 

karena dalam pengalamannya lebih berat dibanding ibadah-ibadah lain. 

Dengan demikian asas ikhlas dan sukarela tetap dominan dalam pelaksanaan 

dan penerapan zakat sebagaimana yang berlaku pada masa Rasulullah, 

Khulafaur Al-Rasyidin dan pemerintahan Islam dibelakangnya. Maka akan 

dijelaskan dibawah ini zakat dari masa ke masa, diantaranya: 

1. Zakat pada masa Nabi SAW 

Peradaban Islam merupakan ekspresi kultural kalangan elit yang 

dibangun melalui ketentuan-ketentuan ekonomi dan perubahan sosial, 

yang terbentuk melalui penaklukan bangsa Arab oleh Nabi Muhammad 

SAW, beliau mengirim misionaris dan duta keseluruh penjuru Arabia dan 

suku-suku bangkit memaksa diri untuk menyampaikan kesetiaan dan 

membayar zakat serta pajak sebagai simbol penerimaan mereka terhadap 

diri Nabi Muhammad sebagai Nabi.  

Rasulullah SAW pernah mengangkat dan mengistruksikan kepada 

beberapa sahabat yaitu Umat bin Khatab, Abdullah bin Lutabuyah, Abu 

Mas‟ud, Abu Jahem, Uqbah bin Amir, al-Dhahhak, Ibn Qais Ubadah bin 

Shamit dan Mu‟az bin Jabal sebagai amil zakat tingkat daerah yang 

bertanggung jawab membina berbagai negeri guna mengingkatkan para 

penduduknya.  
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Masa Nabi SAW ada empat jenis kekayaan yang dikenakan wajib 

zakat.Keempat jenis tersebut adalah uang, barang dagang, penghasilan, 

hasil pertanian dan juga buah-buahan.Disamping itu ada jenis kelima yaitu 

rikaz (barang temuan). 

2. Zakat Pada Masa Sahabat 

Penerapan zakat pada masa sahabat dapat dibagi menjadi empat 

periode, periode Abu Bakar, periode Umar bin Khatab pada masa periode 

Utsman bin Affan, dan periode Ali bin Abi Tahlib.  

Pertama, Zakat pada masa Abu Bakar as-Shidiq. Ia adalah sahabat 

Nabi SAW, pertama melanjutkan tugas terutama tugas-tugas 

pemerintahan, khususnya dalam mengembangkan ajaran Islam, termasuk 

menegakkan syari‟ah zakat yang telah ditetapkan sebagai rukun Islam 

yang penting dan strategis. Zakat pada masa Abu Bakar, beberapa orang 

cenderung tidak mau membayar zakat, dengan asumsi bahwa zakat adalah 

pendapatan personal Nabi SAW. Menurut pemahaman mereka setelah 

wafatnya Nabi SAW., zakat tidak lagi wajib.Kesalah pahaman ini terbatas 

pada suku Badui yang tergolong baru dalam memeluk Islam dan tidak 

memiliki jalur komunikasi dengan masyakat mayoritas. 

Kedua, Zakat pada masa Umar bin Khatab. Ia merupakan sahabat 

nabi yang memiliki pendirian tegas dan pemberani. Ia menetapkan sesuatu 

hukum berdasarkan pertimbangan sosial, diantara ketetapan itu adalah 

menghapus zakat bagi Mu‟allaf, enggan memungut bagian ushr (zakat 

tanaman) karena merupakan ibadah pasti, mewajibkan kharaj (sewa 
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tanah), mengenakan zakat kuda yang tidak pernah dilakukan pada masa 

Nabi Muhammad SAW dan lain-lainnya.  

Ketiga, Zakat pada masa Utsman bin Affan. Zakat pada masanya 

dibagi menjadi dua yaitu: Zakat al-amwal al-zahirah (harta benda yang 

tampak), yaitu binatang ternak dan hasil bumi yang dikumpulkan oleh 

Negara. Dan Zakat al-amwal al-bathiniyyah (harta benda yang tidak 

tampak atau tersembunyi), yaitu uang dan harta perniagaan yang 

diserahkan kepda yang berkewajiban zakat untuk menunaikan zakatnya 

sendiri (muzzaki) bertindak sebagai wakil pemerintah, kecuali harta-harta 

yang merupakan barang dagangan impor dan ekspor, yang menjadi 

kategori harta yang zahir yang pungutan zakatnya dilaksanakan oleh 

pemerintah. 

Keempat, Zakat pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Ia di 

bai‟at menjadi khalifah setelah lima hari terbunuhnya Khalifah Utsman bin 

Affan, sejak awal pemerintahannya ia menghadapi persoalan yang sangat 

kompleks sebelum terbunuhnya khalifah Utsman bin Affan. Meskipun 

dalam situasi politik yang tidak stabil dan goncangan itu, Ali bin Abi 

Thalib tetap mencurahkan perhatian yang besar dalam menangani 

persoalan zakat, karena ia merupakan urat nadi kehidupan pemerintahan 

dan agama. Bahkan ketika Ali bertemu dengan fakir miskin dan pengemis 

buta non-muslim (Nasrani), ia menyatakan agar biaya hidup mereka 

ditanggung oleh bait al-mal. Disamping itu juga, ikut secara langsung 

mendistribusikan zakat kepada orang-orang yang berhak 
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menerimanya.Jenis zakat pada masa itu berupa dirham, dinar, emas, dan 

jenis kekayaan lainnya yang diwajibkan untuk dizakati. 

3. Zakat pada Masa Tabi‟in 

Daulah Bani Umayyah (tabi‟in) yang berlangsung selama hampir 

Sembilan puluh tahun (41-127 H), tampil salah seorang khalifah Umar bin 

Abd al-Aziz (717 M). Masa pemerintahannya diwarnai oleh banyak faktor 

reformasi dan perbaikan.Diantara sekian reformasi yang dilakukan adalah 

masalah zakat harta dari semua jenis, baik sektor jasa atau profesi saat itu 

wajib dikenakan zakat, sebagai solusi dan mengatasi problematika 

kemiskinan. 

Masa pemerintahannya juga system dan manajemen mulai maju 

dan professioanal.Jenis harta dan kekayaan yang dikenai zakat sedah 

bertambah sedemikian banyak, misalnya kekayaan yang diperoleh dari 

penghasilan usaha atau hasil jasa yang baik, Termasuk gaji, honorium, 

pengahasilan berbagai profesi dan sebagainya.hal ini didukung oleh 

beberapa faktor utama yaitu: pertama, faktor terbentuknya kesadaran 

kololektif dan pemberdayaan bayt al-mal. Kedua, Kesadaran dan 

komitmen yang tinggal pada diri seorang pemimpin dan umat terhadap 

dasar ajaran Islam.Ketiga, Kesadaran dikalangan pembayaran zakat 

terhadap kelompok mulim dan umat secara keseluruhan. Keempat, Adanya 

kepercayaan terhadap birokrasi  atau pengelola zakat akan mengumpulkan 

dan mendistribusi zakat. 
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4. Perkembangan Zakat di Indonesia 

Sejarah perkembangan dan lembaga hukum Islam di Indonesia 

melalui proses yang sangat panjang. Sejak Islam datang ke tanah air, zakat 

telah menjadi salah satu sumber dana pengembangan agama Islam. Zakat 

penah menjadi sumber dana perjuangan terutama jatah Sabil Allah.  

Perhatian pemerintah terhadap implementasi zakat secara kualitatif 

mulai meningkat pada tahun 1968. Pada tahun itu pemerintahan 

mengeluarkan peraturan Menteri Agama No. 4 dan 5 tahun 1968, yang 

masing-masing tentang pembentukan BAZ (Badan Amil Zakat) di tingkat 

provinsi, Kabupaten dan Kota Madya. Dengan dipelopori oleh 

pemerintahan daerah Jakarta yang pada waktu itu dipimpin oleh Gubernur 

Ali Saadikin, berdirilah di Ibukota Badan Amil Zakat Infak dan Shadaqah 

(BAZIS) pada tahun 1968, dan diikuti oleh berbagai daerah lainnya 

dengan dukungan para ulama dan pemimpin Islam.  

 

3. Dasar Hukum Zakat  

Hukum zakat adalah wajib „aini dalam arti kewajiban yang ditetapkan 

untuk diri pribadi dan tidak mungkin dibebankan kepada orang lain. Walaupun 

dalam pelaksanaanya dapat diwakili kepada orang lain.32Pijakan hukum 

disyariatkan zakat ditemukan dalam beberapa ayat al-Qur‟an dan Hadist. 

Berikut ini  sebagaian dari dasar hukum zakat yang termuat didalam al-Qur‟an 

dan Hadist. 
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1. Al-Qur‟an 

Ada beberapa dasar hukum disyariatkannya zakat yang termuat dalam al-

Qur‟an yaitu di antaranya:  

a.  QS. Al-Baqarah (2): 267 
 

                       

                 

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

sebagian dari hasil usahamu yang aik-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”.(Q.S Al-Baqarah: 27) 

 

b. QS. At-Taubah ( 9 ): 60 

                    

         ِآلل       ِآلل   ِآلل
  (6)

34
 

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

fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang 
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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”. (Q.S At-Taubah: 6) 

 

c. QS. Fussilat (41): 7 

ْْ آلَِّذْيَن الَ يُ ْؤُتوَن آلزَّ َكَواَة َوُىم بِْآألَ ِخَرِةُىْم َكِفُرْوْن )  ٖ٘(َٚوَوْيٌل لّْلُمْشرِِكْْيَ

Artinya: “Dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang 

mempersekutukan-Nya, (yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat 

dan mereka kafir akan adanya (kehidupan) akhirat”. (Q.S Fussiat: 7) 

2. Hadist  

Selain dari al-qur‟an, dasar hukum wajibnya zakat dijelaskan dalam 

beberapa hadist nabi SAW diantaranya: 

a. Hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Abbas 

ُهَما: اَنَّ النَِّبِّ َصَلى الُل َعَلْيِو َوَسَلَم بَ َعَث  سٍ َعِن اِْبِن َعبَّا َرِضَي الُل َعن ْ
ُمَعاًذا َرِضَي الُل َعْنُو إََل اْلَيَمِن َفذََكَر َاْلَِْديَث َوِفْيِو: اَنَّ الَل َقِد افْ تَ َرَض 

تُ ْؤَخُد ِمْن اَْغنَِيا ئِِهْم َوتُ َردَّ َعلَى فُ َقرَا ئِِهْم )رواه َعَلْيِهْم َصَدَقَة ِِف أَْمَوا ِلِِْم 
 ٖٙاخباري(

Artinya: “Dari Ibnu Abbas r. bahwa Nabi Shallallaahu „alaihi wa Sallam 

mengutus Mu‟adz ke negeri Yamani ia menerusakan Hadist itu dan 

didalamnya (beliau bersabda): “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan 

mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya 
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diantara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara 

mereka”.(HR. Bukhari) 

 

Selanjutnya dalam hadist lain Rasulullah SAW menjelaskan sebagai 

berikut: 

b. Hadist Nabi Muhammad SAW 

َعْن َاِِب ُىَريْ َرَة َرِضي آلُل َعْنُو قَاَل:قَاَل َرُسوُل آلل َصَلى آلُل َعَلْيِو َوَسلَّْم 
آلِل  فَ َقاَل:يَاَرُسولَ  َسلُّوِِن فَ َهابُوُه اَْن َيْسأَْلوُه َفَجاَءَرَجٌل َوَجَلَس ِعْنَد رُْكَبتَ ْيوِ 

اَلَة َوتُ ْؤِتى الزَّكاََىَوَتُصْوُمَرَمَضانَ  َماْااِلْسالَُم؟قَاَل:الَُتْشرِكْ   بِالِل َشْيأً َوتُِقْيُم الصَّ
 ٖٚ)رواه مسلم(

Artinya: Dari Hurairah ra, Rasulullah SAW bersabda:”Bertanyalah 

kepadaku” Karena itu para sahabat berebut hendak bertanya, tapi tiba-tiba 

muncul seorang laki-laki lalu ia duduk dekat Nabidan bertanya:”Apakah 

yang dikatakan dalam Islam?” Nabi SAW menjawab: “Janganlah 

mempersekutikan Allah dengan sesuatu, dirikanlah sholat,bayarlah zakat 

dan puasa dibulan Ramadhan”. (HR. Muslim)                                            
 

Dari uraian hadist diatas jelaslah bahwa zakat merupakan salah satu 

ibadah yang wajib dilaksanakan. Dan kewajiban melaksanakan zakat sama 

kuatnya dengan kewajiban melaksanakan shalat. 

4. Rukun dan Syarat Zakat 

a. Rukun Zakat 

Adapun yang termasuk rukum zakat adalah:  

1. Pelepasan atau pengeluaran hak milik pada sebagaian harta yang 

dikenakan wajib zakat  
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2. Penyerahan sebagian harta tersebut dari orang yang mempunyai harta 

kepada orang yang bertugas atau orang yang mengurusi zakat (amil 

zakat). 

3. Penyerahan amil kepada orang yang berhak menerima zakat sebagai 

milik.
38

 

b. Syarat-syarat Wajib Zakat 

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam kewajiban 

zakat.Syarat tersebut berkaitan dengan muzzaki (orang yang 

mengeluarkan zakat) dan berkaitan dengan harta yang dimilikinya. 

Syarat pertama, berkaitan dengan subyek atau pelaku (muzakki yang 

terkena wajib zakat) adalah Islam, merdeka, baligh, dan berakal sehat. 

Syarat kedua, berkaitan dengan jenis harta( sebagai obyek zakat) 

adalah: 

1. Harta tersebut dimilik secara sempurna 

Maksudnya kekayaan itu harus berada dalam control dan dalam 

kekuasaan yang punya, (tidak bersangkutan didalamnya hak orang 

lain), baik kekuasaan pendapatan maupun kekuasaan menikmati 

hasilnya. 

2. Harta tersebut berkembang 

Artinya harta itu berkembang, baik secara alami maupun bertambah 

karena ikhtiar manusia.Makna berkembang disini mengandung 
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maksud bahwa sifat kekayaan itu dapat mendatangkan keuntungan 

atau pendapatan kepada pemiliknya. 

3. Telah mencukupi nishab 

Artinya harta tersebut sudah mencapai ukuran untuk dikeluarkan 

zakatnya 

4. Bebas dari hutang 

Artinya orang yang memiliki harta tersebut dalam keadaan bebas 

hutang yang dapat mengurangi jumlahnya, sehingga tidak cukup 

nishab 

5. Berlaku setahun 

Artinya pemiilik harta telah memiliki harta tersebut minimal dalam 

waktu satu tahun. 

Adapun syarat-syarat orang yang wajib membayar zakat 

(muzzaki) yaitu: 

a. Islam  

Maksudnya adalah orang yang wajib mengeluarkan zakat itu 

adalah orang Islam, artinya yang non muslim tidak wajib 

mengeluarkan zakat, sebagaimana hadist Nabi SAW: 

َوَعْن اًنٍس اَنَّ ابَا َبْكٍر الَصِدْيِق َرِضَي الُل َعْنُو: َكَتَب لَُو: َىِذِه 
َفرِْيَضُة اَلصََّدَقِة الَِِّت َفرَِضَها َرُسوُل الِل َصَلى الُل َعَلْيِو َوَسلَّم َعلى 

                     39ْْيَ َوالَِِّت اََمرَا للُ ِِبَاَرُسولُُو)رواه مسلم(اْلُمْسِلمِ 
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Dari Annas ra berkata, bahwasanya Abu Bakar Ash-Shiddiq 

pernah mengirim surat kepadanya yang isi nya: “Sesungguhnya 

Rasulullah SAW telah mewajibkan kepada semua orang Islam 

untuk menunaikan shodaqoh, itu merupakan perintah Allah 

Kepada Rasul-Nya”. (HR. Muslim) 

b. Baligh dan berakal  

Yang dimaksud dengan baligh adalah sudah benar-benar cukup 

umur untuk melaksanakan ketentuan syara‟.Sedangkan berakal 

adalah orang tersebut tidak gila. Karena orang yang gila walaupun 

hartanya melimpah tidak akan dikenai wajib zakat. Menurut 

wahbah al-Juhaily mengatakan bahwa baligh dan berakal keduanya 

dipandang perlu, kecuali anak kecil dan orang gila keduanya 

termasuk dalam ketentuan yang tidak wajib mambayar zakat, shalat 

dan sebagainya.
40

 Kewajiban zakatnya dibebankan kepada walinya 

atau orang yang mengurus hartanya itu, seperti anak yatim yang 

mempunyai harta dan telah mencapai syarat untuk dikeluarkan 

zakatnya, sebagaimana hadist Nabi SAW: 

ِه اَبِْيِو َعْن َعْبِدالِل ْبِن َعْمِر َرِضي  َوَعْن َعْمُرو ِبن ُشَعْيٍب َعْن َجدُّ
ُهَما. اَنَّ َرُسوُل الِل َصلَّى الُل َعَلْيِو َوَسلََّم  قَاَل: َمْن َوَِل  الُل َعن ْ

َد   َقةُ يَ تَ ْيَما َلُو َماٌل, فَ ْلَيَتّجْر َلُو َوالَيَ تْ رُْكُو َحِتَّ تَْأ ُكَلُو الصَّ
 ٔٗ)رواه الرتمذى والدارا لقطىن(
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Dari Amr bin Syu‟aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Abdullah 

bin Amr r.a bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: “Barang 

siapa yang mengasuh anak yatim yang memiliki harta, maka 

perdagangkanlah harta untuk anak yatim itu dan jangan dibiarkan 

sehingga dimakan oleh zakat (H.R. Tirmidzi dan Daruquthni). 
 

Selanjutnya, para ulama Islam sependapat, bahwa zakat hanya 

diwajibkan kepada seorang muslim dewasa dan sehat fikirannya 

(tidak gila) yang memiliki harta dalam jumlah tertentu yang 

sepenuhnya menjadi miliknya.
42

 

c. Merdeka  

Merdeka adalah tidak dalam kondisi sebagai budak atau hamba 

sahaya, karena budak dan hamba sahaya tidak memiliki harta yang 

sempurna kecuali milik tuannya. Sesuai dengan hadist Nabi SAW:  

َاِِب ُىَريْ َرَة َرِضَي الُل َعْنُو  قَاَل: قَاَل َرُسوُل الل َصَلى الُل َعَلْيِو َعْن 
  43َوَسلََّم لَْيَس َعلَى ُمْسِلِم ِِف َعْنِدِه َوالَفَ َرِسِو َصَدَقُة)رواىالبخارى(

 

Dari Abu Hurairah ra, ia berkata; Rasulullah SAW bersabda: 

“tidak wajib zakat atas seorang muslim pada hambanya dan tidak 

pada keduanya” (H.R. Bukhari) 

d. Mencapai Nishab 

Maksudnya adalah harta tersebut sudah mencaoai batas maksimal 

untuk mengeluarkan zakat, sebagaimana yang telah dikatakan oleh 

Wahbah al-Zuhaily bahwa nishab emas adalah 20 dinar atau 85 
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gram emas, nishab perak adalah 200 dirham atau 595 gram perak, 

buah-buahan dan biji-bijian yang telah dikeringkan adalah 5 wasaq 

atau 653 kg, nishab kambing adalah 40 ekor, nishab unta adalah 5 

ekor dan nishab sapi adalah 30 ekor.
44

 

Penjelasan diatas dapat dipahami bahwa segala sesuatu kewajiban 

yang harus ditunaikan mempunyai syarat dan rukun yang jelas 

sehingga pelaksanaanya tidak tumpang tindih, karena sesuatu 

kewajiban yang diajarkan oleh Islam kepada panutannya senantiasa 

disertai dengan aturan-aturan yang sangat jelas baik melalui 

Firman-Nya maupun Hadist Nabi. 

B. 1. Tujuan, Hikmah dan Manfaat Zakat 

a. Tujuan Zakat 

Yang dimaksud dengan tujuan zakat, dalam hubungan ini adalah sasaran 

praktisnya. Tujuan tersebut antara lain: 

a. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari 

kesulitan hidup serta penderitaan dan membantu pemecahan 

permasalahan yang dihadapi oleh para gharimin, ibnusabil dan 

mustahiq lainnya. 

b. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesame umat Islam 

dan manusia pada umumnya dan mengilangkan sifat kikir atau loba 

pemilik harta; 
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c. Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati 

orang-orang miskin; 

d. Menjambatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin 

dalam suatu masyarakat; 

e. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seorang, 

terutama pada mereka yang mempunyai harta.  

f. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan 

menyerahkan hak orang lain yang ada padanya dan sarana pemerataan 

pendapatan untuk mencapai keadilan sosial. 

Adapun Tujuan zakat dalam firman Allah didalam Q.S at-Taubah: 103 

                         

للُ   (303)
45

 

 
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”. 

Demikian pula zakat diwajibkan oleh Allah kepada hamba-Nya yang 

mampu untuk dapat mencapai ketiga hal tersebut, yakni pendidikan, keadilan 

dan juga kesejahteraan. 
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b. Hikmah dan Manfaat Zakat 

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan 

manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang 

yang berzakat (muzakki), baik yang berkaitan dengan penerimannya 

(mustahik), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat 

keseluruhan.  

Hikmah dan Manfaat tersebut antara lain sebagai berikut: 

Pertama, sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT. 

Mensyukuri nikmatnya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa 

kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, 

menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan  

mengembangkan harta yang dimiliki. 

Kedua, karena zakat merupakan hak mustahik, maka zakat berfungsi 

untuk menolong, membantu, dan membina mereka, terutama fakir miskin, 

kearah kehidupan yang ebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat 

memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah 

SWT, terhindar dari kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan 

hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka ketika mereka melihat 

orang kaya yang memiliki harta cukup banyak.  

Ketiga, sebagai pilar amal bersama (jama‟i) antara orang kaya yang 

berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan 

untuk berjihad dari jalan Allah, yang karena kesibukannya tersebut, ia tidak 
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memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi 

kepentingan nafkah dari keluarganya.  

Keempat, sebagai salah satu dana bagi pembangunan sarana maupun 

prasarana yang harus dimiliki oleh umat islam, seperti sarana ibadah, 

pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana 

pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim. Hampir semua ulama 

sepakat bahwa orang yang menuntut berhak menerima zakat atas nama 

golongan fakir dan miskin maupun fisabilillah.  

Kelima, untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat 

itu bukan hanya membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan 

bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik 

benar sesuai dengan ketentuan Allah SWT yang terdapat dalam surah Al-

Baqarah: 267 

Keenam, dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan 

salah satu instrument pemerataan pendapat.Dengan zakat yang dikelola 

dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus 

pemerataan pendapatan. Zakat menurut Mustaq Ahmad adalah sumber utama 

kas Negara dan sekaligus merupakan sokoguru dari kehidupan ekonomi yang 

dicanangkan Al-Quran, zakat akan mencegas terjadinya akumulasi harta pada 

satu tangan dan pada saat yang sama mendorong manusia untuk melakukan 

investasi dan mempromosikan distribusi.  

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

yang beriman untuk berzakat, berinfak dan bersedekah menunjukan bahwa 
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ajaran islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha 

sehingga memiliki harta kekayaan yang disamping dapat memenuhi 

kebutuhan hidup diri dan keluarganya, juga berlomba-lomba menjadi muzakki 

dan munfik. Dengan demikian, zakat menurut Yusuf Al Qhardawi adalah 

ibadah ma‟aliyah al ijtima‟iyyah yaitu ibadah di bidang harta yang memiliki 

fungsi stategis penting dan dan menentukan dalam membangun kesejahteraan 

masyarakat. 

2.Macam-macam Zakat 

Zakat itu menurut garis besarnya, zakat terbagi menjadi kedua macam 

yaitu: 

1. Zakat Mal, (zakat harta) yakni diantaranya zakat emas, perak, binatang, 

tumbuh-tumbuhan (buah-buahan dan biji-bijian) dan barang perniagaan. 

2. Zakat Nafs, yakni zakat jiwa yang dinamai juga dengan zakatul fithri 

(zakat yang diberikan berkenaan dengan telah selesainya mengerjakan 

kewajiban shiyam (puasa) yang di fardhukan). 

Para Ulama telah membagi zakat yang termasuk kedalam zakat fitrah 

kepada dua bagian, yaitu: 

1. Zakat harta yang nyata ( harta lahir) yang terang dilihat umum, yaitu: zakat 

binatang, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan dan barang logam. 

2. Zakat harta yang tidak nyata yang dapat disembunyikan. Harta-harta yang 

tidak nyata itu, ialah: emas, perak, rikaz, dan barang perniagaan. 

Menurut Ibnu Qayyim pada dasarnya ada empat jenis yaitu: tanam-

tanaman dan buah-buahan, hewan ternak, emas dan perak, serta harta 
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perdagangan. Menurut pendapatnya empat jenis inilah yang paling banyak 

beredar dikalangan umat manusia, dan kebutuhan kepadanya merupakan hal 

yang niscaya (dharuri). 

Al-Utsaimin dalam bukunya Fiqih Ibadahmenjelaskan pula bahwa 

harta yang wajib dikeluarkan zakatnya yang diungkapkan al-Qur‟an dan hadist 

secara rinci adalah emas dan perak, segala yang dikeluarkan dari bumi seperti 

tanam-tanaman dan biji-bijian, hewan ternak dan harta pedagangan. 

Sementara al-Jaziri dalam Fiqih Madzhab Empat menyatakan bahwa harta 

yang wajib dikeluarkan zakatnya itu ada lima macam, yaitu hewan ternak, 

emas, perak, harta perdangan, barang temuan dan juga barang tambang. 
46

 

Ibnu Rusyd, menyebutkan empat jenis harta yang wajib dizakati, yaitu: 

barang tambang (emas dan perak yang tidak menjadi perhiasaan), hewan 

ternak yang tidak dipekerjakan (unta, lembu, dan kambing), biji-bijian 

(gamdung, dan jelai/sya‟ir) dan buah-buahan (korma, dan anggur kering). 

Sementara menurut Yusuf Qardhawi jenis-jenis harta yang wajib dizakati, 

adalah: 

a. Binatang ternak 

b. Emas dan perak  

c. Hasil perdagangan 

d. Hasil pertaniaan  

e. Hasil sewa tanah 

f. Madu dan produksi hewan lainnya 

g. Barang tambang dan hasil laut 

h. Hasil investasi, pabrik dan gudang 
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i. Hasil pencarian dan propesi 

j. Hasil saham dan obligasi
47

 

Memperihatikan pendapat diatas, maka harta jenis benda yang wajib 

dizakati ini mengalami perubahan dan perkembangan.Artinya jenis-jenis harta 

sebagaimana disebut diatas masih dapat dikembangkan sesuai dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak pada 

perkembangan dan kemajuan ekonomi dan dunia usaha.
48

 

Didin Hafidhuddin mengemukakan jenis harta yang wajib dizakati 

sesuai dengan perkembangan perekonomian modern saat ini  meliputi: 

a. Zakat propesi 

b. Zakat perusahaan   

c. Zakat surat-surat berharga 

d. Zakat perdagangan mata uang 

e. Zakat hewan ternak yang diperdangankan 

f. Zakat madu dan produksi hewani 

g. Zakat investasi properti 

h. Zakat asuransi syariah 

i. Zakatlain sebagainya. 

j. Zakat sektor rumah tangga  modern
49

 

 

Berdasarkan Undang-undang tentang pengelola Zakat, disebutkan 

tujuh jenis harta yang dikenai zakat yang wajib dikeluarkan zakatnya apabila 
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telah memenuhi ketentuan wajib zakat (mencapai nishab, kadar, dan 

haul/waktu) yaitu:
50

 

3. Nishab dan Haul Zakat 

Islam mewajibkan zakat pada beberapa jenis harta, yaitu: emas dan 

perak, hasil pertanian dan buah-buahan, barang-barang perdagangan, binatang 

ternak
51

 dan Zakat perusahaan.Dalam mengeluarkan zakat tersebut ada 

batasannya dasar yang disebut nishab yaitu batas tertentu dimana suatu harta 

telah wajib dikenakan zakatnya. Dibawah ini akan dijelaskan nishab zakat 

diantaranya:  

a. Emas dan perak 

Emas dan perak, dalam bentuk uang, emas serbuk, atau emas 

batangan, wajib dikeluarkan zakatnya sudah mencapai satu nishab dari 

masing-masing jenis, sudah mencapai satu tahun dimiliki, si pemilik tidak 

memiliki tanggungan hutang dan sudah terpenuhi kebutuhan-kebutuhan 

pokoknya. 

Empat Imam Madzhab berpendapat bahwa perhiasaan selain emas 

dan perak seperti mutiara, yaqut dan zamrud tidak dikenakan 

zakat.Demikian juga dengan minyak kasturi dan anbar, menurut sebagian 

fuqaha.Para fuqaha sepakat mengenai wajib zakat logam baik itu 

lempengan, tercetak atau berupa wadah, atau berupa perhiasaan menurut 

Hanafiyah, karena dalil-dalil diatas dari kitab Al-Qur‟an, sunnah, ijma‟ 
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mengenai kewajiban zakat secara mutlak. Dalam firman Allah surat At-

Taubah: 34 berbunyi: 

                       

       للُ آ
           لِل آ

      (34)
52

 

 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar 

dari orang-orang yang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar 

memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka mengahalang-

halangi (manusia) dari jalan Allah. 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”(Q.S At-Taubah: 34) 

   Adapun nishab dari emas seperti logam mulia selain perak seperti 

platina, batu permata intan dan berlian besaran nishab yang harus 

dikeluarkan sebesar 94 gram emas murni, untuk perak dan juga perabotan 

rumah tangga yang terbuat dari perak besaran nishab yang harus 

dikeluarkan 672 gram perak murni. Untuk kadar zakat yang harus 

dikeluarkan adalah sebesar 2,5% dalam jangka waktu selama satu tahun. 

Sedangkan untuk perhiasaan yang dipakai sehari-hari tidak diwajibkan 

untuk mengeluarkan zakat.
53

 

b. Tanaman dan Buah-buahan  
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Mengenai zakat tanaman dan buah-buahan sesungguhnya sangat 

luas sekali pembahasannya karena banyak sekali praktik-praktiknya pada 

masa Rasulullah SAW khususnya mengenai zakat pertanian dan 

perkebunan yang tumbuh di bumi. Allah SWT mewajibkan zakat pertanian 

dan hasil tanaman, seperti dalam firmannya dalam surat Al-Baqarah ayat 

267 berbunyi: 

                           

                    َلل
 (262)

54
 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan 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 dari padanya. Padahal kamu sendiri 

tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata 

terhadapnya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha 

Terpuji”. 

 

Ulama berbeda dalam memberikan pendapat tentang zakat hasil 

pertanian tanaman atau tumbuhanyang wajib dikeluarkan zakatnya. 

Pertama; mengatakan bahwa yang wajib dizakati hanya emat 

macam tanaman, yaitu gandum, sya‟ir, kurma dan anggur kering. 

Kedua; Memberi suatu yang menjadi makanan pokok, bisa 

disimpan, dan kering dari biji-bijian atau buah-buahan. 
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Ketiga; Mengatakan semua biji-bijian atau buah-buahan dengan 

syarat kering, tahan lama dan bisa ditakar. 

Keempat; Menyatakan semua hasil panen baik pertanian maupun 

perkebunan, tidak dibatasi Oleh biji-bijian dan buah-buahan. 

Ulama Mazhab berbeda pendapat tentang tanaman dan buah-

buahan yang wajib dizakati. Hanafi: semua buah-buahan dan tanaman 

yang keluar dari bumi wajib dizakati, kecuali kayu, rumput. Malik dan 

Syafi‟i: setiap tanaman dan buah-buahan yang disimpan untuk 

kepentingan belanja wajib dizakati, seperti gandum, beras, kurma dan 

anggur. Hambali: Semua tanaman dan buah-buahan yang ditimbang dan 

yang disimpan wajib dizakati.
55

 

Adapun nishab dari tumbuh-tumbuhan adalah senilai nishab padi, 

untuk kadar zakat yang harus dikeluarkan adalah sebesar 5% sampai 

dengan 10% untuk setiap panen, 5% untuk yang mendapatkan 

penyiraman/ airnya susah dan 10% untuk yang airnya mudah dan 

dikeluarkan setiap panen.  

1. Nishab Zakat Hasil Pertanian 

Rasulullah SAW, memberlakukan hukum nishab hanya pada jenis 

panin tumbuhan yang dapat disukat dan diwasaq, tetapi tidak 

memberlakukannya pada jenis hasil panen yang dihitung dengan satuan 

atau ikatan. Mengenai nishab pertanian Rasulullah SAW menggunakan 

istilah wasaq. Wasaq adalah ukuran banyak dari suatu barang pertanian 
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setelah dipanin dengan cara sukat atau diukur dengan ukuran isi pada suatu 

wajan atau wadah yang disepakati, semacam mud, literan, sha‟, blek, 

gallon, mangkok dan lain sebagainya.  

Jumhur ulama‟ berpedapat, bahwa zakat tiada wajib pada biji-

bijian (gandum) dan tiada pada buah-buahan (anggur dan sebagainya), 

melainkan apabila telah sampai kadarnya lima wasaq yakni setelah 

dibersihkan artinya belum ditumbuk seper sepuluh atau sepuluh persen 

(10%). Kalau tanaman dan buah-buahan trsebut disiram air hujan atau air 

dari aliran sungai. Tapi jika yang dipergunakannya dengan air irigasi 

(dengan membayar) dan sejenisnya, maka cukup mengeluarkan lima 

persen (5%). 

kriteria zakat hasil bumi menurut Imam Hanafi berbeda dengan 

imam lainnya, karena beliau menyatakan bahwa hasil bumi wajib dizakati 

apabila penanamannya bertujuan untuk mengembangkan barang tersebut 

supaya mendapatkan keuntungan dari hasil tanamannya, dan beliau tidak 

membatasi terhadap jenis tanamannya. Imam Hanafi menerangkan 

kembali bahwa kewajiban zakat hasil bumi tidak bergantung pada nishab, 

alasannya karena dzatiyah bumi dapat mengembangkan hasil tanaman 

bumi tersebut.Dengan demikian semua hasil bumi wajib dizakati 10% baik 

mencapai satu nishab atau tidak mencapai dan memerlukan biaya ataupun 

tidak membutuhkan biaya. 

Tendensi pernyataan tersebut adalah sesuai degan hadist SAW 

yang diriwayatkan oleh Annas,  berbunyi: 
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َعْن ُسْفَياِن ِبن ُعَييَنَة قَاَل َسأَْلُت َعْمَرو ِبن يَهَي َبِن ُعَماَرَة فَأ أْخبَ َر ِن ِمن 
َواِلِدمِهن َسِعيِد اْْلُْدرِى رضي آلُل عنو َعِن النَِّبِّ َصَلىآلُل َعَلْيِو َوَسلََّم قَاَل 

ٙ٘)رواه البخارى(ْيَس ِفيَما ُدْوَن ََخَْسِة اَْو ُسٍق َصَدَقةٌ لَ 
 

 

Artinya: “ dari Sufyan bin „Uyaynah berkata, aku bertanya pada „Amr bin 

Yahya bin „Umarah, maka mengabariku dari ayahnyaa dari Sa‟id Al-

Khudry ra., dari Nabi Saw., bersabda: tiada wajib mengeluarkan zakat 

terhadap sesuatu yang kurang dari lima wasaq.”)HR. Bukhari) 

Ulama mazhab sepakat, selain Hanafi bahwa Nishab tanaman dan 

buah-buahan adalah lima awsuq. Satu awsuq sama dengan enam puluh 

gantang, yang jumlahnya kira-kira mencapai Sembilan ratus sepuluh gram 

(910 gram). Satu kilo sama dengan seribu gram. Maka apabila tidak 

mencapai target tersebut, tidak wajib dizakati. Namun Hanafi berpendapat 

bahwa maupun sedikit wajib dizakati secara sama.
57

 

Memperhatikan hasil panen pertanian dan perkebunan dikaitkan 

dengan masalah wasaq tampak ada tiga macam yang akan dijelaskan 

dibawah ini: 

1) Yang bisa disukat (semacam ukuran literan) seperti padi/beras, kurma, 

gandum, kacang-kacangan, lada, ketumbar, cengkeh, karet, dan lain-

lain. Pada umumnya yang dapat diukur dengan sukatan dapat dengan 

mudah dikonvensikan kepada timbangan, dapat disukat umumnya 
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dapat ditimbang. Sehingga akan diketahui perbandingan antara jumlah 

banyaknya sukatan dengan jumlah banyaknya timbangan, hanya 

diupayakan dengan ketelitian agar terpelihara akurasi hasil akhirnya, 

maka jenis ini diketahui ukuran wasaqnya.  

2) Yang tidak bisa disukat tetapi dapat ditimbang atau diikat, seperti 

sayuran kangkung, bayam, kol, wartel dan lain-lain. 

3) Yang tidak bisa disukat mapun ditimbang, seperti buah-buahan, pohon 

bamboo, kayu dan bunga-bungaan. Biasanya dengan satuan, ikatan, 

kubikan. 

c. Nishab Zakat Perdagangan 

Dagang (tijarah) adalah mengelola harta yang dimiliki dengan alat 

tukar dengan tujuan mendapatkan untung dengan disertai niat dan harta yang 

dimilikinya harus merupakan hasil usahanya sendiri.Kalau harta yang 

dimilikinya itu merupakan harta warisan, maka ulama Mazhab secara sepakat 

tidak menamakannya harta dagangan. 

Ahli ilmu berlainan faham dan berpendapat tentang hasil zakat 

perdagangan.Ada diantara mereka yang menetapkan bahwa zakat tijarah tiada 

diwajibkan, dan sebagian besar berpendapat tentang wajibnya zakat pada 

barang-barang perniagaan. 

Para Imam mazhab sepakat bahwa barang dagangan wajib dizakati,pun 

sepakat juga besarnya zakat yang harus dikeluarkan dari harta yang 

diperdagangkan. Nishab harta dagangan sama dengan nishabnya emas dan 
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perak pada awal tahun maupun akhir tahun, yaitu senilai dengan 94 gram emas 

murni dan kadar zakatnya adalah 2,5% untuk satu tahun.  

d. Nishab Zakat Perternakan 

Zakat wajib atas binatang ternak berdasarkan dalil al-Qur‟an, 

hadist, dan ijma‟ yang mana ia termasuk harta yang memenuhi syarat 

tunduk kepada zakat, kecuali binatang ternak yang diperkerjakan dan 

dimiliki untuk dipergunakan dalam pertanian dan transportasi. Yang 

dimaksud dengan binatang ternak adalah binatang yang dipelihara dengan 

tujuan untuk beranak pihak, antara lain: unta, sapi, kambing dsejenisnya. 

Empat Imam Madzhab sepakat tentang wajib zakat binatang dan 

tentang syarat pengembalaannya, kecuali Imam Maliki yang berpendapat; 

wajib zakat atas unta dan sapi yang diperkerjakan dan domba yang 

dicarikan rumput, seperti wajib zakat atas hewan ternak yang 

digembalakan di padang rumput seperti kerbau dan kuda nishabnya sama 

dengan sapi 2,5%.  

Binatang ternak ini ada dua macam, yang pertama Saimah yaitu 

ternak yang digembalakan di tempat rumput yang halal pada sebagian 

besar hari dalam setahun.Yang kedua adalah Ma‟lufah yaitu binatang yang 

tidak digembalakan tetapi diberi makan. 

Disyaratkan dalam zakat hewan ternak: (a) harta ternak sudah 

mencapai nishab; (b). sudah sampai satu haul (satu musim pada periode); 

(c). ternak dipelihara atau digembalakan pada rumput yang mubah dalam 

kebanyakan tahun-tahunan hidupnya. 
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- Nishab Unta: 

a) Kalau jumlahnya 5 ekor, maka wajib mengeluarkan 1 ekor kambing. 

b) Kalau jumlahnya 10 ekor, maka wajib mengeluarkan 2 ekor kambing. 

c) Kalau jumlahnya 15 ekor, maka wajib mengeluarkan 3 ekor kambing. 

d) Kalau jumlahnya 20 ekor, maka wajib mengeluarkan 4 ekor kambing, 

menurut kesepakatan semua ulama Mazhab. Tapi kalau jumlahnya 

sebanyak 25 ekor meraka berbeda-beda pendapat dan seterusnya. 

- Nishab Sapi: 

Bagi pemilik sapi yang jumlahnya mencapai 30 ekor, wajib 

mengeluarkan satu ekor tabi‟ atau tabi‟ah.
58

Dan setiap 40 ekor, wajib 

mengeluarkan satu ekor musannah.
59

Setiap 60 ekor sapi wajib 

mengeluarkan dua tabi‟.Setiap tujuh puluh ekor, wajib mengeluarkan satu 

musannah dan satu tabi‟.Setiap 100 ekor, wajib mengeluarkan satu ekor 

musannah dan satu ekor tabi‟.Setiap 120 ekor, wajib mengeluarkan tiga 

ekor musannah dan empat ekor tabi‟.Begitu seterusnya.Dan diantara dua 

jumlah ketentuan tersebut, tidak diwajibkan mengeluarkan zakat.Sampai 

pada ketentuaan tersebut, tidak diwajibkan mengeluarkan zakat. 

- Nishab Kambing: 

Setiap jumlah 40 ekor kambing, wajib mengeluarkan zakat satu 

ekor kambing.Setiap 121 ekor, wajib mengeluarkan dua ekor kambing.Dan 
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Tabi‟ ialah sapi yang berumur satu tahun penuh dan masuk ketahun kedua 
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Musannah ialah sapi yang masuk berumur tiga tahun 
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apabila mencapai jumlah 201 ekor, wajib mengeluarkan tiga ekor 

kambing.Ketentuan ini disepakati semua ulama Mazhab.
60

 

e. Nishab Zakat Perusahaan (Eksploitasi) 

Al-Qardawi menyebutkan dengan istilah al-mustagallat, yaitu 

harta benda yang tidak diperdagangkan, akan tetapi diperkembangkannya 

dengan dipersewakan atau dijual hasil produksinya, benda hartanya tetap, 

akan tetapi manfaatnya yang berkembang.
61

 Contohnya seperti pariwisata: 

hotel-hotel, losmen, villa, perusahaan penerbangan, perkapalan dan lain 

sebagainya; seperti industry/pabrik: pabrik tekstil, pabrik pupuk, pabrik 

baja dan lain sebagainya; dan seperti real astate: peyewaan rumah, 

penyewaan tanah dan lain sebagainya.  

Pendapat Para Ulama Tentang Zakat Perusahan, dalam 

menghadapi masalah ini pendirian mereka sama dengan menghadapi zakat 

tijarah. Bagi mereka mempersempitkan lapangan sumber-sumber zakat, 

akan mengatakan tidak adanya zakat pada perusahaan, dengan alasan 

karena tidak adanya ketegasan dari Rasulullah Saw mengenai zakat 

perusahaan. Karena menurut mereka bahwa harta benda yang menjadi 

sumber zakat itu harus ada ketegasan dari Rasulullah, sedangkan pada 

prinsipnya semula manusia itu bebas dari tanggungan beban kewajiban. 

Adapun Rasulullah Saw, tidak menyinggung-nyinggung zakat 

perusahaan ini, karena memang jenis usaha semacam ini belum ada pada 

masa Rasulullah Saw bahkan pada masa Imam-imam Mujtahidin jenis-
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jenis usaha tersebut belum berlaku dikalangan mereka. Andaikata hal itu 

sudah berlaku didalam masyarakat mereka, pasti mereka sudah 

memutuskan hukumnya secara tegas. 

Namun meskipun demikian hal itu bisa dikembangkan kepada 

dalil-dalil umum dari al-Qur‟an dan mengkiaskan harta benda zakat yang 

ditetapkan oleh Rasulullah Saw, dengan memakai illat hukum yang sudah 

tercantum dalam prinsip-prinsip sumber zakat, yaitu prinsip mengandung 

sifat ekonomi dan sifat produktif. 

Tentang bagaimana dan kapan pungutan zakatnya ada beberapa 

teori, sebagai berikut: 

1) Pendapat pertama: Disamakan sebagai harta perdagangan. Jadi pada 

tiap-tiap akhir tahun semua permodalan diperhitungkan termasuk 

modal tetap dan modal tidak tetap, bersama masukan yang ada. Dan 

apabila jumlah keseluruhan mencapai satu nisab yaitu seharga 85 gram 

atau 94 gram emas murni, maka dipungut 2,5% untuk zakat. Demikian 

menurut pendapat Ibnu „Aqil al-Hanbali dan mazhab Hadawiyyah. 

2) Pendapat kedua: Hanya dipungut dari penghasilannya (masukan) pada 

waktu menerima hasil. Pendapat ini berdasarkan Imam Ahmad yang 

menfatwakan untuk menzakati rumah sewaan pada waktu menerima 

uang sewanya, tidak disyaratkan sampai satu tahun, dengan 

perhitungan penghasilannya dalam setahun mencapai satu nishab dan 

kadar pungutannya 2,5%. 
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3) Pendapat ketiga: Disamakan seperti zakat tanaman dan buah-buahan. 

Yaitu dipungut dari penghasilannya pada waktu menerimananya 

dengan angka pungutan 10% atau 5%. 

4) Pendapat keempat: Membedakan dalam dua kategori. Ada yang masuk 

harta benda tidak bergerak dan ada yang termasuk harta benda 

bergerak. Yang termasuk pertama, dipungut zakat dari penghasilan 

saja dengan angka pungutan 10%  atau 5%, yaitu dikiaskan dengan 

penghasilan bumi. 

Perusahaan yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah usaha 

dengan menyewakan benda harta yang barangnya masih tetap atau dengan 

mengambil hasil produksinya, sedangkan benda hartanya masih tetap.Jadi 

yang kita lihat adalah penghasilannya semata-mata bukan benda 

hartanya.Hal ini dimasukan dalam kategori sumber zakat yang berupa 

harta benda tidak bergerak (tetap). 

Menurut pedoman, jika sumber zakat itu berupa harta benda yang 

tidak bergerak (tetap), zakatnya dipunggut dari penghasilannya 

sebagaimana zakat hasil bumi. Karena benda harta atau peralatan dalam 

perusahanan itu disamakan dengan tanah pertanian, sedangkan tanah 

pertanian itu bendanya langgeng, kekal, tidak hancur dan tidak rusak 

sepanjang masa, padahal benda harta atau peralatan dalam perusahaan itu 

mengalami kerusakan dan kehancuran karena pemakaian dan lamanya 

waktu, maka dalam menafsirkan nishab zakat perusahaan itu harus diluar 

dana cadangandan dana pemeliharaan benda harta atau peralatan 
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perusahaan yang diperhitungkan setiap tahunnya, maka perhitungan 

nishabnya itu harus diluar dana asuransi.  

Perhitungan nishab pada perusahaan itu adalah dari aktiva lancer 

bersih yang sudah mencapai satu nishab dalam setahun, yakni aktiva 

lancer sesuai dengan neraca tahunan yang lazim disusun oleh setiap 

perusahaan pada setiap akhir tahun, dikurangi dengan kewajiban-

kewajiban dan hutang-hutang yang ada, Sisanya bersih masih ada seharga 

85 gram atau 94 gram emas murni. Hal ini mengingat bahwa yang 

dikenakan pungutan zakat itu adalah sejumlah harta benda yang 

menyebabkan pemiliknya masuk dalam kategori kaya, yaitu mempunyai 

kekayaan yang sudah mencapai satu nishab.
62

 

4. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat 

Orang-orang yang berhak menerima zakat dalam islam dengan 

Mustahiq yang berasal dari kata haqqa yahiqqu wa haqqotan yang 

memiliki arti kebenaran, hak, dan kemestian. Mustahiq ini merupakan isim 

fail dari istahaqqa yastahiqqu, yang memiliki arti yang berhak atau yang 

menuntut hak. 

Didalam al-Qur‟an hak mustahiq menggunakan huruf “Iam 

lilmilki” untuk menunjukan kepemilikan atau pemilik hak dan yang 

berhak. Yaitu terdapat pada ayat berikut:  
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          ُلل        ِلل  
للُ     (60)

63 
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 yang sedang dalam 

perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah 

Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS: At-Taubah:60) 
 

Abu Said Al-Khudri menceritakan bahwa, “pada suatu hari di saat 

Rasulullah member sedekah, datanglah seorang lelaki yang bernama 

Dzulkhuwaishirah Harqush At-Tamimi, dan berkata: ya Rasulullah, saya 

tidak berlaku adil, siapa lagi yang akan berlaku adil? Aku memperoleh 

kegagalan dan kerugian, jika aku berlaku adil. Dikala itu berkatalah Umar: 

Ya Rasulullah, izinkanlah saya memotong leher orang ini, saya lepaskan 

dari badannya. Permintaan Umar dijawab Nabi: Jangan, biarkan orang ini! 

Maka disaat itu diturunkanlah ayat 59 dan 60 dari surat At-Taubah. 

Berdasarkan ayat dan Hadist diatas dijelaskan sekali siapa yang 

berhak menerima zakat atau menuntut haknya dari zakat.Para ulama 

menyebutnya delapan ashnaf(delapan macam). Kedelapan asnaf itu adalah 

sebagai berikut:  
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1. Fakir  

Faqir atau Fakir dalam bahasa Indonesia sering dianggap identik dengan 

miskin, bahkan sering dijadikan kata majemuk fakir miskin. Hal ini 

tampaknya disebabkan kurangnya perbendaharaan kata bahasa Indonesia 

untuk menerjemahkan kata itu dalam satu kata. 

Fakir adalah orang yang menghajati pertolongan, yang perlu ditolong 

dalam menyelenggarakan keperluan hidupnya sehari-hari yang tidak dapat 

untuk keperluan hidupnya.  

2. Miskin  

Al-miskin berasal dari kata As-sukun.Maksudnya adalah minimnya 

gerakan tubuh dan kreatifitas karena lemah tak berdaya, dan jiwa karena 

qanahdan sabar. Jadi miskin dapat diartikan juga orang yang perlu 

ditolong, yang tidak mau meminta-minta, tidak mau pergi kesana-kesini 

untuk mencari pertolongan ia tetap berlaku tenang dan tidak kacau 

keadaannya, karena kemiskinannya. 

3. „Amil Zakat 

„amilin isim fail berbentuk jamak dari „amil, asalnya dari kata „amila ya‟ 

mau „amalan, artinya beramal atau bekerja. Dikaitkan dengan pekerjaan 

zakat, maka „amil adalah pekerjaan yang mengurusi zakat, yang terdiri 

dari pengumpulan, pembagian atau distributor, pencatatan, penjaga, 

pengembala hewan zakat maka jelas dan tidak terlalu banyak perbedaan 

pendapat karena „amil adalah petugas perzakatan. 
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Hanya saja perlu ditekankan bahwa hak „amil itu bukan karena faqir atau 

miskin, hal ini harus dipisahkan karena bisa jadi para „amil ini orang-orang 

yang mampu berzakat.
64

 

4. Muallaf  

Muallaf adalah mereka yang perlu ditarik simpatinya kepada Islam.Atau 

mereka yang ingin dimantapkan hatinya dalam Islam. Juga mereka yang 

perlu dikhawatirkan berbuat jahat terhadap orang Islam dan mereka yang 

diharap akan membela orang Islam.  

5. Riqab (budak) 

Riqab adalah mereka yang masih dalam perbudakan dan yang dimaksud 

oleh ayat 60 dari surat At-Taubah “segala mereka yang hendak 

melepaskan diri dari ikatan Riqab atau perbudakan”. 

Golongan ini meliputi golongan budak yang telah dijanjikan oleh tuannya 

akan dilepaskan jika ia dapat membayar sejumlah tertentu dan termasuk 

pula budak yang belum dijanjikan untuk dimerdekakan. Hal 

inimenggerakkan kita untuk melepaskan budak. Serta agama berusaha 

menghapuskan perbudakan. 

6. Gharimin (orang yang berhutang) 

Gharimin ialah mereka yang mempunyai hutang, tidak dapat membayar 

hutanganya karena telah jatuh fakir.Termasuk kedalamnya, mereka yang 

berhutang untuk kemaslahatan sendiri, kemaslahatan umum, dan 
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kemaslahatan bersama yang lain, seperti mendamaikan persengketaan, 

manjamu tamu, memakmurkan masjid, membuat jembatan dan lain-lain. 

Hanya mereka yang berhutang untuk kemaslahatan diri, baru boleh 

meminta hak ini, bila mereka sendiri telah fakir, telah jatuh miskin tidak 

sanggup lagi membayarnya. Adapun mereka yang berhutang karena 

kemaslahatan umum, maka ia boleh minta dari bagian ini untuk 

pembayaran hutangnya, guna mendamaikan orang yang berselisih.
65

 

7. Sabilillah  

Sabil ialah jalan, sabilillah ialah jalan yang baik berupa kepercayaan, 

maupun amal, yang menyampaikan kita kepada keridhaan Allah.Diantara 

ahli ilmu ada yang menyangkutkan sabilillah dengan perang. 

Perang melawan orang kafir yang memerangi Islam dan kaum muslimin, 

sarana dan prasarana kajian ilmu agama, aktifis agama yang 

membelanjakan waktu dan energinya untuk Islam dan keilmuan Islam, 

pemakmuran masjid, belajar agama untuk kepentingan Islam dan kaum 

Muslimin, dakwah Islamiyyah. 

8. Ibnu Sabil 

Ibnu Sabil adalah orang yang berkemampuan tetapi dalam suatu perjalanan 

kehabisan bekal atau kehilangan bekal dan tidak dapat menggunakan 

kekayaan.Dengan catatan dalam perjalanan yang dilakukan adalah 
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perjalanan yang halal dan bukan perjalanan yang maksiat kepada Allah 

SWT.
66

 

Boleh juga dimaksud dengan Ibnu Sabil, adalah anak-anak yang 

ditinggalkan ditegah jalan oleh keluarganya (anak buangan).Hendaklah anak-

anak itu diambil dan dipelihara dengan harta yang diperoleh dari bagian 

ini.Termasuk juga, mereka yang tidak mempunyai rumah bergelandangan di 

jalan-jalan raya, tidak tentu tempat tinggalnya dan tidak mempunyai usaha 

yang dapat menghasilkan nafkah hidupnya.Orang yang baru hendak berjalan 

tapi tidak punya belanja yang cukup, tidak dapat dinamakan ibnu sabil, sebab 

belum dalam perjalanan, masih memperoleh tempat meminta pertolongan, 

masih dalam kalangan ahli familinya.Demikian penetapan Izzuddin ibn 

Abdissalam.
67

Tetapi jika ia mempunyai sesuatu kepentingan besar untuk 

berjalan itu, tapi tidak cukup belanjanya dan tidak ada orang yang 

menolongnya, tidak ada tempat ia meminta pertolongan, maka kepadanya 

boleh diberikan hak ibnu sabil ini. 
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BAB III 

DATA LAPANGAN 

 

A. Gambaran Umum Kelurahan Sukarame 

1. Sejarah Singkat Kelurahan Sukarame 

Wilayah Kecamatan Sukarame awal mulanya merupakan bagian 

dari Kecamatan Kedaton, kemudian berdasarkan Peraturan Daerah 

nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batasan Kota Tangjungkarang- 

Telukbetung, wilayah ini dipecah menjadi Kecamatan Sukarame 

Kotamadya II Bandar Lampung. Dengan demikian wilayah administrasi 

ini merupakan Kecamatan baru yang terdiri dari 3 kelurahan, yaitu 

Kelurahan Sukarame, Way Dadi dan Korpri Raya. Selanjutnya, 

berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I 

Lampung No. 110 Tahun 1992 (G/110/B/HK/1992), Kecamatan 

Sukarame dimekarkan menjadi 6 kelurahan yaitu: 

1. Sukarame    4. Way Dadi Baru 

2. Sukarame Baru   5. Korpri Raya 

3. Way Dadi    6. Korpri Jaya 

  Kelurahan Sukarame merupakan pusat pemeritahan Kecamatan 

Sukarame. Awalnya kelurahan Sukarame memiliki 3 Lingkungan dan 31 

RT. Di Lingkungan I terdapat 22 RT, lingkungan II terdapat 6 RT, dan 

lingkungan III terdapat 4 RT. Namun ditahun 2013 dua lingkungan 

(lingkungan dua dan tiga) digabung menjadi saru lingkungan, sehingga 
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pada tahun 2013 lingkungan II memiliki 10 RT hingga saat ini. Adapun 

penggabugan tersebut bertuuan untuk meningkatka kegiatan 

penyelenggaraan pemerintahan sehingga mempermudah pelayanan 

pemerintah Kelurahan Sukarame terhadap masyarakat di Kelurahan 

Sukarame.  

2. Kondisi Geografis Kelurahan Sukarame  

Kelurahan Sukarame merupakan salah satu kelurahan yang ada di 

Kecamatan Sukarame. Kelurahan Sukarame terbagi menjadi dua 

lingkungan, setiap lingkungan memiliki Keta RT, di lingkungan satu 

terdapat 22 RT dan dilingkungan dua terdapat 10 RT.  Kelurahan 

Sukarame berbatasan langsung dengan: 

a. Sebelah Utara   : Way Dadi dan Korpri Jaya 

b. Sebelah Selatan   : Sukabumi Indah dan Sukabumi 

c. Sebelah Timur   : Sukarame Baru 

d. Sebelah Barat   : Way Halm Permai 

 

3. Kondisi Demografis Kelurahan Sukarame 

Penduduk kelurahan Sukarame terdiri dari 2 (dua) kelompok besar, 

yaitu penduduk asli dan penduduk pendatang. 

Adapun jumlah penduduk menurut jenis kelamin adalah: 
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Tabel I 

No Jenis Kelamin Jumlah 

1 Laki-laki 7.343 

2 Perempuan 7.441 

Total 14.784 

Sumber Data: Monografi Kelurahan Sukarame  Tahun 2017 

Kemudian, jumlah penduduk Kelurahan Sukarame berdasarkan 

Agamanya adalah sebagai berikut: 

Tabel II 

No Agama Jumlah Persentase 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

Islam 

Kristen Protestan 

Kristen Katolik 

Budha 

Hindu 

Kong Hu Cu 

13.950 

566 

182 

53 

43 

9 

86, 68% 

10, 87% 

2, 44% 

1, 59% 

1, 10% 

0, 10% 

 Jumlah 14. 784 100% 

Sumber Data: Monografi Kelurahan Sukarame Tahun 2017 
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Tabel III 

Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia 

No  Umur  Jumlah  

    1.  

    2. 

    3.  

    4. 

0-5 Tahun 

6-17 Tahun 

18-24 Tahun 

25 Tahun Keatas 

1.430 

3.227 

1.859 

8.288 

 Jumlah  14.784 

Sumber Data: Monografi Kelurahan Sukarame Tahun 2017 

Dari table III diatas diketahui bahwa jumlah penduduk dkelurahan 

Sukarame berjumlah 14.784 jiwa. Jika dilihat lebih detail, dapat 

diketahui bahwa jumlah penduduk terbanyak adalah pada umur angkatan 

kerja yaitu sebanyak 8.288 jiwa jika dipersenkan berkisar 55%, dimana 

umur tersebut merupakan usia produktif yang dapat menimbulkan hal 

positif maupun negatif. Positif yang dimaksud jika usia produktif tersebut 

berkualitas sehingga membuat Kelurahan Sukarame tidak mengalami 

kesulitan untuk berkembang, namun jika usia produktif tersebut tidak 

berkualitas maka Kelurahan tersebut akan mengalami kesulitan untuk 

berkembang. Oleh karena itu pemerintahan lebih meningkatkan 

pendidikan penduduk pada usia produktif agar penduduk terebut nantinya 

tidak menjadi beban bagi Kelurahan Sukarame.  

Pekerjaan merupakan proses penciptakan atu pembetukan nilai-

nilai baru pada unit sumberdaya dan pengubahan atau penambahan nilai 

pada unit pemenuhan kebutuhan yang ada. Pada umumnya status 

pekerjaan mempunyai pengaruh terhadap suami dan istri yang sama-
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sama bekerja maka rumah tangga tersebut cendrung memiliki anak lebih 

sedikit, ini karena kesibukan pekerjaan yang mereka jalankan. 

Jika dilihat dari status pekerjaan masyarakat Kelurahan Sukarame, 

hampir rata-rata penduduk laki-laki maupun perempuan berstatus 

berkerja dengan beragam jenis pekerjaan penduduk Kelurahan Sukarame 

dapat dilihat pada table: 

Tabel IV 

Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian 

     No  Jenis Mata Pencarian Jumlah  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

Pegawai Negeri Sipil 

TNI/Polri 

Dagang 

Tani 

Tukang 

Buruh 

Pensiunan 

Jasa Sewa Rumah Kost 

Lain-lain 

1.406 orang 

129 orang 

3.320 orang 

123 orang 

859 orang 

3.310 orang  

1.912 orang  

117 orang  

3.500 orang 

 Jumlah  14.676 orang 

Sumber Data: Monografi Kelurahan Sukarame Tahun  2017 

Pendidikan dan pengajaran adalah suatu kewajiban bagi setiap 

manusia dalam rangka menunjang masa depan. Oleh karena itu, masalah 
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pendidikan sangat diperlukan, terutama pendidikan agama.  Tetapi masih 

ada yang belum menyadari sepenuhnya. Hal ini dapat dilihat dari 

rendahnya pemahaman ajaran agama. Adapun pendidikan formal di 

Kelurahan Sukarame dapat dilihat dalam tabel berikut: 

Pembangunan suatu daerah dapat dilihat dari sumberdaya 

manusianya, jika suatu daerah tidak memiliki sumberdaya manusia yang 

positif maka daerah tersebut akan mengalami kesulitan untuk 

berkembang. Oleh karena itu pemerintahan meningkatkan sumberdaya 

manusia disetiap daerah dengan cara meningkatkan pendidikan 

masyarakat, hal inilah yang membuat pemerintah membuat program 

wajib belajar minimal 12 tahun wajib sekolah sampai jenjang SLTA.  

Tinggi rendahnya kualitas sumberdaya manusia dapat dilihat dari 

tingkat pendidikan masyarakat didaerah tersebut. Adapun keadaan 

penduduk di Kelurahan Sukarame berdasarkan pendidikan adalah: 

Tabel V 

Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan 

  No  Tingkat Pendidikan  Jumlah  

    1.  

    2.  

    3.  

    4.  

    5. 

Sarjana  

Sarjana Muda 

SLTA 

SLTP 

SD 

2.082 

696 

6.809 

2.010 

1.155 
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    6.  

    7.  

    8. 

Taman Kanak-kanak 

Belum Sekolah 

Buta Huruf 

972 

980 

- 

 Jumlah  14.784 

Sumber Data: Monografi Kelurahan Sukarame Tahun 2017. 
68

 

4. Struktur Pemerintahan Kelurahan Sukarame 

Pada saat ini pemerintahan Kelurahan Sukarame dipimpin oleh 

seorang kepala Kelurahan (lurah) yang ditunjuk langsung oleh Walikota 

Bandar Lampung pada tahun 2014. Pemimpin Kelurahan yang ditunjuk 

langsung oleh Walikota tersebut adalah Bapak Anwar AR. SE yang 

didampingi oleh Sekertaris Lurah (yang menangani sistem administrasi), 

yaitu Ibu Lailani, S.Sos. Berikut digambarkan dalam Bagan Struktur 

Pemerintahan kelurahan Sukarame beserta pejabat-pejabatnya. 
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 Monografi Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Bandar Lampung, Dicatat 

tanggal 5 April 2018 
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Bagan Struktur Organisasi Kelurahan Sukarame 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber Data: Papan Struktur Organisasi Kelurahan Sukarame tahun 2014.
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 Sumber: Papan Struktur Organisasi Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame 

Bandar Lampung, Dicacat tanggal 5 April 2018 

 

Kepala Lurah 

Anwar AR, SE 

Kasi Pembang. 

Hermawan, SE 

Sekertaris 

Lailani, S.Sos 

Kasi Trantib 

Suhardi, S.IP 

Kasi Pember. Masy. 

Lydia Dwi Fransiska 

Kasi Pemer. 

Sepridawati 

Staf Pembang. 

Robana 

Staf Trantib 

Deni Efendi 

Staf Pember. Masy 

Lyana 

Staf Pemer. 

Nilawati 
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B. Praktik Pengeluaran Zakat Rumah Kost 

Kelurahan Sukarame adalah Sebuah kelurahan yang sangat strategis 

untuk dijadikan tempat bisnis penyewaan rumah kost, sebab karena daerah ini 

terletak dekat dengan kota dan dikelilingi oleh beberapa sekolahan serta 

sebuah perguruan tinggi, sehingga bisnis sewa rumah kost menjadi salah satu 

alternatif untuk menjalankan usaha sampingan dan juga untuk memperoleh 

keuntungan. Usaha atau bisnis sewa rumah kost semakin lama semakin 

disukai oleh masyarakat, karena orang yang menyewakan rumah kost itu tetap 

memiliki rumah tersebut serta mendapat keuntungan yang lebih dari cukup. 

Akan tetapi sangat disayangkan, karena rasa kepekaan masyarakat 

terhadap sesuatu yang mendatangkan keuntungan belum disertai rasa peka 

terhadap ketaatan menjalankan perintah agama yang diwajib sekalipun, 

seperti misalnya menunaikan Zakat, khususnya zakat dari hasil usaha rumah 

kost. Padahal, yang penulis jelaskan didalam bab sebelumnya bahwa setiap 

hasil usaha yang telah memenuhi syarat sebagai harta yang wajib dizakati, 

adalah wajib hukumnya untuk dikeluarkan zakatnya dan begitu juga dengan 

hasil usaha pada rumah kost. Hal ini terdapat dalam surat At-Taubah ayat: 

103 

َهْم ِِبَا َوَصلِّ َعلْيِهمْ  ِإنِّ َصَلواَتَك ُخْذ ِمْن أَْمَواِلِِْم صَ  ي ْ ُر ُىْم َوتُ َز كَّ َدَقًة ُتَطهِّ

يٌع َعِلْيمٌ  ٌْ َواللَُّو َسَِ ُْم  ٓٚ(ٖٓٔ)َسَكٌن ِلَّ
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Dapertemen Agama RI, Op.Cit., h. 203   
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Artinya “ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu 

membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoakanlah untuk mereka. 

Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan 

Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. 
71

 

 

Dalam ayat tersebut berzakat sangatlah wajib. Zakat dikeluarkan supaya 

hasil dari usaha kita menjadi berkah, menjadi suci dimata Allah, serta 

mencukupi untuk kehidupan sehari-hari, dan melaksanakan zakat juga bisa 

membantu kalangan bawah agar ikut merasakan dari penghasilan yang 

didapatkan oleh orang yang berpengasilan cukup. 

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, maka akan dapat diketahui 

apakah hasil dari penyewaan rumah kost sudah mencapai nishab atau belum, 

melalui keterangan dibawah: 

1. Nama pemilik kost  : Darlian Pone, S.H.,S.E.,M.M 

Pekerjaan    : Advokat 

Alamat    : Jl. Karimun Jawa, Kecamatan Sukarame 

Nama rumah kost  : Pone Graha 

Jumlah kamar   : 40 kamar  

      36 Ruko  

Tarif per kamar  : 40 kamar Rp. 5.000.000,- 

      30 Ruko Rp. 10.000.000,- 

Hasil    :  40 kamar+30 ruko =Rp. 500.000.000,-  

Pendapatan tahun 2016-2017            = Rp. 200.000.000,- 

                  Rp. 500.000.000,- 
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 Dapertemen Agama RI, Op.Cit., h. 203 
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Jadi dari hasil diatas diketahui bahwa hasil dari sewa menyewa rumah 

kost dan ruko tersebut sudah mencapai nishabnya, dan zakat yang harus 

dikeluarkan adalah: 

2,5% x Rp. 500.000.000,- = Rp.12.000.000,-                

2. Nama     : Abdullah Bashir 

Alamat    : Jl. Letnan Kolonel Endro Suratmin 

Pekerjaan    : Wirasuwasta 

Nama Rumah Kost   : Kosan Bapak Abdullah 

Jumlah Kamar   : 14 kamar 

Tarif per Kamar   : Rp. 5.500.000,- 

Hasil     : 14 x 5.500.000,- =Rp. 77.000.000,- 

Pendapatan tahun 2016-2017          =Rp. 50.000.000,- 

              Rp. 77.000.000,- 

Dari hasil diatas diketahui bahwa sewa hasil rumah kost tersebut 

sudah mencapai nishab, dan zakat yang harus dikeluarkan adalah: 

2,5% x Rp. 77.000.000,-  =Rp. 1.925.000,- 

3. Nama     : Ahmad Syahruddin  

Alamat    : Gg. Liya. Kecamatan Sukarame 

Pekerjaan    : Penunggu Kosan 

Nama Rumah Kost   : Nurul Putri 

Jumlah Kamar   : 16 kamar 

Tarif per kamar   : Rp. 7.000.000,- 

Hasil    : 16 x Rp. 7.000.000,- = Rp. 112.000.000,- 
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Pendapatan tahun 2016-2017     = Rp. 80.000.000,- 

          Rp. 112.000.000,- 

        

Dari hasil perhitungan diatas bahwa hasil dari sewa rumah kost 

sudah mencapai nishabnya, dan zakat yang harus dikeluarkan adalah: 

 2,5% x Rp. 112.000.000,- = Rp. 2.800.000,- 

4. Nama     : Nur Rohmah, A.Md.Pd 

Alamat    : Jl. Pulau Lingga. Kecamatan Sukarame 

Pekerjaan    : Bisnis fotocopian 

Nama Rumah Kost   : acsronic 

Jumlah Kamar   : 19 kamar 

Tarif per kamar   : Rp. 5.000.000,- 

Hasil     : 19 x Rp. 5.000.000,- =Rp. 95.000.000,- 

Pendapatan tahun 2016-2017     =Rp. 45.000.000,- 

         Rp. 95.000.000,- 

 

Dari hasil perhitungan diatas bahwa hasil dari sewa rumah kost 

acsronic sudah mencapai nishabnya, dan zakat yang harus dikeluarkan 

adalah:  

2,5% x Rp. 95.000.000,- = Rp. 2.357.000,- 

Dari hasil perhitungan diatas rata-rata rumah kost yang disewakan 

sudah mencapai suatu nishabnya yang benar-benar wajib dikeluarkan 

zakatnya. Berdasarkan dari wawancara yang saya dapatkan dari para 

pemilik rumah kost menyenai pengeluaran zakat mereka belum begitu 
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memahami mengenai jumlah-jumlah yang harus dikeluarkan, karena 

menurut mereka zakat rumah kost ini tergolong masih baru ditelinga 

mereka. Maka dari itu para pemilik dalam meyalurkan pengahasilannya  

hanya dengan memberikan begitu saja, seperti diberikan untuk sumbangan 

kepada tempat-tempat ibadah, menyumbang kegiatan-kegiatan masjid dan 

ada juga yang memberikan bonus untuk pegawai yang bekerja di rumah 

kost yang dikelola. 
72

  

Selain penyaluran yang kurang terarah dalam mengeluarkan       

zakatnya, ada satu rumah kost yang bemberikan penghasilannya dengan 

cara menyalurkan zakat dari penghasilannya langsung kepada pengurus 

zakat yaitu BASNAS dengan mengikuti persentase 2,5% dari penghasilan 

diterima per tahunnya.
73

 

 

C. Pemahaman Pemilik Kost Tentang Pengeluaran Zakat 

Kelurahan Sukarame adalah salah satu kelurahan yang berada di daerah 

Bandar Lampung, merupakan Kelurahan yang berdekat dengan perguruan 

tinggi serta berdekatan dengan beberapa sekolahan. Dengan lokasi yang 

strategis, sangatlah wajar jika masyarakat sekitaran memilih untuk membuka 

usaha penyewaan rumah kost, usaha seperti ini menjadi salah satu usaha 

sampingan yang cukup menjanjikan dan keuntungan yang didapatkan dari 

penyewaan rumah kost tersebut lebih dari cukup dan sangat menjanjikan bagi 

pemiliknya.  
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 Darlian Pone, Wawancara dengan Penulis, kosan ponegraha, Sukarame, 9 Februari 

2018 
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 Nur Rohmah, Wawancara dengan penulis, pemilik kosan Acronic, 4 Februari 2018 
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Pendapatan yang didapatkan dari penyewaan rumah kost yang sudah 

melebihi bagi para pemilik belum begitu menyadarkan akan kewajiban zakat 

dari hasil usaha mereka, karena mereka hanya menerimanya saja setiap tahun 

tanpa mengelurkan kewajiban yang seharusnya yaitu zakat. Pendapatan dari 

penyewaan rumah kost yang didapatkan setiap tahunnya rata-rata Rp. 

50.000.000,-. Nilai uang sebesar itu sudah masuk keharusan mengeluarkan 

zakat dari penghasilannya.   

Pemahaman para pemilik mengenai zakat hanya sebatas memberikan 

sumbangan-sumbangan, shadaqah dan untuk bonus kepada kariyawan 

penjaga rumah kost. Padahal mereka mengerti yang namanya zakat itu 

kewajiban dalam syariat Islam, akan tetapi cara penyalurannya yang mereka 

belum begitu mengerti disalurkan kepada siapa saja dan berapa jumlah 

persentase yang harus dikeluarkan dalam setiap pengahasilan yang 

didapatkan.  

Karena mereka memahami konsep zakat itu hanya sebatas shadaqah saja, 

sedangkan shadaqah itu berbeda dari zakat, shadaqah itu waktu serta 

jumlahnya tidak ada ketentuan yang jelas sedangkan zakat waktu dan 

nishabnya sudah ditentukan dalam al-Qur‟an dan as-sunnah. Hal ini dapat 

dilihat dari cara mereka memahami dan juga mempraktikan pegeluaran hasil 

dari usaha mereka.  
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D. Pengaruh Rumah Kost Terhadap Perkembangan Ekonomi Masyarakat 

Kota merupakan istilah bagi daerah yang memiliki pusat dari berbagai 

kegiatan manusia, maka daerah perkotaan memiliki keunikan tersendiri 

dibanding dengan perdesaan. Kota merupakan pusat dari kegiatan hampir 

setiap manusia serta banyak menawarkan berbagai kesempatan yang lebih 

besar dari pada perdesaan. Tidak mengherankan bahwa banyak penduduk 

pendesaan yang imigrasi kekota untuk memperbaiki kehidupannya dan 

meningkatkan perkembangan ekonominya. Sehingga memberikan peluang 

dikalangan masyarakat untuk meningkatkan kegiatan dalam bidang 

perekonomian yang terbuka lebar di daerah perkotaan. 

Pengaruh keberadaan bangunan rumah kost yang dekat dengan 

pemukiman warga membuat masyarakat atusias untuk membuka lahan bisnis 

yang menjanjikan, seperti adanya pedagang rumah makan cepat saji, tempat 

fotocopian, apotik, warung sembako, dan juga londrian. Mempunyai bisnis 

seperti ini memang ada hubungan erat dengan kehidupan manusia khusus nya 

disekitaran rumah kost yang moyoritas penghuninya adalah kalangan 

mahasiswa, kalangan berumah tangga yang sibuk dengan pekerjaannya, dan 

juga wiraswasta yang sibuk dengan pekerjaan kantornya. 

Para pekerja selain dari mahasiwa seringkali berangkat bekerja dari pagi 

sampai siang dan bahkan ada juga yang pulang hingga larut malam. Sehingga 

membuat mereka tidak sempat untuk melakukan rutinitas didalam kosan 

seperti memasak dan juga mencuci pakaian-pakaiannya. Adanya kehidupan 

manusia dimuka bumi ini pasti tidak jauh dari kegiatan bermuamalah. Usaha 
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seperti rumah makan cepat saji, dan tempat untuk melondri sangat membantu 

penghuni/penyewa rumah kost ini, karena memudahkan bagi mereka tanpa 

harus khawatir kelaparan dan juga baju-baju yang bertumpuk karena tidak 

sempatnya untuk mencuci. 

Seperti ibu maimunah yang saya wawancarai, dia memiliki rumah makan 

khusus menjual masakan padang. Dia bercerita kalau merasa sangat terbantu 

pertumbuhan ekonomi keluarganya dengan adanya bangunan rumah kost 

yang ada disekitaran warung makan yang ia miliki, hampir rata-rata setiap 

hari masakan yang iya jual habis dibeli oleh penghuni kost yang 

kesehariannya bekerja sebagai kariawan perusahaan.
74

 

Bukan juga cuman ibu maimunah saja yang merasa terbantu 

perekonomiannya, melainkan semua penjual atau pedangan merasa 

diuntungkan dengan adanya bangunan sewa rumah kost di sekitaran wilayah 

mereka, karena bisa membuka usaha sendiri untuk kehidupan keluarganya 

dan tambahan perekonomian masyarakat sekitar. 

  

                                                             
74

 Siti Maimunah, Wawancara dengan Penulis ,Sukarame, 1 Februari 2018 
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BAB IV 

PELAKSANAAN ZAKAT RUMAH KOST MENURUT HUKUM ISLAM 

 

A. Praktik Pengeluaran Zakat RumahKost 

Berdasarkan data yang diperoleh dilapangan tentang pratek 

pengeluaran zakat rumah kost di Kecamatan Sukarame, seperti yang telah 

dipaparkan didalam BAB III dan juga ditinjau dari pembahasan dalam 

BAB II sebagai landasan teori dapat dianalisakan sebagai berikut: 

Sewa menyewa rumah kost adalah salah satu usaha berkembang 

dari segi penghasilannya, setiap usaha yang mendatangkan penghasilan 

kepada pemiliknya harus dikeluarkan zakatnya.Masyarakat Sukarame 

khususnya para pemilik rumah kost telah mengetahui adanya kewajiban 

mengeluarkan zakat dari hasil usaha. 

Zakat rumah kost masih tergolong baru dikalangan para pemilik 

usaha, maka dari itu mereka belum begitu memahami tentang ini.Karena 

yang mereka pahami zakat memang wajib dikeluarkan, akan tetapi 

mengenai zakat rumah kost inimerekabaru-barumengetahuinya. 

Pengeluaran dari penghasilan usaha rumah kost ini mereka hanya 

memberikan kepada yang membutuhkan saja tanpa mengetahui yang 

mereka keluarkan itu berbentuk zakat atau kah bukan.Hanya diberikan 

kepada orang yang meminta-minta, sumbangan kepada masjid-masjid 

sekitar dan shadaqah kepada orang yang membutuhkan. 
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zakat rumah kost disamakan dengan zakat perdangan dan zakat 

tanaman yaitu zakat dari perdangan setara dengan setiap akhir tahunnya 

semua permodalan diperhitungkan termasuk modal tetap dan modal tidak 

tetap, bersama masukan yang ada. Dan apabila jumlah keseluruhan 

mencapai satu nishab yaitu seharga 85 gram atau 94 gram emasmurni, 

makadipungut 2,5% untuk zakat. Sedangkan bila disamakan dengan zakat 

tanaman 

yaitudipungutdaripenghasilannyapadawaktumenerimananyadenganangkap

ungutan 10% atau 5% 

B. PandanganHukum Islam TerhadapPengeluaran Zakat RumahKost 

Dalam syariat Islam zakat merupakan rukun Islam yang ke-3 yang 

diwajib untuk umat Muslim harus mengeluarkan zakat dari setiap usaha 

atau pun pengahasilan yang didapatkan oleh pemiliknya. Allah SWT telah 

memerintahkan setiap muslim yang memiliki penghasilan yang sudah 

mencapai nishab dalam hartanya dengan syarat-syarat tertentu untuk 

mengeluarkan zakat setiap tahun.kemudian Zakat tersebut diberikan 

kepada yang berhak menerimanya seperti dikalangan orang-orang fakir, 

orang-orang miskin, badan amil, mu‟allaf, budak, orang yang berhutang, 

Sabilillah dan juga IbnuSabil, kalangan ini sudah sangat jelas diterangkan 

didalam kitab suci Al-Qur‟an. 

Di dalam praktek yang dijelaskan di bab-bab diatas bahwa para 

pemilik kost mengetahui bahwa segala usaha yang menghasilkan harus 

dikeluarkan zakatnya, namun pemilik kost belum begitu memahami 
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Karena kurangnya pehaman tentang zakat rumah kost yang terbilang 

masih baru dikalangan pengusaha. Jadi pehaman mereka tentang konsep 

zakat hanya sebatas konsep shadaqah saja yang menurut mereka itu sudah 

itu telah memenuhi kewajiban dari zakat. 

Di dalam al-Qur‟an Shadaqah dan zakat memiliki kedudukan serta 

kewajiban yang berbeda.Shadaqah bias diberikan kapan saja serta 

ketentuan uang/persentasenya juga tidak ditentukan secara terperinci. 

Sedangkan mengenai zakat, zakat itu hukumnya wajib bagi seseorang 

yang telah memiliki harta yang sudah mencapai satu nishab dan lamanya 

sudah satu tahun atau sudah mencapai haul. Yaitu apabila sudah mencapai 

harga 85 gr emas murni dan jika persenkan mencapai2,5%. 

Dalam syariat Islam ada golongan orang yang berhak menerima 

zakat,serta yang tidak berhak menerima zakat, adalah sebagai berikut: 

1. Fakir, adalah orang yang tidak mempunyai harta/penghasilan sama 

sekali 

2. Miskin, adalah orang yang punya harta/penghasilan namun tidak 

mencukupi kebutuhannya 

3. Amil Zakat, badan yang mengurusi zakat 

4. Mu‟allaf, mereka yang perlu ditarik simpatinya kepada Allah 

5. Riqab, adalah budak 

6. Gharimin, adalah orang yang mempunyai hutang dan tidak bias 

membayarnya karena jatuh miskin 

7. Sabilillah 
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8. IbnuSabil 

Dan ada orang-orang yang tidak berhak menerima zakat 

darimuzzaki, adalah: 

1. Keluarga Nabi dan kerabatnya 

2. Orang kaya 

3. Orang yang mampu bekerja 

4. Kaum kafir 

5. Orang yang masih dalam tanggungan muzakki zakat 

6. Anak yatim yang kaya raya 

Orang yang mampu bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidupnya 

tidak wajib diberi zakat, karena mereka masih mampu untuk melakukan 

pekerjaan yang sebagaimana mestinya.Masih banyak kalangan orang-

orang yang wajib menerima zakat dari kalangan orang yang mampu atau 

dari para muzzaki. 

Namun ada beberapa syarat dan ketentuan harta wajib zakat 

diantaranya sebagai berikut: 

1. Harta tersebut milik sepenuhnya 

2. Harta tersebut berkembang 

3. Telah mencukupi nishabnya 

4. Melebihi kebutuhan biasanya 

5. Bebas dari hutang, dan 

6. Berlaku satu tahun 
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Dalam syari‟at Islam zakat yang dikeluarkan harus tepat diberikan diberikan 

kepada orang yang membutuhkan. Karena dalam penelitian ini pengeluaran zakat 

yang dilakukan oleh para pemilik usaha rumah kost belum sesuai dalam 

kewajiban sebagai mana mestinya, karena tidak adanya kejelasan berapa 

persentase yang wajib mereka keluarkan dalam zakatnya dan juga pemberian 

bukan kepada orang yang benar-benar wajib mendapatkan penyaluran zakat.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, yang telah dilakukan dari data yang 

berhasil dihimpun oleh peneliti maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Praktik pengeluaran zakat  

Hasil dari penelitian menganai praktik pengeluaran zakat rumah kost. 

Mereka mengetahui usaha yang memberi penghasilan bagi pemiliknya 

diharuskan mengeluarkan zakatnya, akan tetapi penghasilan dari usaha 

yang mereka kelola zakatnya belum ter realisasi, karena mereka tidak 

begitu memahami secara terperinci mengenai kewajiban yang harus 

mereka keluarkan. Sebab para pemilik hanya memberikan sebagian dari 

penghasilannya begitu saja tanpa adanya perhitungan terlebih dahulu 

mengenai nishab yang wajib dikeluarkan. Kurangnya pemahaman itu 

dikarenakan zakat rumah kost ini masih terbilang baru dikalangan para 

pemilik usaha, dan juga kurangnya mengikuti majlis ta‟lim yang ada 

disekitar daerah tersebut.  

2. Menurut pandangan hukum Islam 

Karena kurangnya pemahaman mengenai zakat dari hasil rumah kost yang 

disewakan serta keterbatasan pengetahuan mengenai agama yang 

didapatkan, sehingga mereka mengetahui konsep zakat hanya sebatas 

kewajiban dan keharusan saja, namun kebanyakan dari mereka belum 
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mengetahui tentang prosedur atau tata cara untuk menyalurkannya. Karena 

yang mereka pahami pemberian berupa shadaqah itu sudah dianggap 

pengeluran dari sebagian penghasilan mereka. 

Dilihat dari hukumnya zakat dan shadaqah memiliki perbedaan hukum 

serta syarat prosedur pelaksanaannya, yaitu kalau zakat wajib dilaksanakan 

untuk orang yang telah memiliki harta yang sudah mencapai nishabnya 

serta persentasenya sudah ditetapkan. Sedangkan shadaqah tidak wajib 

dilaksanakan, hanya saja dianjurkan bagi orang yang memiliki harta yang 

lebih agar senantiasa menyedekahkan sebagaian hartanya kepada orang 

yang membutuhkan tanpa adanya ketentuan mengenai kadar dan juga 

waktunya. 

B. Saran-saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran-saran 

sebagai berikut:  

a. Perlu adanya pemahaman yang tepat terhadap Hukum Islam kepada 

masyarakat khususnya kalangan pemilik usaha rumah kost Agar lebih 

menyadari bahwa apapun jenis usaha yang dijalankan, jika sudah 

memenuhi syarat-syarat harta yang wajib dizakati, maka harus 

dikeluarkan zakatnya. 

b. Agar segera melaksanakan zakat, dalam hal ini Zakat dari hasil usaha 

Rumah Kost bagi yang sudah memenuhi syarat-syaratnya. 
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