
BAB II 

KERANGKA TEORI 

 

A. Tinjauan Umum Zakat, Infaq dan Shadaqah  

1. Teori Zakat  

Zakat merupakan penopang dan tambahan meringankan beban 

pemerintah dalam menciptakan pemerataan dan penggangguran 

kemiskinan. Demikian pula zakat tidak menghalangi negara untuk 

mengadopsi ukuran-ukuran fiskal dan skema-skema redistribusi 

pendapatan seta perluasan lapangan pekerjaan dan peluang penciptaan 

lapangan kerja sendiri melalui bantuan modal ringan dari dana zakat itu 

sendiri.1 

Zakat disalukan untuk memenuhi konsumsi pokok kebutuhan yang 

habis di pakai dari hari kehari. Meskipun mungkin mampu membantu fakir 

miskin memenuhi kebutuhan hidup yang mendesak, cara pemanfaatan 

zakat seperti ini cenderung mengabaikan si penerima dalam situasi 

kemiskinannya. Pemberian “ikan” yang terus menerus tidak akan 

mendorong orang menjadi “tukang pancing” terutama zakat dibagikan 

berdasarkan flat rate. Karena itu “reorientasi” prioritas pemanfaatan zakat 

perlu dilakukan ke arah manfaat jangka panjangnya. Pertama, zakat harus 

dibagikan sebagai “pajak pendapatan negatif” untuk mempertahannkan 

insentif kerja atau mencari penghasilan sendiri dikalangan fakir miskin. 

                                                           
1 Eko Suprayitno, Ekonomi Islam (Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan KonvensionaI), 

Yogyakarta: Ghara Ilmu, 2005), h. 34. 
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Kedua sebagian dari zakat yang terkumpul (setidaknya 50%) harus di 

gunakan untuk membiayai kegiatan memberi “pancing”(kegiatan 

produktif) kepada kelompok masyarakat fakir-miskin.2 

Zakat meningkatkan pendapatan orang-orang miskin. Karena 

rendahnya pendapatan mereka, tambahan pendapatan tersebut akan 

dipergunakan keseluruhannya untuk membeli barang-barang.3 Zakat 

memperbaiki pola konsumsi, produksi dan distribusi dalam masayrakat 

Islam. saah satunya kejahatan terbesar dalam sistem kapitalalisme adalah 

penguasan dan kepemilikan sumber daya produksi yang dikuasai segelintir 

manusia yang beruntung, hingga mengabaikan orang-orang yang kurang 

beruntung yang sangat banyak jumlahnya. Hal ini mengakibatkan 

perbedaan dalam hal pendapatan yang ada dan akhirnya dapat 

memperlambat pertumbuhan industri dan perdagangan dalam negeri. 

Karena suatu tatanan ekonomi dan dimonopoli, selalu merintangi 

pemanfaatan sumber daya ekonomi suatu negara dengan sepenuhnya.4 

Zakat merupakan tonggak ekonomi Islam yang sudah lama 

‘ditinggalkan’ seharusnya kembali lebih di perhatikan. Sebab, zakat 

merupakan sebuah potensi besar yang menjadi modal pembangunan 

negara sebagaimana yang pernah dilakukan oleh pendahulu-pendahlu 

Islam. Seandainya konsep zakat diterapkan,secara nasional maupun 

multinasional. Maka persoalan kemiskinan di dunia Islam akan teratasi 

                                                           
2 Ibid. 
3 Ibid, h. 35. 
4 Ibid, h. 37. 
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dengan segera.5 Unsur dalam zakat yaitu pemberian harta tanpa 

mengharap imbalan dan balasan.6 

 Dalam Undang-Undang (UU) No.38 Tahun 1999 dinyatakan 

bahwa “Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian 

serta pendayagunaan zakat”. Agar LPZ dapat berdaya guna, maka 

pengelolaan atau manajemennya harus berjalan dengan baik.7 

Kualitas manajemen suatu organisasi pengelola zakat (Widodo, 

2003) harus dapat diukur. Untuk itu, ada tiga kata kunci yang dapat 

dijadikan sebagai alat ukurnya. Pertama, amanah. Sifat amanah 

merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat. Tanpa 

adanya sifat ini, hancurlah semua sitem yang dibangun. Kedua, sikap 

profesional. Sifat amanah belumlah cukup. Harus diimbangi dengan 

profesionalitas pengelolaannya. Ketiga, transparan. Dengan transparannya 

pengelolaan zakat, maka kita menciptakan suatu sistem kontrol yang baik, 

karena tidak hanya melibatkan pihak intern organisasi saja, tetapi juga 

akan melibatkan pihak eksternal. Dan dengan transparansi inilah rasa 

curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisasi. 

Ketiga kata kunci ini dapat diimplementasikan apabila didukung 

oleh penerapan prinsip-prinsip operasionalnya. Prinsip-prinsip 

operasionalisasi LPZ antara lain. Pertama, kita harus melihat aspek 

                                                           
5 Ibid., 

   6 Sayyid Quthb, Tafsir FI Zhilalil Qur’an, (Jakarta:Gema Insani, 2000), h .285. 

    7 Undang-Undang (UU) No.38 Tahun 1999 dinyatakan bahwa “Pengelolaan zakat adalah 

kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan 

pendistribusian serta pendayagunaan zakat”. 



 

 

37 

kelembagaan. Dari aspek kelembagaan, sebuah LPZ seharusnya 

memperhatikan berbagai faktor, yaitu : visi dan misi, kedudukan dan sifat 

lembaga, legalitas dan struktur organisasi, aliansi strategis. 

Kedua, aspek sumber daya manusia (SDM). SDM merupakan aset 

yang paling berharga. Sehingga pemilihan siapa yang akan menjadi amil 

zakat harus dilakukan dengan hati-hati. Untuk itu perlu diperhatikan faktor 

perubahan paradigma bahwa amil zakat adalah sebuah profesi dengan 

kualifikasi SDM yang khusus. 

Ketiga, aspek sistem pengelolaan. LPZ harus memiliki sistem 

pengelolaan yang baik, unsur-unsur yang harus diperhatikan adalah : LPZ 

harus memiliki sistem, prosedur dan aturan yang jelas; manajemen 

terbuka; mempunyai activity plan; mempunyai lending commite; memiliki 

sistem akuntansi dan manajemen keuangan; diaudit; publikasi; perbaikan 

terus menerus.8 

Setelah prinsip-prinsip operasional  kita pahami, kita melangkah 

lebih jauh untuk mengetahui bagaimana agar pengelolaan zakat dapat 

berjalan optimal. Untuk itu, perlu dilakukan sinergi dengan 

berbagai stakeholder. Pertama, para pembayar zakat (muzaki). Jika LPZ 

ingin eksis, maka ia harus mampu membangun kepercayaan para muzaki. 

Banyak cara yang bisa digunakan untuk mecapainya, antara lain: 

memberikan progress report berkala, mengundang muzaki ke tempat 

mustahik, selalu menjalin komunikasi melalui media cetak, silaturahmi, 

                                                           
8 Ibid. 
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dan lain-lain. Kedua, para amil. Amil adalah faktor kunci keberhasilan 

LPZ. Untuk itu, LPZ harus mampu merekrut para amil yang amanah dan 

profesional. Setelah itu, LPZ juga harus mampu mendesain sistem 

operasional yang memberikan kesempatan kepada para amil untuk 

berkembang dan berkarya. Sehingga menjadi amil betul-betul merupakan 

sebuah pilihan dan pengabdian kepada Allah SWT. Para amil dalam 

bekerja harus meletakkan prinsip-prinsip seperti: ikhlas, sabah, amanah, 

jujur dan inovatif. Disamping itu, sistem operasional LPZ juga mesti 

mengakomodasikan kebutuhan para amil. Sehingga para amil dapat 

memberikan karyanya secara maksimal di dalam membangun LPZ. 

Ketiga, pengambil kebijakan. Kebijakan dalam konteks kenegaraan 

juga mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan LPZ. 

Dengan adanya peraturan seperti UU, maka LPZ akan dapat bergerak 

secara legal. Sehingga LPZ mempunyai landasan yang cukup kuat dalam 

mengelola zakat. Lain halnya ketiga belum ada konstitusi yang mengatur, 

sehingga gerak dan langkah LPZ menjadi begitu terbatas. 

Keempat, media massa. Media merupakan penyambung lidah. 

Dengan begitu banyaknya oplah media diharapkan jangkauan sosialisasi 

kepada masyarakat akan semakin luas. Oleh karenanya LPZ mesti mampu 

menjalin kerjasama yang berkenjutan dengan media massa. Sehingga tidak 

adalagi jarak antara LPZ dengan masyarakat.9 

 

                                                           
9 Ibid. 
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a. Pengertian Zakat  

Zakat adalah hak allah yang dikeluarkan oleh manusia untk orang-

orang miskin. Dinamakan zakat karena adanya harapan keberkahan, 

pensucian jiwa dan pengembangan jiwa dengan berbagai kebaikan.10  

Zakat sebagai bentuk ibadah bisa sah karena di sertai niat. Oleh 

karena itu, ketika akan mengeluarkan zakat, para pemilik harta harus 

berniat menunaikan zakat atau shadaqah.11 

a. Zakat sebagai salah satu penyangga bangunan Islam, 

dengan tanpa mengabaikan penyangga-penyanggayang 

lain, sampai saat ini masih memerlukan perhatian seris. 

Bukan saja zakat sebagai salah satu rukun Islam, tetapi 

lebih dari itu, karena kesadaran kaum muslimin untuk 

melasanakan zakat masih rendah.12 

Zakat adalah salah satu rukun diantara rukun-rukun Islam. Zakat 

hukumnya wajib berdasarkan Al-Qur’an, zakat disebut-sebut secara 

langsung sesudah shalat dalam delapan puluh dua ayat. Ini menunjukkan 

betapa pentingnya zakat , sebagaimana sholat.13 

                                                           
   10  Adnan Ath-Tharsyah, Anda dan Harta, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2004), h. 110. 
11  Supiana dan Karman, Materi Pendidikan Agama Islam, (Bandung:Remaja Rosdakarya, 

2003), h.77. 
12  Bazis Provinsi DKI Jakarta dan Institut Manajemen Zakat, Manajemen ZIS, (Jakarta: 

BAZIS Provinsi DKI Jakarta, 2005), h. 1. 
13  Hasan Ayyub, Fikih Ibadah, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2004), h .502. 
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Zakat wajib di ambil dari orang kaya yang beragama Islam dan 

kemudian di bagikan menurut peraturan yang ada untuk orang fakir yang 

beragama Islam pula.14 

Berdasarkan pengertian zakat di atas di simpulkan bahwa Zakat 

merupakan sebutan bagi suatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang 

kepada orang-orang tertentu dengan syarakat-syarat tertentu. Dinamakan 

zakat karena didalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, 

membersihkan jiwa, dan memupuknya dengan berbagai kebajikan.kata 

zakat sendiri, secara etimologis, berarti tumbuh (Al-numuw), bertambah 

banyak mengandung berkah, juga suci (thaharah).Zakat termasuk salah 

satu rukun Islam yang sering disebut beriringan dengan shalat dalam 82 

ayat Al-Qur’an. 

b. Dasar Hukum Zakat 

1) Al-Qur’an 

a) Ali Imran ayat 180 

                          

                               

           

Artinya: Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan 

harta yang Allah berikan kepada mereka dari 

karuniaNya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi 

mereka. sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi 

mereka. harta yang mereka bakhilkan itu akan 

dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. dan 

kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit 

                                                           
14 Kahar Mansyur, Bulughul Maram, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h .275. 
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dan di bumi. dan Allah mengetahui apa yang kamu 

kerjakan15 

 

b) Al Baqarah ayat 276 

                            

Artinya:  Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah. dan 

Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam 

kekafiran, dan selalu berbuat dosa.16 

c)  Al Baqarah ayat 267 

                        

                         

                  

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

Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan 

sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk 

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.17 

 

d) Al Munafiqun ayat 10 

                        

                        

Artinya: Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami 

berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada 

salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata: "Ya Rabb-

ku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku 

                                                           
15 QS. Ali-Imran(3): 180. 
16 QS. Al-Baqarah (2): 276. 
17 QS. Al-Baqarah (2): 267. 
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sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat 

bersedekah dan aku Termasuk orang-orang yang saleh?18 

 

e) Al Hadid ayat 7 

                     

             

Artinya: Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan 

nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah 

menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang 

yang beriman di antara kamu dan menafkahkan 

(sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang 

besar.19 

 

Berdasarkan ayat-ayat tersebut di atas, zakat adalah sebagian 

harta yang telah diwajibkan oleh Allah swt untuk diberikan kepada 

orang yang berhak menerimanya sebagaiman yang telah dinyatakan 

dalam Al Qur’an atau juga boleh diartikan dengan kadar tertentu atas 

harta tertentu yang diberikan kepada orang-orang tertentu dengan 

lafadz zakat yang juga digunakan terhadap bagian tertentu yang 

dikeluarkan dari orang yang telah dikenai kewajiban untuk 

mengeluarkan zakat. 

 

2) Hadist 

ْسََلُم َعلَى َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي هللاُ  َعْنهَُما اَنَّ َرُسْوَل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلَمَّ دقَاَل: بُنَِي اْْلِ

ََلةَ، َواِْيتَاِء ال ًدا َعْبُدهُ َوَرُسْولُهُ، َواِقَاِم الصَّ َكاِة، َخْمٍس: َشهَاَدةُ  اَْن ََلاِٰلهَ اَِلَّ هللاُ َواَنَّ ُمَحمَّ زَّ

 ِم َرَمَضاَن )متفق عليه(َوَحجِّ اْلبَْيِت، َوَصوْ 

Artinya: Dari Ibnu Umar ra bahwasanya Rasululloh Saw 

bersabda: “Islam itu didirikan atas lima sendi, yaitu 

persaksian bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan 

Muhammad utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan 

                                                           
18 QS. Al-Munafiquun (63): 10. 
19 QS. Al-Hadiid (57):7. 
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zakat, haji dan puasa pada bulan Ramadhan”. (muttafaqun 

‘alaih). 20 

 

3) Beberapa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  

1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 4 tahun 1968 tanggal 15 

juli 1968 tentang pembentukan Badan Amil Zakat. 

2) Undang-Undang No. 38 tahun 1999. 

3) Keputusan Direktorat jenderal Binmas islam dan Urusan Haji No. 

D/219 tahun 2000 tentang petunjuk teknis pengelolaaan zakat. 

4) Keputusan menteri Agama nomor 373/ 2003 tentang pelaksanaan 

undang-undang No.38 tahun 1999.21 

 

4) Kompilasi Hukum Syariah (KHES) 

Di  Indonesia, zakat badan hukum atau perusahaan didasarkan 

pada undang-undang dan Kompilasi Hukum Syariah (KHES). 

Berkaitan dengan zakat dan badan hukum atau perusahaan, 

undang-undang No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat 

pasal 11 ayat (2) menyebutkan: “harta yang dikenai zakat adalah: 

a) emas,perak dan uang; b) perdagangan dan perusahaan; c) hasil 

pertanian, hasil perkebunan dan hasil perikanan; d) hasil 

pertambangan; e) hasil perternakan; f) hasil pendapatan dan jasa 

;g) rikaz”.22 

                                                           
20 Imam Nawawi, Terjemahan Riyadhus Shalihin, (Jakarta: Pustaka Amani, 1999), Jilid 2, 

h. 218. 
21 Amiruddin Inoed, Anatomi Fiqh Zakat: Potret dan Pemahaman BAZ Sumatera Selatan, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 20-21. 
22 Imam  Mustafa, Ijtihad Kontemporer Menuju Fiqih Kontekstual (Jawaban Hukum Islam 

atas Berbagai Problem Kontekstual Umat),  (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013), h. 36. 
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c. Macam-macam Zakat 

1) Zakat Nafs (Jiwa) 

Zakat jiwa yang dinamai juga dengan zakat fitrah (zakat yang 

dikeluarkan berkenaan dengan telah selesainya mengerjakan puasa 

Ramadhan.23 Pembagiannya diprioritaskan untuk fakir dan miskin 

karena maksud utamanya adalah untuk membantu fakir dan miskin 

pada hari lebaran, zakat fitrah dikeluarkan untuk per orang/ jiwa 

sebanyak 2,5 kg atau 3,5 liter atau boleh diganti dengan uang senilai 

2,5 kg beras.24  

 

2) Zakat Mal ( Zakat Harta)  

Zakat mal (zakat harta), yaitu zakat emas, perak, binatang, 

tumbuh-tumbuhan (buah-buahan dan biji-bijian, dan barang 

perniagaan.25 

a) Harta yang Wajib dizakati 

(1) Emas dan Perak dan Uang Simpanan 

Zakat ini menggunakan nishab, yakni batas minimal 

banyak atau nilai. Nishab simpanan emas 90 gram sedangkan 

nishab perak 600 gram. Adapun uang yang merupakan akat 

tukar yang diperhitungkan zakat. Zakat simpanan 

menggunakan sistem haul, yaitu simpanan selama setahun 

                                                           
23 Margiono, Junaidi Anwar, Latifah, Pendidikan Agama Islam 1, (Jakarta: Yudhistira, 

2007), h. 174. 
24 Ibid., h. 176.  
25 Margiono, Junaidi Anwar, Latifah, Op.cit., h. 174. 



 

 

45 

hijriyah penuh. Zakat emas, perak dan uang simpanan besarnya 

2,5%.26 

Batasan nishab emas dan perak tersebut di atas, ialah 

emas dan perak murni (24 karat), dengan demikian, apabila 

seseorang memiliki emas yang tidak murni, misalnya emas 18 

karat, maka nishabnya harus disesuaikan dengan nishab emas 

yang murni (24 karat), yaitu dengan cara membandingkan 

harga jualnya, atau dengan bertanya kepada toko emas, atau 

ahli emas, tentang kadar emas yang ia miliki.27   

(2) Hasil Perdagangan dan Perusahaan 

Menurut Direktorat Pemberdayaan Zakat RI “Setiap  

perputaran uang atau modal dengan tujuan mencari keuntungan 

seperti mendirikan pabrik, mendirikan rumah untuk 

diperjualbelikan atau untuk dikontrakkan, rental mobil/motor, 

usaha taksi, usaha sembako, dan lain-lain termasuk 

tijarah/niaga/dagang”.28 

Adapun harta kekayaan hasil perdagangan tersebut 

wajib dizakati dengan ketentuan sebagai berikut: 

(1) Berjalan 1 tahun (haul),  

(2) Nishab zakat perdagangan sama dengan nishab emas yaitu 

senilai 85 gram emas 

(3) Kadarnya sebesar 2,5% 

                                                           
26 Wawan Shofwan Shalehudddin, Op.cit.,  h.133. 
27 http://zakat.or.id/layanan-zakat/kalkulator-zakat/ diakses pada 15 Desember 2017 
28 Direktorat Pemberdayaan Zakat, Op.cit., h. 31 
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(4) Dapat dibayar dengan uang atau barang 

(5) Dikenakan pada perdagangan maupun perseroan 

Perhitungan = (Modal diputar + Keuntungan + Piutang 

yang dapat dicairkan) – (Utang + Kerugian) x 2,5%.29 

Pada zakat perusahaan dikeluarkan zakatnya dapat 

dengan memilih di antara 2 (dua) cara: 

(1) Pada perhitungan tutup akhir tahun (tutup buku), seluruh 

harta kekayaan perusahaan dihitung, termasuk barang 

(harta) penghasil jasa, seperti taksi, kapal, hotel, dll, 

kemudian dikeluarkan zakatnya 2,5%. 

(2) Pada perhitungan akhir tahun (tutup buku), hanya dihitung 

dari hasil bersih yang diperoleh usaha tersebut selama satu 

tahun, kemudian zakatnya dikeluarkan 10%. Hal ini 

diqiyaskan dengan perhitungan zakat hasil pertanian, 

dimana perhitungan zakatnya hanya didasarkan pada hasil 

pertaniannya, tidak dihitung harga tanahnya. 30 

(3) Hasil Pertanian, Perkebunan dan Perikanan 

Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau 

tanaman yang bernilai ekonomis. Syarat-syarat pelaksanaan 

zakat pertanian: 

                                                           
29 Ibid. 
30 Ibid, h. 32 
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(1) Hasil pertanian tersebut ditanam oleh manusia. Jika hasil 

pertanian itu tumbuh sendiri karena perantara air atau 

udara maka tidak wajib dizakati. 

(2) Hasil pertanian tersebut merupakan jenis makanan pokok 

manusia yang dapat disimpan, dan jika disimpan tidak 

rusak. 

(3) Sudah mencapai nishab.31 

 

Kadar zakat hasil pertanian yang wajib dikeluarkan: 

(1) Hasil perairan yang diairi dengan menggunakan tenaga 

hewan/manusia/mesin yang mengangkut air dari sungai, 

atau sumur, maka zakatnya adalah 5% 

(2) Hasil pertanian yang diairi dengan irigasi alami atau air 

hujan zakatnya adalah 10%, sebab tidak menanggung 

beban kelelahan maupun biaya pengairan. 

(3) Hasil pertanian yang tanahnya diairi dengan mesin 

penyedot dan penyiram air atau dengan menggunakan 

tenaga hewan/manusia/mesin, maka zakatnya 5%.32 

 

Pada zakat hasil perkebunan yaitu hasil bumi dan buah-

buahan, ketentuannya adalah sebagai berikut:  

(1) Jika tanaman atau buah-buahan yang dihasilkan dari tanah 

sewaan, maka zakatnya wajib dibayar oleh pemilik tanah, 

bukan oleh penyewa, setelah mencapai haul dan 

digabungkan dengan harta yang lain, dikeluarkan zakatnya 

2,5%. 

(2) Jika tanaman dan buah-buahan itu dihasilkan dari kontrak 

muzara’ah atau musaqah, maka zakatnya diwajibkan atas 

kedua belah pihak sesuai dengan presentasi masing-masing, 

setelah mencapai nishab.33 

 

Perhitungan nishab, kadar dan waktu hasil pertanian 

adalah 5 wasaq atau setara dengan 750 kg. Kadar zakat untuk 

hasil pertanian, apabila diairi dengan air hujan/sungai/mata air, 

                                                           
31 Ibid, h. 370 
32 Ibid, h. 373 
33 Direktorat Pemberdayaan Zakat, Op.cit., h. 35 
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maka kadar zakatnya 10%, apabila diairi dengan disiram/irigasi 

(ada biaya tambahan) maka zakatnya 5%.34 

Pada zakat hasil perikanan, dicontohkan dengan seorang 

nelayan yang menangkap ikan di laut, kemudian dijual, maka 

seperti zakat niaga, wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2 

½%.35 

 

(4) Hasil Tambang ( Zakat Madin) 

Beberapa pendapat ulama mengenai zakat ma’adin: 

(1) Imam Asy-Syaifii berpendapat bahwa pada barang tambang 

tidak ada zakat sma sekali kecuali barang tambang itu emas 

dan perak yang sudah mencapai nisab lalu disimpan selama 

setahun perhitungan hijriyyah, barulah terkena dengan 

kewajiban zakat emas dan perak simpanan. Dan ini menjadi 

fatwa Al-Laits bin Sa’ad. 

(2) Abu Hanifah dan kawan-kawan berpendapat bahwa yang 

diambil dari ma’din seperti emas, perak, besi, timah, 

tembaga zakatnya khusus (20 persen). Adapun yang berupa 

emas dan perak, setelah dikeluarkan zakatnya 20% itu lalu 

disimpan selama setahun dan sampai nishab dizakati lagi 

setiap tahunnya 2 1/2 prosen sebagai zakat emas dan perak 

simpanan.36 

                                                           
34 Ibid. 
35 Ibid. 
36 Wawan Shofwan Shalehuddin, Op.cit., 154. 
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(5) Zakat An’am (Binatang Ternak) 

Binatang ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya 

meliputi unta, sapi, kerbau, dan kambing. Syarat wajib zakat 

atas pemilik binatang ternak tersebut adalah sebagai berikut: 

(1) Islam . 

(2) merdeka 

(3) 100% milik sendiri dan telah sampai nisab ( batas waktu 

zakat). 

(4) Digembalakan di padang rumput dan bebas. Binatang yang 

dipakai membajak sawah atau menarik gerobak tidk wajib 

dikenakan zakat. Ditergaskan oleh nabi Muhammas saw., 

“tidaklah ada zakat bagi sapi yang dipakai bekerja. 37 

 

Bahwa zakat itu diambil dari harta yang ada 

kelebihanya (di atas batas cukup) dan zakat hewan disyaratkan 

yang bersifat peternakan, karena dengan diternakkan itu bisa 

berkembang dan mendapatkan keuntungan. Itulah sebabnya, 

disyaratkan dalam masa satu tahun (haul).38 

 

  

                                                           
37 Margiono, Junaidi Anwar, Latifah, Loc.cit. 
38 Ibnu Rusyd, Op.cit., h. 564. 
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(6) Hasil Penghasilan (Pendapatan Profesi) dan Jasa  

Dalam hal ini zakat yang dikeluarkan adalah dari hasil 

pendapatan atau penghasilan profesi bila telah mencapai 

nishab. Ketentuan untuk hasil pendapatan profesi: 

(1) Pendapatan yang merupakan hasil kerja mudharabah kadar 

zakatnya 2,5% 

(2) Gaji profesi keahlian seperti dokter, insinyur, penjahit, dsb. 

zakatnya sebesar 10% 

(3) Penghasilan dari profesi seperti pelayan toko, kuli dll. tidak 

perlu dizakati ketika memperoleh, tapi ditunggu sampai 

mencapai nishab, dengan kadar 2,5%.39 

 

(7) Harta Rikaz (zakat Harta Terpendam) 

Apabila kita menemukan harta terpendam seperti emas 

dan perak, maka wajib mengeluarkan zakatnya 1/5 (20%). Dari 

Abu Hirairah ra. Telah bersabda Rasulullah saw., “zakat rikaz 

seperlima (HR. Bukhari dan Muslim). 

Zakat rikaz tidak disyaratkan harus dimiliki selama satu 

tahun. Selainmenurut Imam Maliki, Imam Abu Hanifah, dan 

Imam Ahmad serta yang berpendapat harus sampai nisabnya 

baru dikeluarkan zakatnya.40 

 

                                                           
39 Syauqi Ismail, Op.cit., h. 277-278 
40 Margiono, Junaidi Anwar, Latifah, Loc.cit.,   
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d. Rukun Zakat 

Rukun zakat ialah mengeluarkan sebagian dari nishab (harta), 

dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai 

milik orang fakir dan menyerahkannya kepadanya atau diserahkan kepada 

wakilnya; yaitu imam atau orang yang ditugaskan untuk memungut 

zakat.41 

 

e. Syarat Zakat  

Adapun syarat-syarat zakat sebagai berikut: 

2) Merdeka 

3) Islam 

4) baligh dan Berakal 

5) Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati 

6) Harta yang dizakati telah mencapai nishab atau senilai  dengannya 

7) Harta yang dizakati adalah milik penuh Kepemilikan harta   telah 

mencapai setahun, menurut hitungan tahun qamariyah 

8) Harta tersebut bukan merupakan harta hasil utang.42 

 

f. Fungsi Zakat 

Fungsi zakat Adalah membersihkan harta kekayaan atau aset yang 

dimiliki oleh setiap muslim, sehingga harta yang dimiliki menjadi bersih, 

suci dan berkah.43 

g. Prinsip Zakat 

Adapun prinsip-prinsip zakat sebagai berikut: 

1) Keimanan 

                                                           
41  Wahbah Al-Zuhayly, Zakat (Kajian berbagai Mazhab), (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2008), h. 97. 
42  Ibid. 
43 Ilfi Nur Diana, Hadis-Hadis Ekonomi, (Malang: UIN-Maliki Press, 2008), h. 79. 
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Zakat sebagai sarana ibadah kepada Allah swt yang berfungsi 

mendekatkan diri kepada-Nya. Makin taat manusia menjalankan 

perintahnya maka semakin dekat dengan Allah, karena itu zakat 

sebagai salah satu rukum Islam yang tak an rukundenkalah 

pentingnya dengan rukun islam lainnya. 

2) Pemerataan dan keadilan 

Prinsip ini mengajatkan membagi lebih adil matas harta yang telah 

diberikan allah pada umatnya . 

3) Produktivitas satu tahun 

Prinsip ini menekankan bahwa zakat harus dibayarkan karena telah 

menghasilkan satu tahun yang merupakan ukuran normal 

memperoleh hasil tertentu.44 

 

h. Harta Benda yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya 

Para ulama sepakat bahwa harta yang wajib dizakati adalah: 

1) Barang tambang dan barang temuan.45 

2) Harta Peniagaan.46 

3) Dua jenis logam, yaitu emas dan perak yang bukan untuk perhiasan. 

4) Tiga jenis hewan, yaitu unta, sapi dan kambing. 

5) Dua jenis tanaman biji, yaitu jaung (padi) dan gandum. 

6) Dua jenis buah-buahan, yaitu kurma dan anggur.47 

 

                                                           
44 Ibid., h. 78. 
45 Moh. Rifa’i, Fiqih Islam Lengkap, (Semarang: Toha Putra,1978), h.349. 
46 Ibid. 
47 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, (Jakarta: Pustaka Amani,2002), h.561. 
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i. Pengelolaan Zakat  

Jenis-Jenis Pengelolaan Zakat Pada pasal 16 ayat (1) dan (2) UU 

No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, secara eksplisit dinyatakan 

bahwa Pengelolaan Zakat adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup para 

mustahiq sesuai dengan ketentuan agama (delapan ashnaf) dan dapat 

dimanfaatkan untuk usaha produktif. Secara lebih spesifik, dalam 

Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 373 Tahun 2003,48 pasal 28 

ayat (2) dijelaskan bahwa pendayagunaan zakat untuk usaha produktif 

dilakukan apabila zakat sudah dapat memenuhi kebutuhan hidup para 

mustahiq dan ternyata masih terdapat kelebihan. Jadi, Zakat dapat 

dimanfaatkan untuk usaha produktif apabila terdapat usaha-usaha nyata 

yang berpeluang menguntungkan. 49 

Secara garis besar, dana Zakat dapat didistribusikan pada dua jenis 

kegiatan, yaitu kegiatan-kegiatan yang bersifat konsumtif dan produktif). 

Kegiatan konsumtif adalah kegiatan yang berupa bantuan sesaat untuk 

menyelesaikan masalah yang sifatnya mendesak dan langsung habis 

setelah bantuan tersebut digunakan (jangka pendek). Sedangkan, kegiatan 

produktif adalah pemberian bantuan yang diperuntukkan bagi kegiatan 

usaha produktif sehingga dapat memberikan dampak jangka menengah-

panjang bagi para mustahiq. 

Pendayagunaan ZIS yang dikelola oleh BAZNAS Kota Bandar 

Lampung tidak hanya terbatas pada kegiatan- kegiatan tertentu saja yang 

                                                           
48 KMA No. 373 Tahun 2003 merupakan pengganti dari KMA No. 581 Tahun 1999 tentang 

Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. 
49 pasal 28 ayat (2) Tentang  Pendayagunaan Zakat untuk usaha produktif 
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berdasarkan pada orientasi konvensional, tetapi dapat pula dimanfaatkan 

untuk kegiatan- kegiatan ekonomi umat, seperti dalam program 

pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat 

produktif kepada mustahiq. 

Dengan melihat proses-proses dalam manajemen tersebut di atas, 

maka manajemen zakat meliputi kegiatan perencanaan (planning), 

pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating) dan 

pengawasan terhadap penggalangan dan pendistribusian serta 

pendayagunaan zakat. 

Dalam pengelolaan zakat ada empat tujuan yang hendak dicapai: 

1) Memudahkan muzakki menunaikan kewajiban berzakat, 

2) Mendistribusikan zakat yang terhimpun kepada mustahiq yang 

berhak menerimanya, 

3) Mengelola zakat ternyata memprofesionalkan organisasi zakat itu 

sendiri,dan 

4) Terwujudnya kesejahteraan sosial.50 

dan mempunyai hak milik penuh atas harta benda yang mencapai 

satu nishab.51 

 

 

 

 

                                                           
50 Departemen Agama, Manajemen Pengelolaan Zakat,(Jakarta: Direktorat Pengembangan 

Zakat, 2005), h. 33-34. 
51 Ibnu Rusyd, Biyadatul Mujtahid, (Jakarta: Kementerian Pustaka Amani, 2002), h. 550. 
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j. Orang yang Berhak Menerima Zakat (Ashnaf) 

Pendistribusian zakat saat ini dapat diberikan pada beberapa 

golongan, sebagai berikut:52 

a. Bagi Fakir dan miskin, jika memiliki potensi usaha maka dana zakat 

dapat diberikan untuk: 

1) Pinjaman modal usaha agar usaha yang ada dapat berkembang. 

2) Membangun sarana pertanian dan perindustrian untuk mereka yang 

tidak mendapatkan pekerjaan. 

3) Membangun sarana-sarana pendidikan dan latihan untuk mendidik 

mereka agar terampil dan terentas dari kemiskinan.53 

 Masuk dalam golongan fakir miskin ini ialah anak yatim yang 

tidak memiliki harta waris yang cukup sehingga menjadi fakir/miskin, 

para lanjut usia yang tidak mampu lagi berusaha, mereka yang terkena 

musibah kehilangan harta bendanya, baik bencana alam maupun 

kecelakaan lainnya, para gelandangan, anak-anak terlantar dan banyak 

lagi lainnya yang saat ini merupakan akibat dari kesenjangan 

sosial/kemiskinan yang sering tercipta oleh sistem. 

b. Zakat bagi amil dialokasikan untuk: 

1) Menutupi biaya administrasi dan memberikan gaji bagi amil yang 

telah mendarmakan hidupnya untuk kepentingan umat. 

2) Mengembangkan lembaga-lembaga zakat dan melatih amil agar 

lebih profesional. 

                                                           
52 Ruslan Abdul Ghofur Noor, Op.cit.,  h. 108. 
53 Ibid. 



 

 

56 

c. Untuk golongan muallaf, zakat dapat diberikan pada beberapa kriteria; 

1) Membantu kehidupan muallaf karena kemungkinan mereka 

mengalami kesulitan ekonomi karena berpindah agama. 

2) Menyediakan sarana dan dana untuk membantu orang-orang yang 

terjebak pada tindakan kejahatan, asusila dan obat-obatan terlarang. 

3) Membantu terciptanya sarana rehabilitasi kemanusiaan lainnya.54 

d. Dana zakat bagi golongan riqab (budak) saat ini dapat dialokasikan 

untuk: 

1) Membebaskan masyarakat muslim yang tertindas sehingga sulit 

untuk mengembangkan diri terutama di daerah-daerah minoritas dan 

konflik. 

2) Membantu membebaskan buruh-buruh dari majikan yang zalim, 

dalam hal ini membantu dalam biaya maupun  mendirikan lembaga 

advokasi para TKW/TKI yang menjadi korban kekerasan. 

3) Membantu membebaskan mereka yang menjadi korban trafiking 

sehingga PSK, dan pekerja dibawah umur yang terkait kontrak 

dengan majikan.55 

e. Dana zakat untuk golongan gharimin (orang yang berhutang) dapat 

dialokasikan untuk: 

1) Membebaskan utang yang terlilit utang oleh renternir. 

2) Membebaskan para pedagang dari utang modal para bank titil di 

pasar-pasar tradisional yang bunganya memcekik.56 

                                                           
54 Ibid ,h. 109. 
55 Ibid. 
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f. Pada golongan fi sabilillah, dana zakat dapat dialokasikan untuk: 

1) Membantu pembiayaan dalam meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia. 

2) Membantu para guru agama/umum yang ada di daerah-daerah 

terpencil dengan penghasilan yang minus. 

3) Membantu pembiayaan pemerintah dalam mempertahankan 

kedaulatan  negara dari gangguan asing.57 

g. Zakat untuk golongan ibn Sabil dapat dialokasikan untuk: 

1) membantu para pelajar/mahasiswa yang tidak mampu untuk 

membiayai pendidikannya terutama pada kondisi saat ini, dimana 

pendidikan menjadi mahal dan cenderung kearaj komersial. 

2) Menyediakan bantuan bagi korban bencana alam dan bencana 

lainnya. 

3) Menyediakan dana bagi musafir yang kehabisan bekal, ini sering 

terjadi ketika mereka terkena musibah diperjalanan seperti 

kehilangan bekal, penipuan, perampokan dan lain sebagainya.58 

 

k. Hikmah Zakat 

Hikmah dan Manfaat Zakat Setiap kewajiban yang diperintahkan 

Allah SWT, pasti memiliki hikmah dan manfaat. Hal ini sebagaimana 

disebutkan Allah dalam suarat Al- Hasyr ayat 7:  Hafidhuddin (2002), 

mengemukakan beberapa peran dan hikmah zakat, yaitu: 

                                                                                                                                                               
56 Ibid ,h. 110. 
57 Ibid. 
58 Ibid. 
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a. Zakat merupakan perwujudan iman kepada Allah SWT, mensyukuri 

nikmatNya, menumbuhkan rasa kepedulian yang tinggi, 

menghilangkan sifat kikir dan rakus, sekaligus mengembangkan dan 

mensucikan harta yang dimiliki.  

b. Zakat merupakan sarana untuk menolong dan membina mustahiq 

terutama ke arah kehidupan yang lebih sejahtera. Zakat sesungguhnya 

tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif yang 

bersifat sesaat, melainkan juga memberikan kecukupan kepada 

mustahiq dengan cara menghilangkan/memperkecil penyebab 

kemiskinan.  

c. Zakat sebagai pilar jama’i antara kelompok aghniya yang 

berkecukupan dengan para mujahid yang waktunya sepenuhnya untuk 

berjuang di jalan Allah sehingga tidak memiliki waktu yang cukup 

untuk berusaha bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya.  

d. Zakat merupakan salah satu bentuk konkrit jaminan sosial yang 

disyari’atkan oleh ajaran Islam bagi para mustahiq. 

e. Zakat merupakan salah satu sumber dana pembangunan sarana dan 

prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana pendidikan, 

kesehatan, sosial-ekonomi, dan peningkatan kualitas sumber daya 

manusia muslim. 

f. Zakat dapat memasyarakatkan etika bisnis yang benar. Hal ini karena 

zakat berarti mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta yang 

diusahakan dengan baik dan benar. 
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g. Zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. 

Melalui zakat, terjadi transfer kekayaan dari muzakki yang memiliki 

kelebihan harta kepada mustahiq yang kekurangan harta. 

h. Dorongan ajaran Islam yang begitu kuat untuk berzakat, berinfaq, dan 

bershadaqah menunjukkan bahwa Islam mendorong umatnya untuk 

bekerja dan berusaha agar mampu memenuhi kebutuhan hidup diri dan 

keluarganya, serta berlomba-lomba menjadi muzakki dan munfiq 

(orang yang berinfaq).59 

Dengan demikian, hikmah yang diperoleh dari berzakat, infaq dan 

shadaqah tidak hanya sekedar berdampak pada salah satu pihak saja, akan 

tetapi menyeluruh ke berbagai sisi yang berkaitan dengan zakat itu sendiri. 

2. Infaq 

Infaq berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan sesuatu 

(harta) untuk kepentingan sesuatu. Menurut terminologi syariat, infaq 

berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan 

untuk suatu kepentingan yang diperintah Islam. jika zakat ada nisabnya, 

infaq tidak mengenal nishab. Infaq dikeluarkan setiap orang yang beriman, 

baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia di saat lapang 

maupun sempit.60 Mengeluarkan sebagian harta untuk sesuatu kepentingan 

yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wata’ala, seperti menginfakkan 

harta untuk memenuhi kebutuhan keluarga. 

                                                           
59 Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam,  (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2013), h. 217. 
60 Shihab, Quraish,, Tafsir al-Misbah, (Jakarta: Lentera Hati, 2002),  h. 261-262. 
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Infaq menurut pengertian umum adalah shorful mal ilal hajah 

(mengatur/mengeluarkan harta untuk memenuhi keperluan). Infaq dapat 

bermakna positif dan negatif. Oleh karena itu ada infaq fi sabilillah (infaq 

di jalan Allah Swt). Ada infaq fi sabilis syaithan ( infaq di jalan setan).61 

Infaq merupakan sumbangan yang diberikan seorang pemimpin 

karena rekomendasi eksternal, yaitu rekomendasi pemimpin muslim. Infaq 

ada yang wajib ada yang sunnah. Infaq yang wajib diantaranya zakat, 

kafarat, nazar. Infaq yang sunnnah di antaranya infak kepada fakir miskin 

sesama muslim, infak bencana alam dan lainnya.62  

Infaq dia artikan sebagai mengeluarkan harta di jalan Allah.63 Infaq 

merupakan sumbangan yang diberikan seorang muslim karena 

rekomendasi eksternal, yaitu rekomendasi pemimpin muslim. Infaq adalah 

Penyerahan harta untuk kebajikan.64  

Berdasarkan pengertian di atas, maka setiap pengorbanan 

(pembelanjaan) harta dan semacamnya pada kebaikan disebut al-infaq. 

Dalam infaq tidak di tetapkan bentuk dan waktunya, demikian pula dengan 

besar atau kecil jumlahnya.  Tetapi infaq biasanya identik dengan harta 

atau sesuatu yang memiliki nilai barang yang di korbankan. Infaq adalah 

jenis kebaikan yang bersifat umum, berbeda dengan  zakat. Jika seseorang 

ber-infaq, maka kebaikan akan kembali pada dirinya, tetapi jika ia tidak 

melakukan hal itu, maka tidak akan jatuh kepada dosa, sebagaimana orang 

                                                           
61 Wawan Shofwan Shalehuddin, Risalah Zakat Infaq dan Sedekah, ( Bandung:Tafakur 

(Kelompok Humaniora), 2011), h. 19. 
62 Muhammad, Aspek Hukum dalam Muamalat, (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2007), h.153. 
63 Hasbiyallah, Fiqh dan Ushul Fiqh, (Bandung:Remaja Rosdakarya, 2017), h. 246. 
64 Ilfi Nur Diana,Op.cit., h. 69. 
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yang telah memenuhi syarat untuk berzakat, tetapi ia tidak 

melaksanakannya. 

Adapun anjuran untuk menginfaqkan harta sebagaimana hadis Rasulullah: 

الَى: يَااْبَن َعْن اَبِى هَُرْيَرةَ َرِضَي هللاُ َعْنهُ يُبَلُِّغ بِِه النَّبِيُّ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَل: قَاَل هللاُ تَبَارَ  ََ َك َوتَ

اُء ََليَِغْيُضهَا َشْيٌء اللَّْيَل اََدَم! اَْنفِْق اُْنفِْق َعلَْيَك، َوقَالَ  : يَِمْيُن هللاِ َمََلَى )َوقَاَل اِْبُن نَِمْيٍر: َمَْلَُن( َسحَّ

 َوالنَّهَارَ 

Dari Abu Hurairah ra Rasulullah Saw bersabda: Allah Tabaraka Wata’ala 

berfirman: wahai anak Adam, berinfaqlah! Niscaya aku akan berinfaq 

kepadamu. Lalu beliau bersabda: tangan kanan Allah itu penuh, tidak 

kurang sedikitpun, baik pada malam maupun pada siang hari. (HR. 

Muslim). 65 

 

3. Shadaqah 

1. Pengertian Shadaqah 

Shadaqah secara bahasa berasal dari kata shadaqa, 

yashduqu,shadaqatan yang berarti pembenaran. Secara istilah adalah 

mengeluarkan harta di jalan allah sebagai pembenaran terhadap ajaran-

ajaran allah. 66  Shadaqah berasal dari kata sidqun yang berarti benar 

dalam hubungannya dengan antara perkataan, keyaknan dan perbuatan. 

Zakat juga di sebut shadaqah karena salah satu tujuan dari zakat adalah 

mendekatkan diri pada Allah swt sebagai implementasi dari keyakinan 

terhadap tuhan. Dengan demikian zakat merupakan shadaqah wajib 

yang diwajibkan bagi orang muslim yang mempunyai harta satu 

nisab.67 

                                                           
65 Zaki Al-Din Abd. Al-‘Azhim Al-Mundziri, Ringkasan Shahih Muslim, (Bandung: Mizan, 

2002), h. 299. 
66 Hasbiyallah, Fiqh dan Ushul Fiqh, (Bandung:Remaja Rosdakarya, 2017), h. 246. 
67 Ilfi Nur Diana, Loc.cit. 
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Shadaqah akan menambah harta seseorang karena berkah, 

terhindah dari kerugian, digantikan dengan yang lebih baik dan lebih 

bermanfaat.68 Shadaqah dibolehkan pada setiap waktu dan 

disunnahkan berdasarkan Al-Qur’an dan As-Sunnah.69 

Shadaqah merupakan sumbangan yang termotivasi secara 

sepenuhnya dari keinginan pribadi.70 sedekah disunanahkan bagi siapa 

saja yang mempunyai harta sekalipun tidak satu nisab, dan Shadaqah 

dikeluarkan harus sesuai kemampuan.71 Shadaqah adalah sesuatu yang 

diberikan dengan tujuan mendekatkan diri pada Allah.72 

Shadaqah bukan merupakan suatu kewajiban. Sifatnya sukarela 

dan tidak terikat pada syarat-syarat tertentu dalam pengeluarannya, 

baik mengenai jumlah, waktu dan kadarnya. Setiap bershadaqah 

dikeluarkan dengan perasaan ikhlas tanpa motivasi atau niat untu di 

puji atau memberi malu penerima Shadaqah itu. Shadaqah yang 

diberikan dengan motivasi atau nia untuk dipuji da atau memberi malu 

penerimanya. Tidak akan memperoleh pahala dari Allah swt 

sebagimana dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 262-263.73 

Shadaqah merupakan pemberian dari seorang muslim secara 

sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu, atau suatu 

                                                           
68 Adnan Ath-Tharsyah, Anda dan Harta, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2004), h. 111. 
69 Rahmat Syafei, Fiqih Muamalah, (Bandung:Pustaka Setia,2001), h .249. 
70  Muhammad, Paradigma, Metodelogi dan Aplikasi Ekonomi Syariah, (Yogyakarta:Graha 

Ilmu, 2008), h.153. 
71 Ilfi Nur Diana, Loc.cit.. 
72 Ibid. 
73 Muhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, (Jakarta: UI-Press,1988), 

h.32. 
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pemberian yang dilakukan oleh seseorang sebagai kebajikan yang 

mengharap ridha Allah swt dan pahala semata. Berdasarkan pengertian 

tersebut, infaq termasuk dalam katagori Shadaqah.74 

Beberapa hal yang dapat membatalkan Shadaqah yaitu al-man 

(mengungkit-ungkit), al-aza (menyakiti) melakukan Shadaqah, namun 

dengan Shadaqah ia menyakiti orang yang menerimanya, dan ria 

(memperlihatkan) memamerkan kepada orang lain bahwa ia ber 

Shadaqah.75 

Adapun anjuran untuk bershadaqah sebagaimana hadis 

Rasulullah: 

نِى اَنَّ لِْي اُ  ُحًدا َذهَبًا َعْن اَبِى هَُرْيَرةَ َرِضَي هللاُ َعْنهُ اَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَل: َمايَُسرُّ

 تَأْتِى َعلَيَّ ثَالِثَةٌ َوِعْنِدْي ِمْنهُ ِدْينَاٌر، اَِلَّ ِدْينَاًرا، اَْرِصُدهُ لَِدْيِن َعلِي  

Dari Abu Hurairah ra bahwa Nabi Saw bersabda: Aku tidak suka 

sekiranya gunung Uhud diubah menjadi emas untukku, lalu disimpan 

di rumahku selama tiga hari, sedangkan masih ada padaku sisa uang 

satu dinar, selain satu dinar yang memang aku persiapkan untuk 

pembayaran hutang (HR. Muslim)76 

 

Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan bahwa shadaqah 

memiliki cakupan objek yang lebih umum dan lebih luas dibandingkan 

dengan objek infaq, bahkan zakat yang hanya terbatas pada harta 

benda-kekayaan, khususnya uang. Sedangkan shadaqah disamping 

meliputi harta termasuk uang, juga bisa meliputi hal-hal yang bersifat 

                                                           
74  Ruslan Abdul Ghofur Noor, Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam, (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2013), h. 121. 
75  Ibid. 
76 Zaki Al-Din Abd. Al-‘Azhim Al-Mundziri, Ringkasan Shahih Muslim, (Bandung: Mizan, 

2002), h. 298. 
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nonharta, misanya tutur kata yang baik, senyuman yang tulus, dan 

yang lainnya bisa digolongkan ke dalam shadaqah. 

 

2. Jenis-jenis Shadaqah 

Shadaqah sendiri memiliki pengertian yang luas, di mana 

terbagi menjadi 2 (dua) yang bersifat materil dan fisik (tangible) serta 

yang bersifat non fisik (intangible).77 Shadaqah tangible terbagi 

menjadi fardhul wajib dan sunnah: 

1) Fardhu a‟in/wajib, terdiri dari: 

a) Fardhu ain/diri adalah zakat yang terdiri dari zakat fitrah 

(zakat yang diperuntukkann atas diri atau jiwa) dan zakat maal 

(zakat yang berlaku atas harta manusia). 

b) Fardhu kifayah ialah infaq. 

 

2) Sunnah adalah shadaqah 

Sedekah yang intangible: 

a) Tasbih, tasmid, tahlil dan takbir. 

b) Senyum, tenaga untuk bekerja, membuang duri dari jalan, dan 

lain-lain. 

c) Menolong atau membantu orang yang kesusahan dan 

memerlukan bantuan. 

d) Menyuruh kepada kebaikan atau kebijakan (berbuat makruf) 

e) Menahan diri dari kejahatan atau merusak. 

 

                                                           
77 Elsi Kartika Sari, Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf, (Jakarta: PT Grasindo, 2006), h. 4 
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3. Orang yang Berhak Menerima Shadaqah 

Diantara orang-orang yang berhak menerima shadaqah adalah  

1) Orang-orang yang sholeh atau orang-orang yang ahli dalam 

kebaikan. 

2) Orang yang paling dekat. 

3) Orang yang sangat membutuhkan 

4) Orang kaya, keturunan Bani Hasyim, orang kafir, dan orang fasik. 

Orang kaya dibolehkan menerima sedekah walaupun dari 

keluarganya, begitu pula keturunan Bani Hasyim. Hanya saja 

mereka tidak boleh menrima zakat. 

5) shadaqah kepada jenazah. 

Dibolehkan memberikan Shadaqah kepada jenazah, seperti 

memberikan pahala Shadaqah pemberian makan, minumam, dan 

pakaian. Juga diperbolehkan memeberikan Shadaqah dengan doa 

menurut ijma’ ulama.78   

 

4. Pahala dan Manfaat Shadaqah 

1) Shadaqah ialah penyuci dan pembersih. 

2) Shadaqah ialah bentuk ketundukan kepada perintah Allah dan 

Rasul-Nya. 

3) Orang mukmin berada dalam naungan shadaqahnya pada hari 

kiamat. 

4) Shadaqah menghindarkan musibah dan menjauhkan kematian 

yang buruk. 

5) Shadaqah ialah tanda dan bukti nyata keimanan yang benar. 

6) Shadaqah ialah penebus bagi seorang muslim dari belenggu yang 

mengikatnya. 

7) Allah memberi ganti yang bershadaqah. 

                                                           
78 Rahmat Syafei, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 254. 
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8) Pahala shadaqah tak terputus meskipun setelah penyedekah 

meninggal. 

9) Sehadaqah menghapus kesalahan. 

 

5. Persamaan antara Zakat, Infaq dan Shadaqah 

 Zakat dalam pengertian dalam Undang-Undang No.23 Tahun 

2011 tentang pengelolaan zakat adalah sebagian harta yang wajib 

dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan 

kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam.79 

Infaq adalah segala macam bentuk pengeluaran (pebelanjaan) 

baik untuk kebutuhan pribadi, keluarga ataupun yang lain.80 

Sedangkan shadaqah diartikan dengan pemberian sesuatu dari 

seseorang kepada orang lain karena ingin mendapatkan pahala dari 

Allah swt.81 

Menurut dari beberapa pengertian zakat, infaq dan shadaqah 

dapat disimpulkan oleh penulis bahwa dalam pemahamannya adalah 

bukti keimanan kita kepada Allah. Tidak mengharapkan imbalan 

hanya mengharapkan ridho dari allah semata. Dan dapat membantu 

sesama manusia yang membutuhkan. 

 

  

                                                           
79 Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Dokumen di akses pada 

tanggal 1 Maret 2018. Dari http://kementrianagama.or.id.html. 
80 Gus Arifin, Zakat, Infak, Sedekah, dilengkapi dengan Tinjauan 4 Mazhab, (Jakarta: PT. 

Elex Media Komputindo, 2011), h. 181. 
81 Didin Hafidhuddin,  Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak dan  Sedekah, (Jakarta: 

PT.Gema Insani Press, 1998), h. 14-15. 
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6. Perbedaan antara Zakat, Infaq dan Shadaqah 

Perbedaan zakat Infaq dan shadaqah sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Perbedaan Zakat, Infaq dan Shadaqah.82 

Kriteria Zakat  Infaq Shadaqah 

Hukum Wajib bagi 

yang 

memenuhi 

syarat 

Sunnah  

wajib * 

Secara Umum : 

sunnah 

Secara wajib: 

Zakat ** 

Nishab Ada Tidak ada  Tidak ada 

Haul Ada Tidak ada Tidak ada 

Mustahiq 8 asnaf: 

Fakir, miskin, 

amil, muallaf, 

garim, 

fisabilillah, 

Ibnu Sabil dan 

Rikaz. 

Lebih utama: 

keluarga, 

kerabat, 

orang/lembaga 

yang sangat 

membutuhkan 

Lebih utama: 

keluarga, 

kerabat, 

orang/lembaga 

yang sangat 

membutuhkan 

Bentuk  Harta/materi Harta/materi Harta/materi 

Dan non materi 

  

B. Teori Manajemen 

Teori manajemen yang memiliki aliran klasik  menyatakan bahwa 

manajemen sesuai dengan fungsi -fungsi yang terdapat pada manajemen. 

Teori manajemen klasik tak lepas dari birokrasi yang berdasarkan pada 

dasar hierarki, Oleh karenanya pada aliran klasik ini terdapat pembagian 

kerja, struktur organisasi, hierarki proses fungsional serta pengawasan. 

Kemampuan dan perhatian manajemen diarahkankepada penerapan fungsi 

manajemen tersebut.83 

                                                           
82 Gus Arifin, Zakat, Infak, Sedekah, dilengkapi dengan Tinjauan 4 Mazhab, (Jakarta: PT. 

Elex Media Komputindo, 2011), h. 182. 
83 T.Hani Handoko, Manajemen, (Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA, 2017), H. 40. 
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Manajemen merupakan suatu proses yang terdiri dari 

tindakantindakan perencanaan, pengorganisasian, mengerakkan dan 

mengendalikan, yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran 

yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan 

sumber daya lainnya.84 

1. Pengertian Manajemen 

Kata Manajemen berasal dari bahasa latin, yaitu kata manus dan 

agree yang berarti malakukan. Kata-kata itu digabung menjadi kata 

kerja managere yang artinya menangani. Managere diterjemahkan 

dalam bahasa inggris dlam bentuk kata kerja to manage, dengan kata 

benda dengan management, dan manager untuk orang yang melakukan 

kegiatan Manajemen. Akhirnya Manajemen diterjemahkan dalam 

bahasa Indonesia menjadi Manajemen atau pengelolaan.85 

Manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur proses 

pemanfaatan sumber daya manusia dan sumbersumber lainnya 

secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan 

tertentu.86Yang pada dasarnya manajemen adalah alat untuk 

merealisasikan tujuan umum. Manajemen adalah pengendalian 

hingga mencapai sukses yang diinginkan.  

Secara terminologi yang diartikan oleh James Stoner, juga 

telah dikuti oleh Eri Sudewo, sehingga proses perencanaan, 

                                                           
84 Malayu S.P Hasibuan, Manajemen Dasar, Pengetian, Dan Masalah, (Jakarta,: CV. 

Haji Mas Agung, 1990), h. 3. 
85 Husaini Usman, Manajemen Teori, Praktik, Dan Riset Pendidikan, (Jakarta,: Bumi 

Aksara, 2006), h. 3 
86 Malayu S.P Hasibuan, OP.cit., h. 3. 
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pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha para anggota 

organisasi, dengan menggunakan sumber daya agar mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan.87 

Menurut Sukarna bahwa kata manage dalam kamus 

mempunyai beberapa arti, yaitu: 

a. To directand control (membimbing dan mengawasi) 

b. To treat with care (memperlakukan dengan seksama) 

c. To carry on business of affairs (mengurus perniagaan , atau 

urusan-   urusan/persoalan-persoalan) 

d. To achieve one’s purpose (mencapai tujuan tertentu).88 

 

Dilihat dari definisi Stoner di atas, maka dapat dipahami 

bahwa manajemen/ pengelolaan adalah suatu proses, sedangkan 

proses adalah cara sistematis untuk melakukan suatu pekerjaan. 

Proses tersebut terdiri dari kegiatan-kegiatan manajemen, yaitu 

perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), 

pengarahan dan pengawasan (controlling).  

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, penulis 

menyimpulkan bahwa manajemen merupakan suatu rangkaian 

kegiatan yang meliputi merencanakan, mengorganisasikan dan 

mengarahkan, dan mengawasi kegiatan manusia dengan 

memanfaatkan material dan fasilitas yang ada untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. 

 

 

                                                           
87 Eri Sudewo, Manajemen Zakat, (Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2004), h. 63. 
88 Sukarna, Dasar-dasar Manajemen, (Bandung: Mandar Maju, 1992), h. 1 
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2. Fungsi-fungsi Manajamen 

Fungsi-fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang 

akan selalu ada dan akan melekat di proses manajemen yang akan 

dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk 

mencapai tujuan.89 Kemudian manulang fingsi-fungsi manajemen 

adalah serangkaian tahan kegiatan atau pekerjaan sampai akhir 

tercapainya tujuan kegiatan atau pekerjaan.90 

Menurut G.R Terry dalam winardi menyatakan fungsi-fungsi 

manajemen adalah serangkaian sub bagian tubuh yang berada di 

maanjemen sehingga bagian-bagian tubuh tersebut dapat 

melaksanakan fungsi dalam mencapai tujuan organisasi, fungsi-fungsi 

manajemen terdiri dari: perencanaan (Planning), Pengorganisasian 

(Organizing), penggerakan (Actuating), Pengawasan (Controlling).91 

Dari definisi tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa, 

fungsi-fungsi manajemen adalah serangkaian bagian-bagian 

manajemen yang harus diaplikasikan sehingga tujuan serta visi dan 

misi perusahaan dapat tercapai. Adapun bagian-bagian manajemen 

tersebut lebih dikenal dengan POAC yaitu: perencanaan (Planning, 

Pengorganisasian (Organizing), penggerakan (Actuating), Pengawasan 

(Controlling). 

                                                           
89 Malayu S.P Hasibuan, Manajemen Dasar, Pengetian, Dan Masalah, (Jakarta,: CV. Haji 

Mas Agung, 1989), h. 198. 
90 Manulang, Dasar-Dasar Manajemen, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 

2002), h. 27. 
91 Terry Alih bahasa oleh Winardi, Asas-Asas Manajemen, (Bandung: Alumni, 1986), 

h.163. 
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a. Perencanaan (Planning) 

 

a) Menetapkan tujuan dan target bisnis 

b) Merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target bisnis 

tersebut. 

c) Menentukan sumber-sumber daya yang diperlukan 

d) Menetapkan standar/indikator keberhasilan dalam pencapaian 

tujuan dan target bisnis. 

 

Sebelum manajer dapat mengorganisasikan, mengarahkan 

atau mengawasi, mereka harus membuat rencana-rencana yeng 

memberikan tujuan dan arah organisasi. Dalam perencanaan, 

manajer memutuskan “apa yang harus dilakukan, kapan 

melakukannya, bagaimana melakukannya, dan siapa yang 

melakukannya”. Jadi, perencanaan adalah pemilihan sekumpulan 

kegiatan dan pemutusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, 

kapan, bagaimana dan oleh siapa. 

 

b. Pengorganisasian (Organizing) 

 

Pengorganisasian merupakan serangkaian pekerjaan yang 

melibatkan banyak orang untuk menempati unit-unit tertentu, 

seperti kerja-kerja manajerial, teknis dan lain sebagainya.92 

Pengorganisasian adalah suatu proses penetuan 

pengelompokan dan pengaturan bermacam-macam aktifitas yang 

diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang 

disetiap aktivitas, menetapkan wewenang yang secara relative 

                                                           
92 Djati Juliatriasa dan Jhon Suprihanto, Manajemen Umum Sebuah Pengantar,  

( Yogyakarta: BPFF, 1998), h. 14. 
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didelegasikan kepada setiap individu yang akan melaksanakan 

aktivitas-aktivitas tersebut.93 

a) Menetapkan struktur ornganisasi yang menunjukkan adanya 

garis kewenangan dan tanggung jawab. 

b) Kegiatan perekrutan, penyeleksian, pelatihan, dan 

pengembangan sumber daya mansuia/tenaga kerja. 

c) Kegiatan penempatan sumber daya manusia pada posisi 

yang paling tepat. 

d) Mengalokasikan sumber daya, merumuskan dan 

menetapkan tugas, dan menetapkan rposedur yang 

diperlukan. 

e) penentuan sumber daya-sumber daya dan kegiatan-kegiatan 

yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. 

f)  perancangan dan pengembangan suatu organisasi 

kelompok kerja yang akan dapat membawa hal-hal tersebut 

kearah tujuan. 

g) penugasan tanggung jawab tertentu dan kemudian,  

h) pendelegasian wewenang yang diperlukan kepada individu-

individu untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Fungsi ini 

menciptakan struktur formal dimana pekerjaan ditetapkan, 

dibagi dan dikoordinasikan. 

 

 

c. Penggerakan (Actuating) 

 

Fungsi penggerakan merupakan usaha untuk menciptakan iklim 

kerjasama diantara staff pelaksana program sehingga tujuan 

organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien.94 Fungsi 

penggerakan tidak terlepas dari fungsi manajemen lainnya 

monitoring (membangkitkan motivasi), directing (memberikan 

arahan), influencing (mempengaruhi) dan commanding 

(memberikan komando atau perintah).95 Penggerakan adalah 

membuat semua anggota organisasi mau bekerja sama dan bekerja 

                                                           
93 Malayu S.P Hasibuan, Op Cit., h. 221. 
94 Ibnu Syamsi, Pokok-Pokok Organisasi dan Manajemen, (Jakarta: Bina Aksara, 1998), h. 

96. 
95 Siangan Sondang, Fungsi-Fungsi Manajemen, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 36. 



 

 

73 

secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan 

perencanaan dan usahausaha pengorganisasian. 

a) Tujuan Fungsi Penggerakan (Actuating) 

Fungsi penggerakan haruslah dimulai dari pimpinan 

organisasi. Seorang pemimpin haruslah bersikap yaitu 

obyektif dalam menghadapi berbagai persoalan organisasi 

melalui pengamatan, obyektif dalam menghadapi persamaan 

dan perbedaan karakter staffnya baik secara individu maupun 

kelompok manusia.pemimpin mempunyai tekad untuk 

mencapai kemajuan, peka terhadap lingkungan dan adanya 

kemampuan kerjasama kepada orang lain secara harmonis. 

Berikut ini adalah tujuan fungsi penggerakan (Actuating): 

1) Menciptakan kerjasama yang lebih efisien. 

2) Mengembangkan kemampuan dan keterampilan staff. 

3) Menumbuhkan rasa memiliki dan menyukai pekerjaan. 

4) Membuat organisasi berkembang secara dinamis 

5) Mengimplementasikan proses kepemimpinan, 

pembimbingan, dan   pemberian motivasi kepada 

tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan 

efisien dalam pencapaian tujuan. 

6) Memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai 

pekerjaan menjelaskan kebijakan yagn ditetapkan. 
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b) Tahapan Penggerakan(Actuating) 

Tindakan penggerakan dibagi menjadi tiga tahap, yaitu: 

1) Memberikan semangat, motivasi, inspirasi atau 

dorongan timbul kesadaran dan kemauan para petugas 

untuk bekerja dengan baik. Tindakan ini disebut 

motivating. 

2) Pemberian bimbingan melalui contoh-contoh tindakan 

atau teladan. Tindakan ini disebut directing yang 

meliputi beberapa tindakan, seperti: dalam pengambilan 

keputusan, mengadakn komunikasi antara pimpinan 

dan staff dan memperbaiki sikap, pengetahuan dan 

keterampilan staff. 

3) Pengarahan (directing /Commanding) 

Yang dilakukan dengan memberikan arahan yang 

benar, jelas dan tegas. Intruksi atau saran-saran kepada 

staff dalam pelaksanaan tugas harus diberikan dengan 

jelas agar terlaksana dengan baik sesuai tujuan yang 

telah ditetapkan. 

 

d. Pengawasan (Controlling) 

 

Pengawasan diartikan sebagai usaha yang menentukan apa 

yang sedang dilaksanakan dengan cara menilai hasil atau prestaai 

yang dicapai dan apabila terdapat penyimpangan dari strandar yang 

telah ditentukan, maka segera diadakan usaha perbaikan, sehingga 

semua hasil atau prestasi yang dicapai sesuai perencanaan.96 

a) Mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target 

bisnis sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. 

b) Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan 

yang mungkin ditemukan. 

c) Melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah 

yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target bisnis.97 

 

 

 

                                                           
96 Soewarno Handayaningrat, Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen, (Jakarta: 

Bina Aksara, 2007), h. 26. 
97 Trisnawati Sule, Ernie, Pengantar Manajemen, (Kencana: Jakarta), h. 8. 
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Menurut G.R. Terry, pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses 

penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang 

dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan bila perlu 

melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai 

dengan rencana atau selaras dengan standar . Tujuan utama dari 

pengawasan ialah mengusahakan agar apa yang direncanakan 

menjadi kenyataan. Oleh karenanya agar sistem pengawasan itu 

benar-benar efektif artinya dapat merealisasi tujuannya, maka suatu 

sistem pengawasan setidaktidaknya harus dapat dengan segera 

melaporkan adanya penyimpangan-penyimpangan dari rencana. 

 Untuk menjadi efektif, sistem pengawasan harus memenuhi 

kriteria tertentu. Kriteria-kriteria utama adalah bahwa sistem 

seharusnya : 

1) mengawasi kegiatan-kegiataan yang benar 

 2) tepat waktu 

3) dengan biaya yang efektif 

 4) tepat akurat, dan 

 5) dapat diterima oleh yang bersangkutan. Semakin dipenuhinya 

kriteriakriteria tersebut semakin efektif sistem pengawasan. 

C. Teori Kesejahteraan 

Zakat merupakan alat bantu sosial mandiri yang menjadi kewajiban 

moral  bagi orang kaya untuk membantu mereka yang miskin dan 

terabaikan yang tak  mampu menolong dirinya sendiri meskipun  dengan 
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semua skema jaminan sosial  di atas, sehingga kemelaratan dan 

kemiskinan dapat terhapuskan dari masyarakat  Muslim.98 Oleh karena itu 

zakat dapat menjadi instrumen sebagai kesejahteraan mustahiq. 

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kesejahteraan adalah keamanan,  

keselamatan, ketentraman, dan kesenangan hidup. 99 Sedangkan mustahik 

adalah  orang yang patut menerima zakat. 100 Jadi kesejahteraan mustahik 

berarti  ketentraman dan kesenangan hidup yang  diterima oleh orang yang 

berhak  menerima zakat baik itu ketentraman dan kesenangan hidup secara 

lahir ataupun  batin.  

Dalam pandangan Islam, masyarakat dikatakan sejahtera bila 

terpenuhi dua kriteria: Pertama, terpenuhinya kebutuhan pokok setiap 

individu rakyat; baik pangan, sandang, papan, pendidikan, maupun 

kesehatannya. Kedua, terjaga dan terlidunginya agama, harta, jiwa, akal, 

dan kehormatan manusia. Dengan demikian, kesejahteraan tidak hanya 

buah sistem ekonomi semata; melainkan juga buah sistem hukum, sistem 

politik, sistem budaya, dan sistem sosial. Dilihat dari pengertiannya, 

sejahtera yang berarti aman, sentosa, damai, makmur, dan selamat 

(terlepas) dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya, maka 

                                                           
98 Umer Chapra, The Futture of Economics: An Islamic Perspective, terj. Amdiar Amir. 

dkk, ( Jakarta : Shari’ah Economics and Banking Institute, 2001 ), h. 317 . 
99 Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud,  Kamus, h. 794  
100 Ibid, h. 603. 
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pengertian ini sejalan dengan pengertian “Islam” yang berarti selamat, 

sentosa, aman, dan damai.101  

Menurut al-Ghazali, kesejahteraan dari suatu masyarakat 

tergantung kepada  pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar, yaitu :  

a. Agama 

b. Hidup atau jiwa 

c. Keluarga atau keturunan 

d. Harta atau kekayaan, dan  

e. Intelek atau akal.102 

1.  Pengertian Kesejahteraan 

Sejahtera berarti aman sentosa makmur, atau selamat, artinya 

terlepas dari segala macam gangguan dan kesukaran. Dalam artian yang 

luas kesejahteraan juga bisa dikatakan sebgai rasa aman dan tidak 

terganggu dari hal apapun. Kesejahteraan merupakan impian semua orang 

dalam hidupnya. Kesejahteraan berarti suatu tujuan manusia untuk 

kehidupan yang lebih baik. Kesejateraan erat kaitannya dengan sosial, 

karena kesejahteraan merupakan tujuan makhluk sosial.103 Kemakmuran 

atau kesejahteraan merupakan tujuan manusia yang utama.104 

                                                           
101 Juju Jumena dan Akhmad Izzudin, Pengelolaan Zakat Produktif Bagi Kesejahteraan 

Mustahik Di Zakat Center Cirebon , (IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2015). 
102 Adiwarman Karim, Ekonomi Mikro Islami, ( Jakarta : IIIT, 2003 ), Edisi ke II, h. 98. 

   103 Fadhil Nurdin, Pengantar Studi Kesejahteraan Sosial, (Bandung: PT Angkasa, 1990),  

h. 27 
104 Minto Purwo S, dkk , Pelajaran Ekonomi, (Jakarta: Yudistira, 2000), h. 17. 
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Definisi dari kesejahteraan ialah meliputi keamanan, keselamatan, 

dan kemakmuran. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 11 

Tahun 2009 dijelaskan pada Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 1: 

“Suatu kehidupan dan penghidupan sosial, material maupun 

spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan 

ketentraman lahir dan batin, yang memungkinkan bagi setiap 

warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-

kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang sebaik-baiknya 

bagi diri sendiri, keluarga serta masyarakat dengan menjungjung 

tinggi hak-hak asasi kewajiban manusia sesuai dengan pancasila”. 

Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan 

kesulitan yang diluar batas, dalam arti kemaslahatan itu bisa 

dilaksanakan.105 Kemaslahatan itu memberi manfaat kepada sebagian 

besar masyarakat bukan kepada sebagian kecil masyarakat. 

Kualitas moral seseorang akan sulit ditingkatkan tanpa disertai 

dengan penegakan keadilan. Al-Mawardi dengan tepat mengemukakan 

bahwa tidak ada yang sanggup merusak dunia dan moral manusia lebih 

cepat daripada ketidakadilan. Namun, Keadilan menjadi karakteristik 

khusus dalam ajaran Islam berangsur musnah dari negara-negara muslim. 

Salah satu dari refleksi program penegakan keadilan adalah memberantas 

kemiskinan, dimana kemiskinan bisa menyeret manusia kepada jurang 

keterbelakangan, kelemahan dan kriminalitas.106 

Penegakan keadilan  dan penghapusan semua bentuk ketidakadilan 

telah ditekankan dalam Al-qur’an sebagai misi utama para rasul 

                                                           
105 A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan 

Masalah-Masalah yang Praktis, (Jakarta: Prenadamedia Group,2006), h. 29. 
106 M. Umer Chapra, Peradaban Muslim, Penyebab Keruntuhan dan Perlunya Reformasi, 

(Jakarta: Amzah,2010), h. 223. 
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Allah.tidak kurang dari seratus ungkapan yang berbeda dalam al-qur’an 

mengandung makna keadilan, baik secara langsung atau tidak langsung.107 

Tuntunan yang tidak bisa di tawar-tawar terhadap keadilan 

distributif dalam semua keadaan ekonomi merupakan salah satu dari 

elemen yang paling jelas dalam ajaran ekonomi Islam. Jika ada pilihan, 

keadaan ekonomi yang bercirikan keadilam distributif-didefinisikan 

sebagai suatu distribusi pendapatan dan kekayaan yang tinggi, sesuai 

dengan norma-norma fairness yang diterima secara universal-akan lebih 

disukai dari pada sistem yang kurang memeliki keadilan distributif. Prinsip 

ini menggambarkan secara jelas hubungan antara etik dan ilmu ekonomi. 

Dengan demikian, keadaan sosial yang besar (secara moral) adalah 

keadaan yang memprioritaskan kesejajaran (Qist). Keadaan demikian itu 

akan di tandai dengan tingkat kesejajaran pendapatan (dan kekayaan) yang 

lebih tinggi dari pada dalam sistem sosial yang lain.108 

Di dalam al-qur’an terdapat beberapa surat yang menjelaskan 

Landasan keadiilan : An-nisa:2, al-An’aam 52, al-anfal:41, at-taubah:60. 

Kata adil dalam al-qur’an disebut lebih dari 1.000 kali setelah 

perkataan Allah dan ilmu pengetahuan. Ini berarti prinsip keadilan 

diterapkan dalam setiap segi kehidupan manusia.109  

Salah satu perhatian pokok ilmu ekonomi Islam asalah 

mewujudkan keadilan distributif. karena itu semua keadaan ekonomi yang 

                                                           
107 M. Umer Chapra, Islam dan Tantangan Ekonomi, (Jakarta:Gema Insani Press,2000), 

h. 211. 
108 Syed Nawab Haider Naqvi, Menggagas Ilmu Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2009), h.128. 
109 Zinuddin Ali, Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.5. 
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didasarkan pada ketidakseimbangan (zulm) harus di ganti dengan keadaan 

yang memenuhi tuntunan keseimbangan. Dengan kata lain, ekonomi Islam 

akan berusaha memaksimalkan kesejahteraan ‘total’ dan bukan hanya 

kesejahteraan marjinal- dengan menetapkan redistribusi pendapatan.110 

 

Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan 

masyarakat menunjukkan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam 

mencapai kehidupan yang lebih baik yang meliputi:pertama, peningkatan 

kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, 

perumahan, kesehatan, danperlindungan;kedua, peningkatan tingkat 

kehidupan, tingkat pendapatan,pendidikan yang lebih baik, dan 

peningkatan atensi terhadap budayadan nilai-nilai kemanusiaan; danketiga, 

memperluas skala ekonomi dan ketersediaanpilihan sosial dari individu 

dan bangsa.Kesejahteraan masyarakat adalah kondisiterpenuhinya 

kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak,tercukupinya 

kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatanyang 

murah dan berkualitas atau kondisi dimana setiap individu mampu 

memaksimalkan utiltasnya pada tingkat batas anggaran tertentu dan 

kondisidimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani. 

 

2. Kriteria Kesejahteraan 

Kriteria kesejahteraan yang dapat dilihat dari terbentuknya 

Undang-Undang mengenai kesejahteraan sosial, yakni: terpenuhinya 

                                                           
110 Syed Nawab Haider Naqvi, Menggagas Ilmu Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2009), h.88. 
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kemampuan masyarakat dalam hal penghidupan sosial, peningkatan 

spiritual, dan material yang mana itu semua bertujuan agar hak asasi 

masyarakat (mustahiq) terpenuhi secara merata dan sama dengan 

masyarakat lainnya.  

Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 

Tentang Kesejahteraan Sosial. Kesejahteraan sosial adalah terpenuhinya 

kebutuhan moral, spiritual, dan sosial warga negara, agar dapat hidup 

layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat malaksnakan 

fungsi sosialnya. Dari pengertian tersebut kesejahteraan sosial memiliki 3 

(tiga) ruang lingkup yang harus dipenuhi yakni : 

a. Terpenuhinya kebutuhan moral, seperti dapat terpenuhinya 

pengharagaan antar sesama individu melalui nilai-nilai budaya dan 

jaminan hukum;  

b. Terpenuhinya kebutuhan spiritual, seperti kebebasan masyarakat untuk 

dapat malaksanakan ibadah atas dasar keyakinanya;  

c. Terpenuhinya kebutuhan sosial, seperti terpenuhinya kebutuhan 

masyarakat akan fasilitas sosial dari negara, seperti halnya masyarakat 

berhakmendapatkan bantuan sosial, pada saat tempat tinggalnya 

terkena bencana alam dan lain sebagainya.111 

 

 

 

                                                           
111 Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. 
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3. Kriteria Masyarakat Sejahtera Menurut BPS  

 Menurut BPS (2005) dalam penelitian Eko Sugiharto (2007) 

indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ada 

delapan, yaitu pendapatan, konsumsi atau pengeluaran keluarga, keadaan 

tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, 

kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan memasukkan 

anak kejenjang pendidikan, dan kemudahan mendapatkan fasilitas 

transportasi.112 Kedelapan indikator  tersebut adalah sebagai berikut: 

 

1) Indikator pendapatan digolongkan menjadi 3 item yaitu:  

a. Tinggi (> Rp. 10.000.000)  

b. Sedang (Rp. 5.000.000)  

c. Rendah (< Rp. 5.000.000) .113 

 

2) Indikator pengeluaran digolongkan menjadi 3 item yaitu:  

a. Tinggi (> Rp. 5.000.000) 

b. Sedang (Rp. 1.000.000 – Rp. 5.000.000)  

c. Rendah (< Rp. 1.000.000).114 

3) Indikator tempat tinggal yang dinilai ada 5 item yaitu jenis atap rumah, 

dinding, status kepemilikan rumah, lantai dan luas lantai. Dari 5 item 

tersebut kemudian akan digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu:  

                                                           
112 Badan Pusat Sttistik (BPS), Indikator Kesehatan Rakyat Welfare Indicators, 2015, h. 

3. 
113  Ibid., h. 4. 
114  Ibid. 
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a. Permanen  

Kriteria permanen ditentukan oleh kualitas dinding, atap dan lantai. 

Bangunan rumah permanen adalah rumah yang dindingnya terbuat dari 

tembok/kayu kualitas tinggi, lantai terbuat dari ubin/keramik/kayu 

kualitas tinggi dan atapnya terbuat dari seng/genteng/sirap/asbes. 

b. Semi Permanen  

Rumah semi permanen adalah rumah yang dindingnya setengah 

tembok/bata tanpa plaster/kayu kualitas rendah, lantainya dari 

ubin/semen/kayu kualitas rendah dan atapnya seng/genteng/sirap/asbes. 

c. Non Permaen  

Rumah tidak permanen adalah rumah yang dindingnya sangat 

sederhana (bambu/papan/daun) lantainya dari tanah dan atapnya dari 

daun-daunan atau atap campuran genteng/seng bekas dan sejenisnya.115 

 

4) Indikator fasilitas tempat tinggal yang dinilai terdiri dari 12 item, yaitu 

pekarangan, alat elektronik, pendingin, penerangan, kendaraan yang 

dimiliki, bahan bakar untuk memasak, sumber air bersih, fasilitas air 

minum, cara memperoleh air minum, sumber air minum, fasilitas MCK, 

dan jarak MCK dari rumah. Dari 12 item tersebut kemudian akan 

digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu:  

a. Lengkap  

b. Cukup  

c.  Kurang.116  

                                                           
115 Ibid. 
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5) Indikator kesehatan anggota keluarga digolongkan menjadi 3 item yaitu:  

a. Bagus (< 25% sering sakit)  

b. Cukup (25% - 50% sering sakit)  

c. Kurang (> 50% sering sakit).117 

 

6) Indikator kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan terdiri dari 5 

item yaitu jarak rumah sakit terdekat, jarak toko obat, penanganan obat-

obatan, harga obat-obatan, dan alat kontrasepsi. Dari 5 item tersebut 

kemudian akan digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu: 

a. Mudah  

b. Cukup  

c. Sulit.118 

7) Indikator kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan terdiri 

dari 3 item yaitu biaya sekolah, jarak ke sekolah, dan proses 

penerimaan. Dari 3 item tersebut kemudian akan digolongkan ke dalam 

3 golongan yaitu:  

a. Mudah  

b.  Cukup  

c.  Sulit.119 

 

8) Indikator kemudahan mendapatkan transportasi terdiri 3 item, yaitu 

ongkos kendaraan, fasilitas kendaraan, dan status kepemilikan 

                                                                                                                                                               
116 Ibid ,h. 5. 
117 Ibid ,h. 6. 
118 Ibid. 
119 Ibid. 
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kendaraan. Dari 3 item tersebut kemudian akan di digolongkan ke 

dalam 3 golongan yaitu:  

a. Mudah  

b. Cukup  

c.  Sulit.120 

Berdasarkan delapan indikator di atas, dapat disimpulkan bahwa 

pertumbunhan ekonomi yang berkualitas merupakan 

pertumbuhan dengan berbagai indikator yang mendukung 

pembangunan SDM yang lebih maju. Indikator-indikator di atas 

yang harus terus dikembangkan, dimana di harapakan dapat 

memberikan dampak positif terhadap pembangunan dan 

pertumbuhan ekonomi masyarakat di Indonesia. 

                                                           
120 Ibid. 


