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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Relevan

Pertama, Hasil Penelitian Ahmad Atabik, ZISWAF Jurnal Zakat dan

Wakat, Vol 2, No. 1, Juni 2015, Dengan Judul “Management Pengelolaan Zakat

Yang Efektif di Era Kontemporer”, Hasil Penelitian ini yaitu membahas tentang

managemen pengelolaan zakat yang dirasa penting untuk kesejahteraan umat

Islam, maka zakat harus dikelolah  dengan baik agar mendapat kepercayaan dari

masyarakat. Dalam mengelolaah zakat bisa melalui managemen, Pengelolaan

zakat berbasis managemen dapat dilakukan dengan asumsi dasar bahwa semua

aktivitas yang terkait dengan zakat dilakukan secara profesional. Pengelolaan

zakat secara profesional, perlu dilakukan dengan saling keterkaitan antara

berbagai aktivitas yang terkait dengan zakat.9

Kedua , hasil Penelitian :Skripsi Abu Najab tahun 2012, Dengan Judul :

Managemen Zakat (Study Kasus Baznas Kota Kendari). Hasil Penelitian dapat di

analisa, bahwa menunjukkan dana zakat yang dikumpulkan Badan Amil Zakat

Nasional (BAZNAS) Kota Kendari di distribusikan kedalam Konsumtif

tradisonal, Konsumtif kreatif, Produktif konvensional dan Produktik kreatif.

Pendistribusian tersebut sebagai bentuk pengembangan sumber daya manusia

dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat kota Kendari melalui Zakat.10

9 Ahmad Atabik, Managemen Pengelolaan Zakat yang Efektif di Era Kontemporer,
(ZISWAF Jurnal Zakat dan Wakaf), Vol. 2. No, 1, Juni 2015.

10 Abu Najab: Managemen Zakat Study Kasus BAZNAS Kota Kendari (Perpustakaan IAIN
Kendari Tahun 2012).
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Ketiga, Hasil Penelitian : Thesis Budi Prayitno, dengan Judul Optimalisasi

Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Daerah (Tinjauan Terhadap Badan

Amil Zakat Daerah Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara). Hasil

penelitian ini membahas tentang pengelolaan Badan Amil Zakat (BAZNAS) di

Muna yang sesuai ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun

1999 dan syariat Islam. Pengelolaan zakat yang berdasarkan Undang-undang

Nomor 38 tahun 1999 dapat membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat di

Muna. Serta campur tangan pemerintah daerah Kabupaten Muna  dinilai  sangat

penting dalam merealisasikan Program-program kegiatan yang akan dijalankan

Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Muna.11

Penelitian diatas hampir sama dengan  judul penelitian Penulis yang

berjudul “Potensi Pengelolaan Zakat Profesi dalam  meningkatkan Kesejahteraan

Ekonomi di Konawe Selatan.  Persamaannya adalah sama-sama meneliti terkait

Pengelolaan atau Managemen Zakat sedangkan penelitian ini selain meneliti

pengelolaan Zakat Profesi, penelitian ini juga berioentasi terhadap Peningkatan

kualitas hidup Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Konawe Selatan melalui

Potensi dana Zakat Mal Al-Mustafad (Profesi). Serta sejauh mana intervensi

Pemerintah dalam mendukung Pengelolaan Zakat tingkat Kabupaten/Kota

terkhusus di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Konawe Selatan.

Sehingga tujuan Pengelolaan Zakat dapat tercapai sesuai target berdasarkan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 23 Tahun 2011 dan syariat Islam.

Dan juga sebagai alat untuk  menyadarkan atau  mengembalikkan kepercayaan

11 Budi Prayitno, Thesis tentang, Optimalisasi Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat
Daerah (Tinjauan Terhadap Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi
Tenggara Tahun 2018).
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masyarakat tentang pentingnya membayar Zakat melalui perantara Badan Amil

Zakat Nasional (BAZNAS) yang ada di Kabupaten Konawe Selatan untuk

meningkatkan jumlah Muzakki dalam wajib bayar Zakat dan Sebagai Parameter

Amil Zakat dalam meningkatkan kinerja yang Efektif agar  tata kelolah di Badan

Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Konawe Selatan agar Optimal

sehingga terdapat Penyaluran dana Zakat dan Pemerataan Ekonomi.

B. Landasan Teori

1. Gambaran Umum tentang Potensi Pengelolaan Zakat

a. Pengertian Potensi

Potensi adalah daya, kemampuan, kesamggupan untuk dikembangkan.12

Potensi juga dapat diartikan sebagai kemampuan dasar yang masih terpendam di

dalamnya yang menunggu untuk diwujudkan untuk menjadi suatu kekuatan nyata

dalam diri sesuatu tersebut.

Jadi potensi adalah suatu sumber daya yang sangat besar yang diberikan

kepada sesuatu waktu diciptkannya dunia ini. Potensi adalah kemampuan yang

belum tersingkap dan diaktifkan, kekuatan yang terpendam dan belum

dimanfaatkan, talenta yang belum terpakai, keberhasilan yang belum diraih, bakat

yang tersembunyi, apa yang dapat dikerjakan namun belum dikerjakan, sumber

daya yang dapat terkelolah belum dikelolah, semua yang dapat dicapai namun

belum tercapai, semua yang dapat dilaksanakan namun belum dilaksanakan dan

apa yang dapat diselesaikan namun belum terselesaikan.13

12 Tim Guru Indonesia, TOP NO. 1 Ulangan Harian Kelas 9 Pilihan Cerdas Menjadi Bintan
Kelas, ([t.a]  Tahun 2015). h, 521.

13 Lihat : Slamet Wiyono. Managemen Potensi Diri Edisi Revisi ([t.a] : Grasindo [t.t]),h 37.
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2. Pengelolaan Zakat

a. Pengertiaan Pengelolaan Zakat

Bab 1  pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011

Tentang Pengelolaan Zakat14. Dalam Undang-undang tersebut pengelolaan Zakat

yaitu :

1. Melakukan Perencanaan

2. Melakukan Pelaksanaan dan Pengorganisasian

3. Melaksanakan Pengumpulan

4. Melakukan Perdistibusian

5. Melakukan Pendayagunaan Zakat

. b. Asas-asas dan Tujuan Pengelolaan  Zakat

Tujuan Pengelolaan Zakat Sebagai lembaga non-Struktural Publik, Badan

Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Memiliki asas-asas yang menjadi pedoman

kerjanya. dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, disebutkan bahwa Asas-

asas Lembaga Pengelola Zakat adalah:15

1) Syariat Islam. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Lembaga

Pengelola Zakat haruslah berpedoman sesuai dengan syariat Islam, mulai

dari tata cara perekrutan pegawai hingga tata cara pendistribusian zakat.

2) Amanah. Lembaga Pengelolah Zakat haruslah menjadi lembaga yang

dapat dipercaya.

3) Kemanfaatan. Lembaga Pengelolah Zakat harus mampu memberikan

manfaat yang sebesar-besarnya bagi Mustahik.

14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan
Zakat, Pasal 1. h.2.

15 Ibid,h,6.
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4) Keadilan. Dalam mendistribusikan zakat, Lembaga Pengelolah Zakat

harus mampu bertindak Adil.

5) Kepastian hukum. Muzakki dan mustahik harus memiliki jaminan dan

kepastian hukum dalam proses pengelolaan zakat.

6) Terintegrasi. Pengelolaan zakat harus dilakukan secara hierarkis

sehingga mampu meningkatkan kinerja pengumpulan, pendistribusian,

dan pendayagunaan zakat.

7) Akuntabilitas. Pengelolaan zakat harus bisa di pertanggungjawabkan

kepada masyarakat dan mudah diakses oleh masyarakat dan pihak lain

yang berkepentingan.

Lembaga pengelolah Zakat yang berkualitas sebaiknya mampu

mengelolah zakat yang ada secara efektif dan efisien. Program-program

penyaluran zakat harus benar-benar menyentuh mustahik dan memiliki nilai

manfaat bagi mustahik tersebut. Lembaga pengelola zakat juga harus bersikap

responsif terhadap kebutuhan mustahik, muzakki, dan alam sekitarnya. Hal ini

mendorong Amil Zakat untuk bersifat Proaktif, Antisipatif, Inovatif, dan Kreatif.16

Sehingga tidak hanya bersifat pasif dan reaktif terhadap fenomena sosial yang

terjadi. Selain itu, seluruh organ organisasi pengelola zakat telah memahami

dengan baik syariat dan seluk beluk zakat sehingga pengelolaan zakat tetap berada

dalam hukum Islam, tentunya hal ini sejalan dengan asas-asas pengelolaan Zakat.

16 Mahmudi, “Penguatan Tata Kelola dan Reposisi Kelembagaan Organisasi Pengelola
Zakat”. Ekbisi 2009, volume 4 Nomor 1:69-84.



15

c.  Tujuan Pengelolaan Zakat

Melalui pasal 3 pengelolaan Zakat memiliki beberapa tujuan di antaranya

yaitu :

1) Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi pelayanan dalam pengelolaan

Zakat.

2) Meningkatkan manfaat Zakat untuk mewujudkan kesejahteraan

masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk meningkatkan Potensi

Pengelolaan Zakat Profesi (Mal Al-Mustafad) yang Optimal, maka dalam

pengelolaan zakat agar terkelolah dengan baik, secara terstruktur dan sistematis

kemudian dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya dan sesuai standar

operasional atau syariat Islam. Maka, diperlukan suatu lembaga yang menjadi

penghubung yang dapat menjadi fasilitator dan mediator antara penerima manfaat

zakat dengan orang yang wajib mengeluarkan zakat. dalam Undang-undang

Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999, ada dua jenis Organisasi pengelolah

zakat yaitu :

1. Badan Amil zakat (BAZ) yaitu Organisasi Pengelolah Zakat yang dibentuk

oleh Pemerintah.

2. Lembaga Amil Zakat (LAZ) yaitu Organisasi Pengelolah Zakat yang

prakarsai oleh swasta yang mendapatkan izin resmi dari Pemerintah.

Berdasarkan dalam Undang-undang RI. Nomor 23 tahun 2011, terdapat

perbedaan organisasi pengelolah Zakat yang dibentuk oleh masyarakat yang

dikukuhkan oleh Pemerintah. Struktur Institusi, dalam upaya mencapai tujuan
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pengelolaan Zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang

berkedudukan di Ibukota Negara, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS

Kabupaten/Kota Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga

pemerintahan non-Struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada

Presiden melalui Menteri, BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang

melakukan tugas pengelolaan Zakat dan dana Filantropi lainnya secara Nasional.17

3. Kajian Umum tentang Zakat

a.  Pengertian Zakat

Zakat menurut lughat, ialah subur, bertambah. Menurut syara’ ialah,

jumlah harta yang dikeluakan untuk diberikan kepada golongan yang telah

ditetapkan syara’. Dari segi bahasa, kata zakat merupakan mashdar (kata dasar)

dari zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik dan bertambah. Dari segi

istilah fikih, zakat adalah sebutan bagi sejumlah harta tertentu yang diwajibkan

oleh Allah SWT agar diserahkan kepada orang-orang yang berhak (Mustahik).18

Zakat menurut loghat artinya suci dan subur. Menurut istilah syara’ ialah:

mengeluarkan sebagian dari harta benda atas perintah Allah, sebagai shadaqah

wajib atas mereka yang telah ditetapkan menurut syarat yang telah ditentukan

oleh hukum Islam.19

Sedangkan makna terminologi – istilah yang digunakan dalam

pembahasan fiqih Islam – adalah “mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang

17 Aan Nasrullah, Pengelolaan dana Filantropi untuk Pemberdayaan Pendidikan Anak
Dhuafa (Study Kasus pada BMH Cabang Malang Jawa Timur), Hunafa :Jurnal Studia Islamika, Vol.
12. No 1. 2015), h.5.

18 Syamsul Rizal Hamid, 206 Petuah Rasulullah Saw. Seputar Masalah Zakat & Puasa,
Cahaya Salam, 2006, h. 48.

19 Moh. Rifa’i, Fiqh Lengkap, PT. Karya Toha Putra, Semarang, 1978, h. 346.
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telah mencapai nishab (takaran tertentu yang menjadi batas minimal harta tersebut

diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya)”diberikan kepada mereka yang berhak

menerimanya (berdasarkan pengelompokan yang terdapat dalam Al-Quran),

dan harta tersebut merupakan milik sempurna – dalam artian merupakan milik

sendiri dan tidak terdapat kepemilikan orang lain di dalamnya serta telah genap

usia kepemilikannya selama setahun, hal ini di kenal dengan istilah haul. Barang

hasil tambang, barang temuan, dan hasil pertanian turut pula terkena hal di atas,

meskipun untuk jangka waktu kepemilikannya (haul) berbeda. Barang tambang

wajib dikeluarkan zakatnya pada saat setelah barang tersebut ditambang.

Sementara barang temuan wajib dikeluarkan zakatnya pada saat barang tersebut

ditemukan. Dan produk hasil pertanian wajib dikeluarkan zakatnya pada saat

panen.20

Menurut Undang-undang  No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat,

pengertian zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan untuk diberikan kepada

yang berhak  menerimanya sesuai syariat Islam. 21

b. Hukum Zakat

Agama Islam  telah  menyatakan dengan tegas, bahwa Zakat merupakan

salah satu rukun dan fardhu yang wajib ditunaikan oleh setiap Muslim yang

hartanya sudah memenuhi kriteria dan syarat tertentu. Otoritas fikih Islam

tertinggi, Al-Qur’an dan Hadits menyatakan hal tersebut dalam banyak

kesempatan. Jumhur ulama pun sepakat, bahwa zakat merupakan suatu kewajiban

20 M. Nur Rianto Aal arif, Dasar-Dasar Ekonomi Islam, (Solo: PT Era Adicitra Intermedia,
2011) h.249-250

21 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan
Zakat. h.5.
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dalam agama yang tak boleh diingkari (Ma’lum min al-Din al-Dharurah).

Artinya, Kufur terhadap ajaran Islam.22

Sebagaimana telah disinggung di atas banyak ayat al-Qur’an dan  Hadis

yang menjadi dalil Persyari’atan Zakat.  Adapun dalil-dalil yang menguatkan

perintah wajib Zakat :

1. Al-Qur’an

a. Q.S. at-Taubah ayat /9: 34-35

                
          
             
               
 

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari
orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan
harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-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, Pada
hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar
dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan)
kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu

22 Akmad Mujahidin, Ekonomi Islam (Jakarta :PT RajaGrafindo Persada, 2007). h. 58.
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sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan
itu." (QS.At-Taubah Ayat 34-45).23

b. Q. S az-Zariyat/5:19

           
Terjemahnya :

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta
dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”(QS. az-Zariyat Ayat
19).24

c. Q.S al-Baqarah Ayat /2:43

            
Terjemahnya :

“Dan  Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta  orang-
orang  yang ruku'”(Q.S. Al-Baqarah ayat 43).25

                 
              
    

23 Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemah, (Bandung : PT .Syamiil Cipta Media
2002), Cet 3. h. 92.

24 Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemah, (Bandung : CV di Ponegoro 2009). h.
521.

25 Kementerian Agama R.I, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Syamil Media, 2004). h.7.
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Terjemahnya :

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.(Q.S. Al-Baqarah 267).26

Ayat tersebut semua menjelaskan betapa pentingnya umat Muslim untuk

mengeluarkan zakatnya, selain sebagai bentuk ketaatan kepada sang pemberi

rezeki yaitu Allah Swt., Juga bentuk pengamalan kita dalam bermasyarakat

dengan saling memberi Zakat kepada yang diperuntukkannya.

2.Hadits Nabi SAW :

27

Artinya :

“Dari Abu Abdurrahman, Abdullah bin Umar bin Al- Khattab r.a dia
berkata: saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: Islam dibangun
diatas lima perkara: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa
Nabi Muhammad utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat,
melaksanakan haji dan puasa ramadhan  (HR. Bukhari dan Muslim)”.

26.  Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemah, Mushaf Quantun Tauhiid (Bandung:
MQS Piblishing, Tahun 2010), h, 45.

27 R. Kadlan-Imam Musa Prodjosiswo, Hadits Pegangan Maulana Muhammad Ali,
Jakarta: CV Kuning Mas, 1992, h. 215.
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Hadits tersebut merupakan hadits secara global yang menjelaskan tentang

pondasi Islam. Akan tetapi dari hadits tersebut umat Muslim dapat menjadikannya

sebagai pedoman anjuran untuk mengeluarkan zakat sebagai bentuk penyempurna

Ibadah dalam membangun pondasi agama Islam sebagai Spirit dalam

mengembangkan kualitas diri dan mengembangkan Ukhuwah melalui Perintah

Zakat.

3.  Ijma

Adapun dalil yang berupa “Ijma kesepakatan semua umat (Ulama) Islam

di semua negara bahwa Zakat adalah wajib. Bahkan para sahabat Nabi sepakat

untuk membunuh orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat sebagaimana

disyariatkan oleh Allah Swt.28

Hukum Zakat terdapat dalam Ayat-ayat Al-Qur’an kata Zakat

dirangkaikan dengan Shalat Sebanyak 82 Kali.29 Perintah Zakat sering muncul

berdampingan sesudah perintah mendirikan Shalat. Hal ini menunjukan betapa

pentingnya kegiatan berzakat dalam Islam. Bukankah salah satu salah satu arti

dari zakat adalah berkembang. Kalau pada saat ini dampaknya terhadap ekonomi

kegiatan ekonomi masih kecil, maka ini tentunya disebabkan karena beberapa hal.

Pengeluaran Zakat adalah pengeluaran minimal untuk membuat distribusi

pendapataan menjadi lebih merata (necessary conditon but not sufficent) tetapi

belum optimal.

28 Abdulrahman Qadir, Zakat dalam Dimensi Madhoh dan Sosial, (Jakarta : PT. Raja
Grafindo Persada Tahun 1998), h. 46.

29 Ahmad Abdul Ghaffar, Agar Harta Tidak Menjadi Fitnah, (Jakarta : Gema Inzani Press
Tahun 2004), h. 70.
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Sumber hukum diatas yang menjelaskan anjuran untuk berzakat maka

sangat perlu untuk diaplikasikan dalam kehidupan apalagi umat Muslim sudah

seharusnya patuh pada aturan-aturan-Nya. Mengenai dalam Pengoptimalan zakat

dalam Islam, sesuatu pengelolah juga mempertegas dengan menyatakan bahwa

zakat, mengandung dua aspek, yaitu aspek kebaktian kepada Allah  dan kebaktian

terhadap sesama Manusia/Masyarakat.

c.  Syarat – syarat Zakat

Adapun syarat-syarat seseorang wajib melaksanakan Zakat adalah sebagai

berikut :

1. Syarat Menjadi seorang Muzakki

a. Merdeka

Kesepakatan para ulama, zakat tidak wajib bagi hamba sahaya atau budak

karena hamba sahaya tidak memiliki hak milik. Hal senada diungkapkan oleh para

ulama maliki bahwa hamba sahaya tidak ada kewajiban zakat terhadap hak

miliknya baik harta itu atas namanya sendiri atauu atas nama tujuannya, karena

hak milik hamba sahaya bersifat tidak sempurna (Naqish).

b. Islam

Zakat merupakan ibadah yang diwajibkan bagi setiap Muslim.Ia

merupakan salah satu pilar agama Islam. Dengan demikian, zakat tidak

diwajibkan atas orang non-Muslim ataupun orang kafir, karena zakat adalah

Ibadah suci. Begitu juga dengan orang yang murtad tidak diwajibkan zakat karena

menurut Abu Hanifah, Riddah menggugurkan kewajiban zakat karena orang

murtad sama dengan orang Kafir.
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c. Baliq Berakal

Mengenai persyaratan baliqh berakal ini berbeda pendapat ulama menurut

pendapat ulama mazhab Hanafi, orang yang wajib zakat adalah orang yang telah

baliqh dan berakal sehingga harta anak kecil dan orang gila tidak wajib

dikeluarkan zakatnya. Mereka beralasan bahwa kewajiban zakat adalah ibadah

mahdah seperti halnya shalat. Bilang juga wajib atas mereka. Mereka beralasan

pada hadis Nabi Saw.

Selain Syarat-syarat tersebut, ulama fiqih juga mengemukakan syarat lain

dalam pelaksanaan zakat, yaitu :

1. Niat dan Bersifat Kepemilikan

2. Syarat-syarat Harta

Syarat-syarat harta yang wajib dikeluarkan  zakatnya oleh para Muzakki

adalah sebagai berikut :

1. Milik Sempurna

2. Cukup Senisab

3. Melebihi kebutuhan pokok

4. Bebas dari utang

5. Haul (Melewati satu tahun)

6. Harta itu berkembang

d.   Orang yang Berhak Menerima Zakat (Mustahik)

Dasar Hukum al-Qur’an Surah at-Taubah menjelaskan orang-ornag yang

berhak menerima zakat yang dikelolah oleh lembaga ataupun yang membayarkan
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secara langsung kepada mustahik, ayat tersebut jelas menjelaskan terdapat 8

golongan yang berhak menerima Zakat :

1. Fuqara” (orang-orang Fakir), yaitu kelompok orang yang menderita

dalam hidupnya, ia tidak memilik harta dan kemampuan untuk

memenuhi hajat hidupnya.

2. Masakin (Orang-orang Miskin) adalah orang yang tidak mampu

kehidupannya dan serta kekurangan. Ia mempunyai pekerjaan, namun

tetap tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

3. Amilin (Pengelolah zakat) merupakan orang yang mandiri tugas untuk

mengumpulkan, mengelolah dan mendistribusikan zakat.

4. Muallaf yaitu orang non-Islam yang baru masuk islam yang imannya

masih lemah.

5. Riqab (Budak), yaitu mencakup juga untuk melepaskan mulsi yang

ditawan oleh orang-orang kafir (Tawanan perang).

6. Gharimin (Orang yang dililit hutang), yaitu orang yang berhutang

karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup

membayarnya. Sementara bagi orang yang berhutang untuk memelihara

perstuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia

mampu membayarnya.

7. Sabilllah (Orang yang berperang dijalan Allah), ialah orang yang

mempunyai keperluan mempertahankan Islam dan kaum Muslimin.

Terdapat beberapa penafsiran, bahwa sabillah pada masa sekarang

orang-orang yang berjuang untuk kepentingan penyebarluasan Agama
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Allah seperti Para Ulama damn kyai Ta’mit Masjid dan Lain

sebagainya.

8. Ibnu Sabil, yaitu orang yang sedang menempuh perjalanan yang bukan

untuk maksiat dan ia mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.30

Zakat selain sebagai kewajiban bagi umat Islam, melalui Zakat Al-Qur’an

menjadikan seseorang lebih bertanggung jawab antar umat Islam untuk saling

tolong-menolong sesuai dokrin Islam. Oleh sebab itu, dalam kewajiban Zakat

terkandung unsur Moral, Pendidikan, Sosial dan Ekonomi.31

e.  Macam-macam Zakat

1. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat diri yang dikeluarkan oleh setiap umat Islam

yang hidup pada bulan Ramadhan atau sebagian bulan Ramadhan, dan zakat fitrah

adalah tindakan untuk mensucikan jiwa dari perbuatan yang tidak ada gunannya.32

Harta yang dikeluarkan dalam zakat fitra adalah makanan pokok (yang

mengenyangkan) menurut tiap-tiap tempat (negeri) sebanyak 3,1 liter atau 2,5 Kg.

Atau bisa diganti dengan uang senilai 3,1 liter atau 2,5 kg makanan pokok yang

harus dibayarkan.33 Adapun syarat-syarat zakat fitrah adalah sebagai berikut :

a) Beragama Islam

b) Lahir dan Hidup sebelum terbenam matahari pada hari penghabisan

bulan Ramadhan. (Telah Sampai Umur).

30 Ahmad Atabik, Managemen Pengelolan Zakat yang Efektif di Era Kontemporer,
(ZILWAF Jurnal Zakat dan Wakaf, Volume. 2, no 1, Juni 2015), h. 351.

31 Loc it,h, 334.
32 M. Ali Hasan, Zakat dam Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problem Sosial di

Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 106.
33Ibid,h. 109.
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c) Nisab yang Sempurna.34

2. Zakat Mal

Zakat Mal (Harta) adalah bagian dari harta kekayaan sesorang (Juga

Berbadan Hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu

setelah dipunyai selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu.

Zakat mal adalah zakat harta yang dimiliki oleh seseorang karena sudah sampai

Nisab (Batas seseorang harus mengeluarkan Zakat).35 Dan Zakat Profesi (Mal

Al-Mustafad).

f. Manfaat Zakat

Zakat selain sebagai kewajiban bagi umat Islam, melalui Zakat, Al-Qur’an

menjadikan suatu tanggung jawab bagi Umat Islam Untuk tolong-menolong antar

Sesama. Oleh Sebab Itu, dalam kewajiban zakat terkandung unsur Moral,

Pendidikan, Sosial dan Ekonomi.

Zakat dalam Islam selain terkait seruan Allah Swt, kepada hambanya juga

ada manfaat yang terbesit untuk manusia itu sendiri, beberapa manfaat berzakat

antara lain :

1. Menolong orang yang lemah dan menderita, agar ia dapat menunaikan

kewajibannya terhadap Allah dan terhadap makhluk-Nya.

2. Membersihkan diri dari sifat kikir dan akhlak yang tercelah serta

mendidik diri agar memiliki sifat mulia dan pemurah.

3. Ungkapan Rasa syukur kepada Allah atas riski yang telah diberikan

kepada kita.

34 M Hasbi Ash Shiddieqy, Pedoman Zakat, (Semarang : Pustaka Riski Putra, 2009), h. 17.
35 Fakruddin, Fiqh & Management Zakat di Indonesia ( Yogyakarta : UIN-Malang Press,

2018), h. 41.
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4. Menjaga kejahatan-kejahatan yang memungkinkan timbul dari si miskin

5. Mendekatkan hubungan kasih sayang dan saling mencintai antara si kaya

dan si miskin karena pemeratan pendapatan dan untuk menggapai

keberkahan.36

4. Zakat Profesi (Mal-Al Mustafad)

a.  Pengertian Zakat Profesi

Zakat Profesi (Al Maal Al-Mustafad) adalah Zakat yang dikeluarkan dari

penghasilan profesi (Hasil profesi) bila telah mencapai nisab. Profesi dimaksud

mencakup profesi Pegawai Negeri atau Swasta, Konsultan, Dokter, Notaris,

Akuntan, Artis, dan Wiraswasta. Jika penghasilannya setahun lebih dari senilai 85

gram Emas murni dan Zakatnya dikeluarkan setahun sekali sebesar 2.5% setelah

dikurangi kebutuhan yang melekat padanya (berupa pajak penghasilan). Dasar

dari Zakat profesi ini seperti mengenai kadar Ketentuan zakat profesi ini

ditetapkan sebanyak yang wajib dikeluarkan 2,5 % jika telah memenuhi senilai

85 Gram Emas murni sesuai ketetapan intruksi menteri agama RI No. 5 tahun

1991 tentang jenis dan harta dan ketentuan wajib Zakat.

b. Perhitungan Zakat Profesi

Zakat Profesi (Al Maal Al-Mustafad) memang belum familiar dalam

khasanah keilmuan Klasik. Maka dari itu hasil Profesi dikategorikan sebagai jenis

harta wajib Zakat berdasarkan kias (Analogi) atas kemiripan (Syabbah) terhadap

karakteristik harta zakat yang telah ada, yakni :

36 Lihat :Zainuddin, Hukum Zakat Persfektif Normatif, Kesejahteraan dan Keadilan Sosial
( Makassar Alauddin University Press, 2013), h,164.
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1. Model memperoleh harta penghasilan (Profesi) mirip dengan panen

(Hasil Pertanian), sehingga harta ini dapat dikiaskan pada Zakat

Pertanian berdasarkan nisab (653 Kg gabah kering atau setara dengan

522 Kg beras ) dan waktu pengeluaran Zakatnya setiap kali Panen,

2. Model Harta yang diterima sebagai penghasilan berupa uang,

sehingga jenis harta ini dapat dikiaskan pada Zakat harta (Simpanan

atau Kekayaan) berdasarkan kadar Zakat yang harus dibayarkan (2,5

%). Dengan demikian, apabila hasil Profesi seseorang telah memenuhi

ketentuan wajib Zakat, ia berkewajiban menunaikan Zakatnya.

Contoh :

Abdul Baqi adalah Seorang Karyawan Swasta yang berdomisili di

Kendari. Ia mempunyaki penghasilan seorang Istri dan dua orang anak

yang masih kecil. Penghasilan perbulannya adalah Rp. 5.000.000,-

1. Pendapatan gaji perbulan Rp. 5.000.000,-

2. Nisab Kg beras @Rp. 7.000 (relatif)

Rp. 3. 654. 000,-

3. Rumus Zakat = (2,5 % x besar gaji Perbulan),-

4. Zakat yang harus ditunaikan Rp. 125. 000

Zakat Profesi juga bisa diakumulasikan dalam satu tahun37. Caranya,

jumlah pendapatan gaji berikut bonus dan lainnya dikalikan satu tahun kemudian

hasilnya mencapai nisab, selanjutnya dikaitkan dengan kadar Zakat 2,5 %.

37 Lihat : Ahmad Hadi Yasin, Panduan Zakat Praktis (Tanggerang : Dhompet Dhuafa
Republika Tahun 2012 ), h. 35-36
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5. Jadi, Rp. 5.000.000,- x 13 = 65. 000.0000,-

6. Jumlah Zakatnya adalah 65. 000.000,- x 2,5 % = Rp. 1.625.000,-

5.  Kesejahteraan Ekonomi

a. Kesejahteraan

Kata sejahtera yang termuat dalam Kamus Besar bahasa Indonesia, kata

sejahtera diartikan sebagai aman, sentosa, dan makmur, selamat (terlepas dari

segala macam gangguan kesukaran dan sebagainya).

Sedangkan kata kesejahteraan adalah hal atau keadaan sejahtera yang

meliputi keamanan,keselamatan, kesenangan, kemakmuran dan sebagainya.38

Kesejahteraan dalam konsep dunia modern diartikan sebagai suatu kondisi

dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan

makanan, pakaian, tempat tinggal, ait minum yang bersih serta kesempatan untuk

melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat

menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan

pada status sosial yang sama terhadap warga lainnya. Dalam Islam konsep

kesejahteraan secara filosofi terdiri dari empat indikator utama yaitu : sistem nilai

Islami, dengan sistem Distribusi merata, dan keamanan atau Ketertiban sosial.39

Basis kesejahteraan manusia terletak pada ketika nilai Islam menjadi panglima

dalam kehidupan perekonomian suatu masyarakat.40

Kesejahteraan sejati tidak akan pernah bisa diraih jika menentang secara

material aturan yang telah ditetapkan Allah Swt. Penentangan terhadap aturan

38 Kbbi,web,id, http://kbbi.web.id/sejahtera, diakses pada tanggal 5 Agustus 2019.
39 Irfan Syauki Beik dan Laily Dwi Arsyianti, Ekonomi Pembangunan Syariah, (Jakarta : PT.

RajaGrafindo Persada, 2016), h. 28.
40 Havis Aravik, Ekonomi Islam ( Malang : Empatdua, Tahun 2016), h.202.
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Allah Swt. Justru menjadi sumber penyebab hilangnya kesejahteraan dan

keberkahan hidup manusia.

Menurut Imam al-Ghazali  dalam bukunya Ihya’Ulumuddin dalam

masyarakat Islam terdapat lima aspek yang sangat berpengaruh dalam tercapainya

kesejahteraan yaitu tujuan utama syariat Islam atau yang disebut dengan

Maqashid Syariah di antaranya adalah Agama (Ad-din), Hidup atau Jiwa (Nafs),

Keluarga atau Keturunan (Nasl), Harta atau kekayaan (Mal) dan  Intelek atau akal

(Aql).

Selain itu al-Ghazali mendefinisikan apek ekonomi dari fungsi

kesejateraan sosial dalam kerangka sebuah hierarki utilitas individu dan sosia

tripartite, yakni kebutuhan (Daruri), Kesenangan (Hajat) dan Kemewahan

(Tahsiniyat).

b. Pengertian Ekonomi

Ekonomi atau Economic dalam banyak literatur ekonomi disebutkan

berasal dari bahasa Yunani yaitu Oikos atau Oiku dan Nomos yang berarti

Peraturan rumah tangga. Dengan kata lain pengertian ekonomi adalah semua yang

menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan dalam rumah tangga

tentu saja yang dimaksud dan dalam perkembangannya kata rumah tangga bukan

hanya sekedar merujuk pada satu keluarga yanh terdiri dari suami, istri dan anak-

anaknya, melainkan juga rumah tangga yang lebih luas yaitu rumah tangga

bangsa, negara dan dunia.41

41 Iskandar Putong, Economics Pengantar Mikro dan Makro, (Jakarta : Mitra Wacana
Media, 2010), h.1.



31

Ekonomi dalam kajian Islam dimaknai sebagai ilmu Ekonomi yang

dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari bagi Individu, Kelompok, Masyarakat

maupun pemerintah dalam rangka pengorganisasian faktor Produksi, Distribusi

dan Pemanfaatan barang dan atau jasa yang dihasilkan dan tunduk  juga terikat

dengan norma yang telah ada dalam ajaran dan sejarah masyarakat Islam, dan

telah menjadi panutan Masyarakat Islam.42

Tujuan ekonomi Islam sangat berioentasi pada tujuan (goal oriented). Oleh

karena itu, Ekonomi Islam dibangun untuk tujuan suci, dituntun oleh ajaran Islam

dan dicapai dengan cara-cara yang dituntukan pula oleh ajaran Islam. Kesemua

hal tersebut saling terakit dan saling terstruktur secara hierarkis, dalam arti bahwa

siprit ekonomi Islam tercermin dari tujuannya, dan ditopang oleh Pilarnya.

Sehingga tujuan akhir dari syariah Islam adalah sebagaimana tujuan dari syariat

Islam itu sendiri (Maqashid asy-Syariah), yaitu mencapai kebahagiaan di dunia

dan akhirat (Falah) melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat

(Hayyah Tahyyibah).

Berdasarkan penjelasan diatas telah memberi gambaran jelas bahwa dalam

mewujudkan kehidupan Ekonomi yang Adil dan Merata, dengan Jalan

melaksanakan distribusi baik barang, jasa, kesempatan, kekuasaan dan pendapatan

masyarakat secara jujur dan terarah dan selalu meningkatkan taraf keadilan dan

pemerataan dengan jalan menghilangkan nafsu untuk menguasai, menumpuk

harta.43

42 Moh. Faizal dan Havis Aravik, Islam Rahmatan Lil Alamien, (Palembang: Noer Fikri
Offset, 2015), h. 111.

43 Ibid, h.125-126
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Zakat merupakan salah satu Instrumen yang paling baik dalam menjaga

pemeratan kesejahteraan dan juga stabililitas Ekonomi. Oleh karena itu jika dapat

dikelolah secara Optimal. Sehingga berdampak kepada peningkatan Kualitas

hidup Masyarakat terkhusus wilayah yang menjadi Objek Penelitian penulis yaitu

Kabupaten Konawe Selatan. Adapun Kerangka pikir penulis terhadap Potensi

Pengelolaan Zakat dalam meningkatkan Ekonomi di Konawe Selatan sebagai

berikut : (Lihat Gambar 1.0)

C. Kerangka Teoritik

Informasi Pendapatan

Jenis dan Jumlah Alokasi Manfaat

(Gambar 1.0)

Pengelolaan

Potensi

Zakat

Musakki
(Donatur)

Ditribusi
(Muzakki)

Peningkatan Perolehan
Dana Zakat

Kesejahteraan
Masyarakat


