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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kajian Relevan 

Sebagai upaya untuk mengantisipasi adanya kesamaan atau pengulangan 

penelitian, maka penulis perlu memaparkan penelitian-penelitian terdahulu yang 

relevan dengan penelitian ini, yakni sebagai berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Wilda Agustia (2017) dengan tesis yang 

berjudul “Tinjauan Maqasid asy-Syariah Terhadap Pengelolaan Zakat 

Sebagai Pendapatan Asli Daerah di Baitul Mal Aceh”. Agustia menemukan 

bahwa mekanisme pencairan dana zakat harus mengikuti aturan keuangan 

daerah dan disamakan dengan pendapatan asli daerah lainnya, sehingga 

penerimaan zakat pada mustahik harus menunggu pengesahan dari 

Pendapatan Belanja Aceh. Agustia menganalisis dengan tinjauan Maqasid 

asy-Syariah dan menyimpulkan bahwa pengelolaan zakat sebagai pendapatan 

asli daerah justru menghalangi Baitul Mal dalam pengelolaan baik itu dalam 

pendistribusian maupun pemanfaatan secara produktif karena terkendala 

mekanisme dan aturan dari pemerintah. Sehingga jaminan akan terpenuhinya 

kebutuhan mustahik menjadi terancam.
1
 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Sodiman, Mustafa P, Muhammad Hadi, 

Ahmadi dan La Hadisi (2016) dengan jurnal yang berjudul “Potensi dan 

Efektifitas Pengelolaan Zakat di Kabupaten Konawe Selatan.” Penelitian ini 

                                                           
1
 Wilda Agustia, “Tinjauan Maqasid asy-Syariah Terhadap Pengelolaan Zakat Sebagai 

Pendapatan Asli Daerah di Baitul Mal Aceh” (Tesis tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan 

Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017), h. 112. 
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menemukan potensi zakat fitrah dikabupaten Konawe Selatan mencapai Rp. 

5.016.360.000, berdasarkan jumlah penduduk Muslim yakni 250.818 jiwa 

(93% dari jumlah penduduk Kabupaten Konawe Selatan). Sedangkan untuk 

zakat mal menyebutkan adanya potensi berdasarkan tingkat penghasilan 

masyarakat perbulannya, namun tidak mengungkapkan angkanya berdasarkan 

nilai uang. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa pengelolaan zakat fitrah 

di kabupaten Konawe Selatan belum efektif, baik manajemen pengelolaan 

maupun implikasinya terhadap kesejahteraan mustahiq.
2
 

3. Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Mifdhol Muthohar (2016) 

dengan jurnal yang berjudul “Preferensi Masyarakat Terhadap Lembaga 

Amil Zakat dan Bentuk-bentuk Pemberdayaan Dana Zakat”.
3
 Muthohar 

mengungkapkan pendapat para muzaki bahwa berzakat ke lembaga zakat 

tetap lebih ideal, namun mereka lebih suka berzakat dengan dua model 

sekaligus, yaitu kepada lembaga zakat dan mustahik langsung. Selain itu 

muzaki lebih memilih lembaga zakat swasta daripada pemerintah dan muzaki 

lebih puas ketika lembaga zakat menyantuni warga sekitar muzaki.  

Dari beberapa penelitian yang telah penulis paparkan diatas, secara umum 

objek kajiannya memiliki kesamaan dengan penelitian ini, yakni Zakat dalam hal 

pengelolaan dan pemberdayaannya. Namun secara spesifik penelitian ini berbeda 

dengan peneltian-penelitian sebelumnya. Perbedaan itu seperti dalam penelitian  

                                                           
2
 Sodiman, et al., “Potensi dan Efektifitas Pengelolaan Zakat di Kabupaten Konawe 

Selatan,” Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam Li Falah, Vol. 1 No. 2 (Desember 2016), h. 70. 

3
 Ahmad Mifdhol Muthohar, “Preferensi Masyarakat Terhadap Lembaga Amil Zakat dan 

Bentuk-bentuk Pemberdayaan Dana Zakat,” Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, No. 2, Th. X 

(Desember 2016). 
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Wilda Agustia (2017) meneliti lembaga pengelola zakat yang dikelola oleh 

pemerintah, sedangkan dalam penelitian ini dikelola oleh swasta. Kemudian 

Wilda Agustia menggunakan perspektif Maqasid untuk mengkaji pengelolaan 

zakat yang dimasukkan sebagai Pendapatan Asli Daerah, sedangkan penelitian ini 

menggunakan perspektif Maqasid untuk mengkaji pemberdayaan ekonomi umat 

melalui pengelolaan zakat. 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Sodiman, Mustafa P, 

Muhammad Hadi, Ahmadi dan La Hadisi (2016). Penelitian tersebut tidak 

menggunakan perspektif Maqasid asy-Syariah dan penelitian tersebut hanya 

memaparkan potensi zakat dalam angka, tidak pada kajian konsep pemberdayaan 

ekonomi umat. Perbedaan yang lain adalah cakupan wilayah penelitian. Dimana 

penelitian tersebut mencakup wilayah kabupaten Konawe Selatan, sedangkan 

penelitian penulis tidak mencakup wilayah tertentu, namun hanya mengkaji 

konsep dan program yang dijalankan IZI SULTRA. 

Terakhir penelitian milik Ahmad Mifdhol Muthohar (2016). Perbedaannya 

adalah penelitian Muthohar tidak mengkaji konsep pemberdayaan ekonomi umat, 

dan tidak menggunakan perspekti Maqasid Syariah. 
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B. Kajian Teori 

1. Zakat dan Ruang Lingkupnya 

a. Pengertian Zakat 

Kata zakat ditinjau dari segi bahasa mempunyai berbagai arti, 

yakni al-barakatu (berkembang), al-namaa (tumbuh), at-thaharatu 

(kesucian), dan ash-shalahu (kebaikan).
4
 Sedangkan menurut terminologi 

fiqh Islam, zakat berarti harta yang wajib dikeluarkan dari kekayaan 

orang-orang kaya untuk disampaikan kepada mereka yang berhak 

menerimanya, dengan aturan-aturan atau syarat-syarat tertentu.
5
 

Adapun pengertian zakat menurut beberapa ulama, misalnya Al-

Mawardi sebagaimana yang dikutip oleh Hasbi as-Shidieqy mengatakan 

bahwa: 

Zakat adalah sebutan untuk pengambilan tertentu dari harta yang 

tertentu menurut sifat-sifat yang tertentu untuk diberikan kepada 

golongan tertentu pula. 
6
 

 

Demikian juga asy-Syaukani sebagaimana yang dikutip as-

Shidieqy berkata: 

Memberi suatu bagian dari harta yang sudah sampai nishab kepada 

orang fakir dan sebagainya yang tidak bersifat dengan sesuatu 

halangan syara’ yang tidak membolehkan kita memberikan 

kepadanya.
7
 

 

 

                                                           
4
 Didin Hafidfudin, Zakat dalam Perekonomian Modern (Jakarta: GIP, 2002), h. 7. 

5
 Ilyas Supena dan Darmuin, Menejemen Zakat (Cet. 1; Semarang: Walisongo Press, 

2009), h. 1. 

6
 Teungku Muhammad Hasbi As Shidieqy, Pedoman Zakat (Semarang: PT. Pustaka Rizki 

Putra, 1996), h. 2. 

7
 Ibid., h. 3. 
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Menurut Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 23 Tahun 

2011 Pasal 1 Ayat 2 tentang Pengelolaan Zakat, yang dimaksud dengan 

zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau 

badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai 

dengan syari‟at Islam.
8
 

Berdasarkan pengertian zakat sebagaimana penjelasan diatas, 

maka zakat berpotensi meratakan jurang antara si kaya dan si miskin, 

karena yang punya berkewajiban memberikan bantuan kepada yang tidak 

punya. Sebaliknya yang tidak punya berhak menerima harta (bantuan) 

dari yang punya.  

b. Dasar Hukum Zakat 

Didalam al-Qur’an maupun hadits nabi ada banyak ayat memuat 

perintah tentang zakat, diantaranya adalah sebagai berikut : 

1) Dalam al-Qur’an diantaranya firman Allah SWT pada QS. al-

Baqarah/2: 43 dan 267, serta QS. at-Taubah/9: 103 sebagai berikut : 

                     

Terjemahnya: 

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta 

orang-orang yang ruku’.
9
 

 

 

                                                           
8
 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 Ayat 2. 

9
 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya.... h. 15. 
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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.
10

 

                       

                 

Terjemahnya: 

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu 

kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah 

untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) 

ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar 

lagi Maha Mengetahui.
11

 

 

2) Dalam Hadits Nabi SAW, diantaranya sebagai berikut: 

 

 

 

 

                                                           
10

 Ibid., h. 95. 

11
 Departemen Agama RI,  Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Pustaka Amani, 2005), 

h. 893. 
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Artinya: 

Dari Abdullah bin Umar RA, Rasulullah SAW bersabda: Islam 

dibangun dari lima; Mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain 

Allah dan Muhammad itu hamba-Nya dan Rasul-Nya, 

mengerjakan sembahyang, membayar zakat, naik haji dan 

puasa dibulan Ramadhan
12

. 

 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم بََعَث  ُ َعْنهَُماأَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى َّللاَّ َعْن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي َّللاَّ

ُ َعْنهُ إِلَى اْليََمِن فَقَاَل اْدُعهُْم إِلَى َشهَاَدِة أَْن ََل إِلَهَ إَِلَّ  ُمَعاًذا َرِضَي َّللاَّ

َ قَْد اْفتََرَض  ِ فَإِْن هُْم أَطَاُعوا لَِذلَِك فَأَْعلِْمهُْم أَنَّ َّللاَّ ُ َوأَنِّي َرُسوُل َّللاَّ َّللاَّ

َولَْيلٍَة فَإِْن هُْم أََطاُعوا لَِذلَِك فَأَْعلِْمهُْم  َعلَْيِهْم َخْمَس َصلََواٍت فِي ُكلِّ يَْومٍ 

َ اْفتََرَض َعلَْيِهْم َصَدقَةً فِي أَْمَوالِِهْم تُْؤَخُذ ِمْن أَْغنِيَائِِهْم َوتَُردُّ  أَنَّ َّللاَّ

 َعلَى فُقََرائِِهمْ 
Artinya: 

Dari Ibnu 'Abbas radhiyallahu 'anhuma bahwa ketika Nabi 

shallallahu 'alaihi wasallam mengutus Mu'adz radhiyallahu 

'anhu ke negeri Yaman, Beliau berkata,: "Ajaklah mereka 

kepada syahadah (persaksian) tidak ada yang lain yang berhak 

disembah kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. 

Jika mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah bahwa 

Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari 

semalam. Dan jika mereka telah mena'atinya, maka 

beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka 

shadaqah (zakat) dari harta mereka yang diambil dari orang-

orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang faqir 

mereka".
13

 

Masih banyak ayat al-Qur’an dan hadis yang menunjukan tentang 

perintah zakat, tetapi beberapa dalil diatas sudah cukup menggambarkan 

begitu pentingnya zakat dalam Islam dan memberi gambaran yang jelas 

tentang status hukum diperintahkannya mengeluarkan zakat. Selain itu 

                                                           
12

 Fachruddin HS, Terjemah Hadits Shahih Muslim  I (Jakarta: Bulan Bintang, n.d.), 

Hadis Nomor 5, h. 27. 

13
 “Shahih Bukhari,” dalam Ensiklopedi Hadis - Kitab 9 Imam, Lidwa Pusaka. Hadis 

Nomor 1308 Versi Al-Alamiyah. 
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ada juga dasar hukum formal yang berlaku di Indonesia tentang zakat 

sebagai berikut: 

1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat 

menggantikan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang 

Pengelolaan Zakat. 

2) Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 

Tentang Pelaksanaan Undang- Undang No 23 Tahun 2011 tentang 

pengelolaan zakat. 

3) Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan 

Urusan Haji No D-291 Tahun 2000 tantang pedoman teknis 

Pengelolaan Zakat. 

4) Undang-Undang RI No 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga 

atas Undang-Undang No 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. 

5) Pedoman Pengelolaan Zakat, Direktorat Pengembangan Zakat dan 

Wakaf, Depag, 2003.
14

 
 

c. Hukum Zakat 

Para ulama sepakat bahwa status hukum menunaikan ibadah 

zakat adalah fardhu ‘ain atas setiap orang Islam dan sudah terpenuhi 

syarat-syaratnya.
15

 Abi Bakar menyatakan tentang asal diwajibkannya 

zakat, yaitu:  

Hukum asal wajibnya zakat sebelum ijma ulama adalah perintah 

Allah (tunaikanlah zakat) dan beberapa hadis seperti halnya hadits 

(Islam dibangun atas lima hal).
16

 

 

Oleh karena itu, kewajiban zakat harus ditunaikan oleh semua 

umat Islam, dan Allah telah memperingatkan agar tidak melalaikannya, 

sebagaimana firman-Nya dalam QS. al-Munafiqun/63: 10. 

 

                                                           
14

 Saifudin Zuhri, Zakat di Era Reformasi (cet. 2; Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN 

Walisongo, 2012), h. 39. 

15
 Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2007), h. 184. 

16
 Abi Bakar, I’anatuth Thalibiin Juz Tsani, (Semarang: Toha Putera, n.d.), h. 184. 
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ن قَۡبِل أَن يَۡأتَِي أََحَدُكُم ٱۡلَمۡوُت فَيَقُو ُكم مِّ ا َرَزۡقنََٰ َل َربِّ لَۡوََلٓ َوأَنفِقُوْا ِمن مَّ

لِِحيَن   َن ٱلصََّٰ دََّق َوأَُكن مِّ ٓ أََجٖل قَِريٖب فَأَصَّ ۡرتَنِٓي إِلَىَٰ  أَخَّ
Terjemahnya: 

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 sampai waktu yang dekat, yang 

menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang 

yang saleh?
17

 

 

d. Jenis-Jenis Zakat 

Zakat dapat dikelompokkan dalam empat jenis, yaitu zakat fitrah, 

zakat kekayaan, zakat penghasilan dan zakat barang temuan.
18

  

1) Zakat Fitrah, adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh tiap-tiap 

orang Islam baik laki- laki dan perempuan, besar-kecil, merdeka atau 

hamba. Adapun banyaknya adalah 3,1 liter atau kurang lebih 2,5 kg 

dari makanan yang mengenyangkan menurut tiap-tiap tempat.
19

 

Waktu pembayaran zakat fitrah ini adalah selama bulan ramadhan 

hingga pada saat hari raya Idul Fitri, sebelum shalat id dilaksanakan. 

2) Zakat Mal, adalah harta kekayaan dari segala jenis benda (harta) baik 

berupa harta simpanan seperti halnya emas ataupun perak maupun 

merupakan hasil usaha misalnya hasil panen dan sebagainya yang 

wajib dizakati berdasarkan nash al-Qur’an dan al-hadis.
20

 Dalam hal 

                                                           
17

 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya dengan Transliterasi Arab-Latin 

(Rumy.... h. 1260. 

18
 Sahri Muhammad, Mekanisme Zakat dan Permodalan Masyarakat Miskin, Pengantar 

untuk Rekonstruksi Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi (Malang: Bahtera Press, 2006), h. 32. 

19
 Sulaiman Rasjid, op. cit., h. 197. 

20
 Kutbuddin Aibak, Pengelolaan Zakat dalam Perspektif Maqasid Syariah (Yogyakarta, 

Editie Pustaka, 2016) h. 31. 
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ini beberapa macam harta yang wajib dikeluarkan zakatnya yakni 

zakat uang (emas dan perak), zakat binatang ternak dan zakat 

perdagangan atau perniagaan. 
21

 

3) Zakat Penghasilan, merupakan zakat atas penghasilan yang diperoleh 

setelah dikurangi dengan biaya-biaya langsung maupun tidak langsung 

karena jabatan tertentu, diantaranya zakat pertanian dan tanaman, zakat 

industri dan zakat profesi.
22 

4) Zakat Barang Temuan (rikaz), adalah harta terpendam dari zaman 

dahulu atau biasa disebut dengan harta karun. Termasuk di dalamnya 

harta yang ditemukan dan tidak ada yang mengaku sebagai 

pemiliknya. Zakat yang harus dikeluarkan pada barang temuan dan 

barang tambang adalah sebesar satu perlima atau 20%.
23

 

e. Golongan yang Berhak Menerima Zakat 

Orang-orang yang berhak menerima zakat terdiri dari beberapa 

golongan, sebagaimana yang disebutkan dalam Firman Allah SWT dalam 

QS. at-Taubah/9: 60 yang sudah penulis kutip sebelumnya di kata 

pengantar sehingga disini penulis kutip terjemahnya saja.  

Terjemahnya: 

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, 

orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang 

dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang 

berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam 

                                                           
21

 Ibid, h. 34. 

22
 Ibid, h. 35. 

23
 Ibid, h. 36. 



21 
 

 

perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan 

Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
24

 

 

1) Fakir, Menurut jumhur ulama, fakir adalah orang- orang yang tidak 

mempunyai harta atau penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan 

sandang, pangan, tempat tinggal dan segala keperluan pokok lainnya 

baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarga dan orang-orang 

yang menjadi tanggungannya.
25

 

2) Miskin, adalah orang yang mempunyai harta atau penghasilan untuk 

memenuhi kebutuhan diri dan tanggungannya tetapi penghasilan 

tersebut tidak mencukupi.
26

 Golongan fakir dan miskin hampir 

merupakan golongan yang pertama menjadi sasaran harta zakat oleh 

Allah SWT.  

3) Amil (Pengurus Zakat), adalah orang atau lembaga yang bertanggung 

jawab melaksanakan segala sesuatu yang berkenaan dengan zakat, 

mulai dari mendata wajib zakat, mengumpulkan, membukukan, 

memelihara dan mendistribusikan zakat.
27

 Amil zakat berhak 

mendapatkan gaji berdasarkan kadar kerjanya yang diambil dari 

persentase jumlah zakat yang terkumpul. Gaji amil ini tetap wajib 

diberikan meskipun mereka termasuk orang yang kaya, karena hal 

                                                           
24

 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya dengan Transliterasi Arab-Latin 

(Rumy.... h. 412. 

25
 Abdul Aziz Dahlan. Dkk, Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 

2006), h. 196. 

26
 Ibid, h. 196. 

27
 Ibid, h. 196. 
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ini sebagai imbalan kerja bukan pertolongan bagi yang 

membutuhkan.
28

 

4) Muallaf, Golongan ini adalah orang-orang yang diinginkan tunduk 

hatinya menerima Islam atau memantapkan hatinya atas Islam 

karena lemah imannya atau mencegah kerusakannya terhadap kaum 

muslimin dan mengharapkan bantuan darinya untuk membela 

Islam.
29

 Menurut Yusuf Qardhawi sebagaimana yang dikutip oleh 

Kutbuddin Aibak golongan muallaf ini terbagi menjadi tujuh 

golongan, yaitu: 

a) Golongan yang diharapkan keislamannya atau keislaman 

kelompok serta keluarganya. 

b) Golongan yang dikhawatirkan perilaku kriminalitasnya. 

c) Pemimpin serta tokoh masyarakat yang masuk Islam dan 

mempunyai sahabat-sahabat orang kafir (non Islam). 

d) Pemimpin dan tokoh kaum muslim yang berpengaruh di 

kalangan kaumnya akan tetapi imannya masih lemah. 

e) Kaum muslim yang bertempat tinggal di benteng- benteng dan 

daerah perbatasan dengan musuh. 

f) Kaum muslim yang membutuhkan dana untuk mengurus dan 

memerangi kelompok pembangkang kewajiban zakat. 

g) Golongan orang yang baru masuk Islam.
30

 

 

5) Riqab (Hamba Sahaya), Salah satu yang paling penting dalam 

perintah zakat adalah untuk membebaskan budak belian dan 

menghilangkan segala bentuk perbudakan.
31

 

                                                           
28

 Kutbuddin Aibak, op. cit., h. 41. 

29
 Qomar Su’aidi, “Orang-orang yang Berhak Menerima Zakat Maal,” Salafy, 24 

November 2004. http://www.salafy.or.id (06 Juli 2019). 

30
 Kutbuddin Aibak, op. cit., h. 43. 

31
 Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat…1993), h. 568. 
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6) Gharimin (Orang yang berhutang), Golongan ini adalah orang yang 

berutang dan sama sekali tidak mampu melunasinya. Para ulama 

membagi menjadi dua golongan, yaitu orang yang berhutang untuk 

kebaikan dan kemaslahatan diri dan keluarganya dan kelompok 

orang yang berhutang untuk kemaslahatan orang atau pihak lain.
32

 

7) Orang yang Berjuang di Jalan Allah. Para pejuang yang 

mempertahankan kebenaran agama Islam atau menyebarkan agama 

Islam. Dalam pendapat lain dikatakan bahwa termasuk pada setiap 

usaha yang dapat mendatangkan kebajikan kepada umat Islam.
33

 

8) Ibnu Sabil/Musafir (Orang dalam Perjalanan), Orang yang dalam 

perjalanan dan tidak berdaya di satu negeri. Golongan ini harus 

dibantu tanpa membedakan agama atau ras mereka dengan catatan 

bahwa perjalanannya itu tidak sekedar bersenang-senang atau tujuan-

tujuan yang diharamkan. Sesungguhnya segala kemudahan yang 

disediakan untuk mempermudah dan menyamankan perjalanan serta 

menunjang lalu lintas dapat digolongkan dalam kelompok ini.
34
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2. Pengelolaan Zakat 

Istilah pengelolaan berasal dari kata mengelola yang berati 

mengendalikan atau menyelenggarakan.
35

 Jika dikaitkan dengan zakat, 

menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat 

menyatakan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, 

pengorganisasian dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian 

serta pendayagunaan zakat.
36

. Oleh karena itu yang dimaksud pengelolaan 

zakat adalah proses pengorganisasian, sosialisasi, pengumpulan, 

pendistribusian dan pendayagunaan serta pengawasan dalam pelaksanaan 

zakat.
37

 

Allah SWT telah berfirman dalam QS. At-Taubah/9: 103 yang sudah 

penulis kutip sebelumnya sehingga disini penulis hanya mengutip 

terjemahnya saja. 

Terjemahnya: 

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu 

membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. 

Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. 

dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.
38

 

 

Lafazh khudz pada ayat tersebut yang memiliki arti mengambil, 

diinterpretasikan sebagai suatu perintah kepada pihak pemegang otoritas 
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seperti imam, khalifah atau pemerintah. Di Indonesia pemegang otoritas ini 

berdasarkan UU RI No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, diwakili 

oleh suatu bentuk lembaga intermediary (amil) yaitu Badan Amil Zakat 

(BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang 

dibentuk oleh masyarakat yang kemudian dikukuhkan oleh pemerintah.
39

 

Sebagai lembaga yang profesional BAZ dan LAZ tentu memiliki 

program-program yang terencana, termasuk penentuan jadwal yang jelas serta 

tetap berlandaskan ibadah kepada Allah SWT dengan ikhlas.
40 Selain itu 

sudah barang tentu amil zakat juga memiliki berbagai hal yang dapat 

dipertanggung jawabkan sebagaimana sebuah lembaga pada umumnya, 

seperti dokumen dan data yang rinci mengenai jumlah dana zakat yang 

diterima, para muzakki, para mustahik,  pendayagunaan zakat dan sebagainya 

sehingga data-data yang dimiliki itu akurat dan transparan. 

Pendayagunaan zakat dalam Buku Pedoman Zakat yang diterbitkan 

Departemen Agama sebagaimana yang dikutip oleh Kutbuddin Aibak  

kebijakan pendayagunaan zakat dalam bentuk inovasi distribusi dikategorikan 

sebagai berikut: 

a. Konsumtif tradisional yaitu distribusi zakat untuk dimanfaatkan secara 

langsung oleh para mustahik (utamanya fakir miskin) untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-hari (mislanya zakat fitrah) atau zakat maal yang 

dibagikan kepada para korban bencana alam atau dalam kondisi tertentu. 

b. Konsumtif kreatif yaitu distribusi zakat yang diwujudkan dalam bentuk 

lain dari barangnya semula, tetapi masih dalam kategori konsumtif 
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mislanya zakat didistribusikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau 

beasiswa. 

c. Produktif tradisional yaitu distribusi zakat yang diberikan dalam bentuk 

barang-barang yang produktif misalnya dibelikan kambing, sapi, alat 

cukur dan lain sebagainya juntuk diberikan pada para mustahik. 

Pendistribusian dalam bentuk ini kepada para mustahik (fakir miskin) 

akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja. 

d. Produktif kreatif yaitu sebuah pendistribusian zakat yang diwujudkan 

dalam bentuk permodalan, baik permodalan untuk membangun proyek 

sosial atau menambah modal pedagang dan pengusaha kecil.
41

 

 

Pola pendistribusian zakat secara konsumtif hanya memenuhi 

kebutuhan dasar mustahik, misalnya kebutuhan sandang, pangan  dan papan. 

Pola distribusi seperti ini dapat mengakibatkan ketergantungan bagi mustahik 

terhadap zakat yang akan menyebabkan para mustahik  malas bekerja dan 

hanya menggantungkan diri pada zakat. Hal ini sama dengan mengabadikan 

kemiskinan dan tidak mencapai tujuan zakat yang semestinya.  

Oleh karena itu pihak-pihak terkait (amil atau lembaga zakat) harus 

memiliki kebijakan dan ketentuan tentang siapa saja yang berhak menerima 

zakat secara konsumtif, misalnya hanya mustahik yang memang tidak mampu 

bekerja seperti orang cacat, lansia, orang lemah dan lain-lain.
42

 Dalam 

artian bahwa pola disribusi konsumtif ini hanya untuk keadaan darurat atau 

untuk kepentingan yang mendesak semata. 

Adapun pola distribusi zakat secara produktif mendistribusikan zakat 

kepada mustahik dalam bentuk pemberdayaan. Misalnya memberikan 

pelatihan-pelatihan kerja, memberikan beasiswa pendidikan untuk anak- anak 
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fakir miskin, maupun pemberian modal untuk usaha. Pola pengelolaan zakat 

seperti inilah yang paling memungkinkan untuk memberdayakan ekonomi 

umat dan efektif terwujudnya tujuan perintah zakat. Dalam hal ini untuk 

mewujudkan keadilan sosial dalam upaya mengentaskan kemiskinan.
43

  

3. Pemberdayaan Ekonomi Umat 

a. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi Umat 

Pemberdayaan  secara  etimologi  berasal  dari kata daya yang 

berarti upaya, usaha, akal, kemampuan melakukan sesuatu atau 

kemampuan bertindak.
44

 Menurut pendapat Sumodiningrat yang dikutip 

dalam buku Prof. Ahmad Rofiq, pemberdayaan dimaksudkan sebagai 

upaya meningkatkan kemampuan rakyat mewujudkan kemandirian.
45

  

Menurut Soeharto pemberdayaan menunjuk pada kekuatan dan 

kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah dalam 

memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga memiliki kebebasan dalam arti 

bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari 

kelaparan, bebas dari kebodohan, dan bebas dari kesakitan, kemampuan 

menjangkau sumber-sumber produktif sehingga dapat meningkatkan 

pendapatannya dan memperoleh barang dan jasa yang mereka perlukan 
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serta kemampuan berpartisipasi dalam proses pembangunan dan 

keputusan-keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.
46

 

Dari penjelasan tersebut diperoleh gambaran bahwa 

pemberdayaan pada dasarnya menyangkut lapisan bawah atau lapisan 

masyarakat yang miskin yang dinilai tertindas dalam struktur sosial 

sehingga pemberdayaan diarahkan guna meningkatkan ekonomi secara 

produktif sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan 

pendapatan yang lebih besar.  

Selanjutnya untuk membahas ekonomi umat, maka perlu di 

perjelas dahulu tentang pengertian ekonomi dan umat itu sendiri. Definisi 

yang paling populer tentang ekonomi, yaitu bahwa ekonomi adalah 

segala aktivitas yang berkaitan dengan produksi dan distribusi diantara 

orang-orang. Di sini, titik tekan definisi ekonomi adalah pada kegiatan 

produksi dan distribusi baik dalam bentuk barang ataupun jasa.
47

   

Adapun terkait perekonomian umat, maka yang perlu 

diperhatikan adalah ekonomi umat itu identik dengan ekonomi pribumi 

Indonesia. Indonesia sendiri terdiri dari 87 persen umat Islam dari total 

penduduk. Sehingga jika dilakukan pembangunan nasional secara merata, 

maka hal ini berarti juga pembangunan ke perekonomian umat Islam.
48
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Dari berbagai pengertian yang ada, maka peneliti menarik 

kesimpulan bahwa pemberdayaan ekonomi umat adalah upaya untuk 

meningkatkan kemampuan atau potensi masyarakat Islam dalam kegiatan 

ekonomi guna memenuhi kebutuhan hidup, meningkatkan kesejahteraan 

dan dapat berpotensi dalam proses pembangunan nasional. 

b. Pola dan Konsep Pemberdayaan Ekonomi Umat 

Memberdayakan ekonomi umat berarti meningkatkan 

kemampuan rakyat secara menyeluruh dengan cara mengembangkan dan 

mendinamiskan potensinya. Upaya  pengerahan  sumber  daya  untuk  

mengembangkan potensi ekonomi umat akan meningkatkan 

produktivitas umat. Pemberdayaan ekonomi umat dapat dilihat dari tiga 

sisi, yaitu: 

1) Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi 

masyarakat berkembang.  

2) Memperkuat potensi ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat. Upaya 

yang sangat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, derajat 

kesehatan, serta terbukanya kesempatan untuk memanfaatkan 

peluang-peluang ekonomi. 

3) Mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi 

golongan ekonomi yang kuat atas yang lemah.
49
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Dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat, pola 

pemberdayaan yang tepat  sasaran sangat diperlukan. Ada dua upaya agar 

pemberdayaan ekonomi masyarakat bisa dijalankan, yaitu : 

1) Mempersiapkan pribadi masyarakat menjadi wirausaha. Program 

pembinaan ini dapat melalui beberapa tahap kegiatan diantaranya: 

a) Memberikan bantuan motivasi moril; Kegiatan  ini dapat 

dilakukan melalui pengajian, diskusi keagamaan dan lain- lain. 

b) Pelatihan usaha; memberikan wawasan agar masyarakat 

memiliki pengetahuan tentang teknik kewirausahaan. 

c) Permodalan; penambahan modal dari perbankan maupun 

kemitraan usaha lainnya biasanya diberikan setelah usaha itu 

dirintis dan  menunjukan  prospeknya  yang  cukup baik. 

2) Memfasilitasi pendidikan. untuk mengentaskan kemiskinan dalam 

jangka panjang adalah dari sektor pendidikan, karena kemiskinan ini 

kebanyakan sifatnya turun-menurun, dimana orang tuanya miskin 

sehingga tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya, dan hal ini 

akan menambah daftar angka kemiskinan kelak di kemudian hari. 

Pemberdayaan di sektor pendidikan ini dapat disalurkan melalui dua 

cara, yaitu pemberian beasiswa bagi anak yang kurang mampu, dan  

penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran baik formal ataupun 

non formal.
50
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Salah satu masalah yang dihadapi oleh masyarakat lemah adalah 

dalam hal akses untuk memperoleh modal. Masyarakat perdesaan baik 

yang petani, buruh, pengusaha mikro, pengusaha kecil, dan pengusaha 

menengah, terus didorong untuk meningkatkan tabungan. Tetapi ketika 

mereka membutuhkan modal, mereka diperlakukan diskriminatif oleh 

lembaga keuangan. Sehingga yang terjadi adalah aliran modal dari 

masyarakat lemah ke masyarakat yang kuat dan masyarakat tidak 

memiliki kekuatan tawar menawar dengan pihak lembaga kuangan.
51

 

Oleh karena itu zakat harus menjadi solusi dan menjadi sarana 

untuk mengurangi kemiskinan dengan menolong mereka yang 

membutuhkan. Salah satu konsep yang telah dilakukan oleh lembaga 

amil zakat pada umumnya adalah dengan zakat produktif. Pokok gagasan 

ini adalah menolong golongan miskin dengan cara tidak memberi ikan 

melainkan dengan kail. Dalam artian jika zakat diberikan semata-mata 

untuk konsumsi, maka pertolongan ini bersifat sementara. Tapi kalau 

diberikan untuk produksi atau usaha, maka pertolongan itu akan 

membawa keluar dari situasi kemiskinan.
52

 

4. Maqasid Syariah 

a. Pengertian dan Dasar Maqasid Syariah 

Al-Qur’an sebagai sumber ajaran umat Islam tidak memuat 

pengaturan secara terperinci tentang ibadah dan mu’amalah, dari 6360 

ayat al-Qur’an hanya terdapat 368 ayat yang berhubungan dengan aspek-
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aspek hukum.
53

 Hal ini mengandung arti bahwa sebagian besar masalah-

masalah hukum dalam Islam oleh Allah hanya diberikan dasar-dasar atau 

prinsip-prinsip dalam al-Qur’an. Bertitik tolak dari dasar atau prinsip 

tersebut, dituangkan pula oleh Nabi Muhammad SAW penjelasan melalui 

hadis-hadisnya. 

Berdasarkan atas dua sumber al-Qur’an dan Hadis kemudian 

aspek-aspek hukum terutama dalam bidang muamalah dikembangkan 

oleh  para ulama, diantaranya adalah al-Syathibi yang telah 

mengembangkan pokok atau prinsip yang terdapat dalam dua sumber 

ajaran Islam itu dengan mengaitkan Maqashid Syariah. Dimana dengan 

pendekatan Maqasid syariah ini, kajian yang dilakukan lebih 

dititikberatkan pada melihat nilai-nilai yang berupa kemashlahatan 

manusia dalam setiap taklif yang diturunkan Allah SWT. 

Secara etimologi Maqasid Syariah terdiri dari 2 kata yakni 

Maqasid dan Syariah. Maqasid adalah bentuk jamak dari kata maqshud 

yang berarti kesengajaan, atau tujuan. Adapun Syariah artinya jalan 

menuju air atau biasa dikatakan dengan jalan menuju kearah sumber 

kehidupan.
54

 

Mahmoud Syaltout memberikan pengertian bahwa syari’ah 

adalah aturan- aturan yang diciptakan oleh Allah untuk dijadikan 
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pedoman bagi manusia dalam mengatur hubungan dengan Tuhan.
55

 

Menurut Yusuf Qardhowi dalam bukunya Membumikan Syariat Islam 

dengan mengutip dari Mu’jam Al-Fadz al-Qur’an al-Karim menjelaskan 

bahwa kata Syari’at berasal dari kata Syara’a al syari’a yang berarti 

menerangkan atau menjelaskan sesuatau.
56

 Hal ini sesuai dengan apa 

yang dimaksud oleh firman Allah  SWT antara lain dalam QS. al-

Jatsiyah/45: 18 sebagai berikut: 

َن ٱۡۡلَۡمِر فَٱتَّبِۡعهَا َوََل تَتَّبِۡع أَۡهَوآَء ٱلَِّذيَن ََل يَۡعلَُموَن   َك َعلَىَٰ َشِريَعٖة مِّ  ثُمَّ َجَعۡلنََٰ

Terjemahnya: 

Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat 

(peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan 

janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak 

mengetahui.
57

 

 

Secara terminologis, dikalangan ulama klasik sebelum al-Syatibi 

belum ditemukan definisi yang konkrit dan komperhensip tentang 

Maqasid Syariah, definisi mereka cenderung mengikuti makna bahasa 

dengan menyebutkan padanan-padanan maknanya. Al-Bannani 

memaknainya dengan hikmah hukum, al-Asnawi mengartikanya dengan 

tujuan- tujuan hukum, al-Samarqandi menyamakanya dengan makna-
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makna hukum, sementara al-Ghozali, al-Amidi dan al-Hajib 

mendefinisikanya dengan menggapai manfaat dan menolak mafsadat.
58

 

Adapun menurut al-Syatibi Tujuan-tujuan syariat dalam 

Maqashid Syariah ditinjau dari dua bagian, yaitu berdasar pada tujuan 

Tuhan selaku pembuat syariat dan berdasar pada tujuan manusia yang 

dibebani syariat. Berkenaan dengan tujuan Tuhan dalam menetapkan 

prinsip ajaran syariat adalah agar manusia yang dibebani syariat dapat 

melaksanakan, dan memahami esensi hikmah syariat tersebut. Menurut 

al-Syathibi, bahwa sesungguhnya syari’at itu bertujuan untuk 

mewujudkan kemashlahatan manusia di dunia dan di akhirat.
59

 

Penekanan Maqasid Syariah yang dilakukan oleh al-Syathibi 

secara umum bertitik tolak dari kandungan ayat-ayat al-Qur’an yang 

menunjukkan bahwa hukum-hukum Allah mengandung tujuan 

kemashlahatan. Cukup banyak ayat-ayat al-Qur’an yang berbicara 

tentang hal itu. Misalnya tentang perintah shalat dalam QS. al- 

Ankabut/29: 45. 

...                     ...   

Terjemahnya: 

...dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari 

(perbuatan- perbuatan) keji dan mungkar....
60
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Demikian juga dalam hal qishash, Allah berfirman dalam QS. al-

Baqarah/2: 179: 

ِب لََعلَُّكۡم تَتَّقُوَن   ٓأُْولِي ٱۡۡلَۡلبََٰ ٞة يََٰ   َولَُكۡم فِي ٱۡلقَِصاِص َحيَوَٰ

Terjemahnya: 

dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, 

Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.
61

 

 

Dari penjelasan-penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa 

Maqasid Syariah adalah maksud Allah selaku pembuat syariah untuk 

memberikan kemaslahatan kepada manusia. Hukum-hukum yang 

disyariatkan Allah terhadap manusia mengandung nilai filosofis yang 

pada intinya bertujuan agar manusia bisa hidup dalam kebaikan dan 

dapat menjadi hamba Allah yang baik. 

b. Sejarah Maqasid Syariah 

Penerapan maqasid syariah sebenarnya sudah ada dizaman Nabi 

Muhammad SAW. Nabi pernah melarang kaum muslimin menyimpan 

daging Qurban kecuali dalam batas tertentu sekedar perbekalan untuk 

waktu tiga hari. Namun selang beberapa tahun, ketentuan yang diberikan 

Nabi ini dilarang oleh beberapa orang sahabat dan mereka 

mengemukakan kepada Nabi. Pada waktu itu Nabi membenarkan 

tindakan mereka sembari menjelaskan bahwa hukum pelarangan 

penyimpanan daging Qurban itu di dasarkan atas kepentingan al-daffah 

(tamu yang terdiri dari orang-orang miskin yang datang dari 

perkampungan Badawi ke Kota Madinah) sekarang kata Nabi, simpanlah 
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daging-daging Qurban itu karena tidak ada lagi tamu yang 

membutuhkannya. Dari larangan tersebut, dapat diambil tujuan syariat 

dapat dicapai yakni memberikan kelapangan kaum miskin yang 

berdatangan dari dusun ke Kota Madinah. Setelah alasan pelarangan 

tersebut tidak ada lagi, maka larangan itu sendiri tidak dilakukan oleh 

Nabi.
62

 Dari kejadian di atas, rentan waktu sepeninggal Nabi kejadian 

tersebut digunakan pedoman para sahabat dalam pngambilan keputusan. 

Dijaman para sahabat seperti Umar bin Khottob juga melakukan 

kebijakan hukum diantaranya memberi keringan bagi mustadh ‘afin 

untuk tidak membayar zakat, sebaliknya memerangi bagi para aghniya’ 

yang tidak membayar zakat. 

Selang beberapa waktu setelah masa sahabat mulai digagas teori 

Maqasid Syariah, dimulai dari tabiin diantaranya penggagas pertama 

adalah al-Syatibi dalam kitabnya al-Muwafaqat. Al-Syatibi melihat 

Maslahat sebagai hal yang menunjang tegaknya hidup manusia yang 

makmur sentosa. Ia membagi maslahat menjadi dua yatu Maqashid al-

Syar’i atau Maqasid Syariah dan kedua Maqashid Mukallaf.
63
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c. Pembagian Maqashid Syariah 

Al-Syathiby membagi maqashid menjadi dua, yaitu maqashid al-

Syari’ atau Maqasid Syariah dan maqashid al-Mukallaf atau niat. 

Maqasid Syariah dibagi menjadi tiga kategori, yaitu daruriyyat (hak 

primer), hajiyyat (hak sekunder) dan tahsiniyyat (hak suplementer).
64

 

1) Daruriyyat terdiri atas segala sesuatu yang mendasar dan esensial 

untuk terjaganya kepentingan kehidupan manusia itu sendiri. Ada 

kesepakatan umum bahwa perlindungan Daruriat atau keniscayaan 

ini adalah sasaran dibalik hukum Ilahi.
65

 Hal ini terkait dengan 

empat hal; ibadah, adat, muamalat, dan jinayat. Ibadah mengacu 

kepada mempertahankan agama; misalnya menjaga keimanan, 

mengucapkan dua kalimat syahadat, shalat, dan semacamnya. Adat 

mengacu kepada perlindungan jiwa dan akal; misalnya makanan, 

minuman, pakaian dan tempat tinggal. Muamalat mengacu kepada 

perlindungan keturunan dan harta, juga perlindungan terhadap akal. 

Sedangkan jinayat mengacu kepada amar ma`ruf dan nahi mungkar. 

2) Hajiyyat, yaitu segala sesuatu yang sangat penting bagi perlindungan 

hak yang dimaksud, tapi tidak sedemikian darurat. Artinya jika 

hajiyyat tidak terpenuhi, maka hak tersebut masih bisa terlindungi. 

Hajiyyat juga berlaku pada ibadah, adat, muamalat, dan jinayat. 

Ibadah; seperti dispensasi bagi orang sakit untuk tidak berpuasa di 

bulan Ramadhan. Adat; seperti dibolehkannya berburu dan 
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mengkonsumsi makanan yang halal. Muamalat; seperti jual beli, 

penanaman modal dan semacamnya. Jinayat; mengenakan denda 

bagi pembunuh yang berakal. 

3) Tahsiniyyat adalah hal-hal yang tidak mendesak dan tidak terlalu 

penting bagi perlindungan hak. Tingkatan tahsiniyyat adalah yang 

memperindah Maqasid yang ada ditingkatan sebelumnya. Artinya 

jika mampu terpenuhi, tahsiniyyat akan menyempurnakan 

pelaksanaan hak-hak yang lain. 
66

 tahsiniyyat juga mengacu kepada 

empat hal tadi. Ibadah; seperti menghilangkan najis, menutup aurat. 

Adat; seperti menjaga kesopanan ketika makan dan minum, 

Muamalat; seperti larangan terhadap perempuan untuk menjadi 

imam shalat, dan melarangnya untuk menikahkan dirinya sendiri 

tanpa seorang wali. Jinayat; seperti larangan membunuh perempuan, 

anak kecil dan pendeta ketika perang. 

Pada dasarnya hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syariat 

adalah untuk mewujudkan kemashlahatan manusia. Kemashlahatan ini 

dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan 

dipelihara. Al- Syathiby menegaskan bahwa lima hal itu harus dijaga, 

dihormati, dan diperjuangkan Kelima unsur pokok itu adalah sebagai 

berikut: 
67
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1) Memelihara Agama (Hifzh al-Din) 

Syariat Islam harus memberikan perlindungan kepada manusia 

dalam menjalankan kewajiban agama. Agama terdiri dari akidah, 

ibadah dan hukum yang disyariatkan oleh Allah untuk membangun 

dan menetapkan agama dalam jiwa manusia dengan cara mengikuti 

yang diperintahkan oleh syariat dan menjauhi perilaku dan perkatan 

yang dilarang syariat. 

2) Memelihara Jiwa (Hifzh al-Nafs).  

Memelihara jiwa adalah perlindungan kehidupan manusia. Islam 

mewajibkan manusia untuk memelihara diri dengan cara 

memperoleh kebutuhannya seperti makanan, minuman, pakaian dan 

tempat tinggal. Islam juga mewajibkan manusia untuk mencegah 

sesuatu yang membahayakan jiwa karena itu maka diwajibkanlah 

qishas dan diyat. 

3) Memelihara Akal (Hifzh al-‘Aql) 

Penjagaan dan perlindungan terkait kemampuan manusia untuk 

berpikir. Allah mewajibkan manusia menjaga akal oleh karena itu 

segala sesuatu yang memabukkan hukumnya haram dikonsumsi dan 

pelakunya akan mendapat siksa. 

4) Memelihara Keturunan (Hifzh al-Nasl) 

Hak untuk menikah, mempunyai keturunan, dan membesarkan anak-

anak. Allah mensyariahkan pada manusia untuk menikah untuk 
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tujuan mendapatkan keturunan dan mewajibkan untuk menjaga diri 

dari zina. 

5) Memelihara Harta (Hifzh al-Mal) 

Hak memiliki harta dan tidak memiliki harta dengan cara yang tidak 

jujur dan adil. Islam mewajibkan manusia untuk berusaha mencari 

rejeki dan membolehkan muamalah atau transaksi jual beli, barter 

dan perniagaan. Dan haram hukumnya melakukan pencurian, 

khianat, memakan harta orang lain secara ilegal. 

Apabila kelima hal tersebut diatas terwujud, maka akan tercapai 

sesuatu kehidupan yang mulia dan sejahtera didunia akhirat, atau dalam 

ekonomi islam biasa dikenal dengan istilah falah. Tercukupinya 

kebutuhan masyarakat akan memberikan dampak yang disebut maslahah, 

karena kebutuhan lima tersebut merupakan kebutuhan dasar yang harus 

dipenuhi oleh masing masing individu dalam masyarakat.
68

 

Hal tersebut erat kaitannya dengan zakat, dimana kewajiban zakat 

tidak hanya berhubungan dengan amal ibadah mahdhah saja, melainkan 

merupakan amal sosial yang berkaitan dengan masyarakat luas dan 

merupakan alat untuk mencapai tujuan yaitu mewujudkan keadilan sosial 

dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Zakat merupakan salah satu 

jalan untuk memberi jaminan sosial yang telah ditampilkan Islam. 
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