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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

1.1 Penelitian Relevan 

    Penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian sebelumnya 

terdapat beberapa persamaan dan perbedaan, persamaan dan perbedaannya adalah 

sebagai berikut: 

1. Zulfa Wiqoyati, (2019), terkait “Strategi penghimpunan dana zakat infak dan 

sedekah (ZIS) pada lembaga amil zakat al Ihsan Jawa Tengah (LAZIS Jateng) 

cabang Pekalongan”.  Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan 

jenis penelitian  menggunakan pendekatan lapangan (field research). 

        Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang strategi 

penghimpunan dana zakat, infaq dan sedekah. Hasil penelitian menunjukan 

bahwa strategi dilaksanakan dengan melakukan promosi dan sosialisai melalui 

media sosial diantaranya facebook, instagram dan whatsapp , brosur, batik tv, 

serta MMT. Lazis Jateng juga bekerja sama dengan instansi-instansi serta para 

pengusaha di Pekalongan, layanan jemput zakat dan melalui bank transfer ke 

Rek. Donasi. Perbedaannya melalui penelitian terdahulu terletak pada lokasi 

penelitian. 

2. Hariyanto Buhari, (2018), tekait “Strategi Penghimpunan Dana Zakat pada 

Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Surabaya”, menggunakan metode penelitian 

adalah penelitian kualitatif, dan menggunakan deskriptif kualitatif. 

Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama melakukan penelitian di 

Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah. Hasil penelitian yaitu 
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Penghimpunan Dana secara offline dan online, secara offline dilakukan dengan 

cara pendekatan persuasif, Door to door, kerjasama dengan pengurus masjid, 

penyebaran bulletin (BMH News), diberikan secara cuma-cuma sebagai media 

komunikasi sosialisasi dan informasi tentang BMH, muzaki dapat konsultasi 

secara langsung ke kantor BMH dan mengisi maupun aplikasinya, sedangkan 

Secara online dilakukan melalui Perencanaan dan pengembangan strategi 

digital dan komunikasi dalam pencapaian target penghimpunan dan 

meningkatnya branding BMH pada masyarakat. Perbedaan pada penelitian 

saya yaitu berfokus pada dana zakat, infaq dan sedekah, serta lokasi penelitian 

saya yaitu di Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Sulawesi Tenggara. 

Sedangkan peneliti terdahulu hanya berfokus pada dana zakat dan melakukan 

penelitian di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Surabaya.  

3. Wahyuna Marinda, (2016), terkait “Analisis Strategi Menghimpun Dana 

Zakat, Infaq dan Sedekah Pada Rumah Zakat Cabang Palembang”. Penelitian 

ini menggunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitian menggunakan 

deskriptif kualitatif. 

        Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang strategi 

penghimpun dana zakat, infaq dan sedekah dan Perbedaannya pada penelitian 

terdahulu terletak pada lokasi penelitian. Hasil penelitian menunjukan strategi  

Rumah Zakat Cabang Palembang selalu mengikuti perubahan zaman yaitu 

berupa teknologi informasi  melalui elektronik, handphone, facebook, whats 

up,  line dan BBM. Selain itu ada layanan jemput zakat pada donatur. 

4. Aswin Fahmi D, (2019), terkait “Strategi Penghimpunan dan Penyaluran 

Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) Pada Lembaga Amil  Zakat, Infaq dan Sedekah 
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Muhammaiyah (LAZISMU) Kota Medan. Membahas tentang penghimpunan 

dan penyaluran zakat, infaq dan sedekah (ZIS) dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif dan jenis penelitian  menggunakan pendekatan lapangan 

(field research). . 

Persamaan yang terdapat pada penelitian Aswin Fahmi D yaitu sama-

sama menggunakan metode penelitian kualitatif, sedangkan perbedaannya 

terdapat pada objek penelitiannya yaitu Lembaga Amil  Zakat, Infaq dan 

Sedekah Muhammaiyah (LAZISMU) Kota Medan. Adapun hasil dari 

penelitian ini dapat disimpulkan bahwa LAZISMU menggunakan posisi 

strategis yang dimilikinya serta memanfaatkan kemajuan tehnologi untuk 

meningkatkan performa penghimpuan dan penyaluran ZIS. Penelitian 

terdahulu berfokus bagaimana  penyaluran zakat, infaq dan sedekah (ZIS) oleh 

Lembaga Amil  Zakat, Infaq dan Sedekah Muhammaiyah (LAZISMU) di Kota 

Medan. Sedangkan pada penelitian saya, objek penelitian pada Baitul Maal 

Hidayatullah Perwakilan Sulawesi Tenggara, dan fokus pada bagaimana 

strategi penghimpunan dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS) pada Baitul Maal 

Hidayatullah Perwakilan Sulawesi Tenggara. 

5. Muhammad Fikri, (2016), Terkait “Strategi Fundraising Dana ZIS MD 

Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Jakarta”, yaitu 

menggunakan metode deskriptif kualitatif, dan jenis penelitian ini 

menggunakan pendekatan lapangan (field research).  

Persamaan pada penelitian ini adalah terdapat pada metode penelitian 

yang menggunakan pendekatan kualitatif dan pendekatan lapangan. Hasil 

penelitian diketahui bahwa dalam melakukan strategi fundraising dana ZIS 
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pada LAZIS MD ada 3 strategi yaitu 1. Membuat program, 2. Menyentuh hati 

donator, 3. Memitrai perusahaan.  Perbedaan yang terdapat dalam penelitian 

terdahulu yaitu membahas tentang strategi fundraising dana zakat, infaq dan 

sedekah dan pengaruhnya terhadap peningkatan dana zakat, infaq dan sedekah   

pada LAZIS MD. Berbeda dengan penelitian saya  berfokus pada strategi 

penghimpunan dana zakat, infaq dan sedekah. 

 

1.2 Landasan Teori 

1.2.1  Konsep Strategi  

1.2.1.1  Pengertian Strategi 

           Strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu strategos, yang berarti jenderal. 

Oleh karena itu, kata strategi secara harfiah berarti seni para jenderal. Kata ini 

mengacu kepada perhatian utama manajemen puncak organisasi. Secara khusus, 

strategi adalah penempatan misi perusahaan, penetapan sasaran organisasi 

denganmengingat kekuatan eksternal dan internal, perumusan kebijakandan strategi 

tertentu untuk mencapai sasaran dan memastikan implementasinya secara tepat, 

sehingga tujuan dan sasaran utama organisasi akan tercapai (George A. Steiner, 

John B. Miner:1997).  

           Kata “strategi” diartikan sebagai keputusan dan tindakan untuk mencapai 

tujuan perusahaan pada setiap level perusahaan pada setiap level organisasi (AB 

Susanto, 2005. h. 2). 

     Secara etimoligi, strategi dapat diartikan sebagai langkah-langkah penting 

atau kebijakan pokok. Dalam beberapa kamus disebutkan bahwa penggunaan kata 

strategi biasa digunakan dalam kegiatan perang. Jika dalam kegiatan ekonomi 
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secara umum maupun kegiatan pemasaran khususnya menggunakan juga istilah 

strategi, hal tersebut sangat beralasan karena urgensi dan kompleksitas pemasaran 

(Aang Kunaifi, 2016. h. 145). 

Menurut Karl Von Clausewitz, strategi merupakan suatu seni menggunakan 

pertempuran untuk memenangkan suatu perang, sedangkan taktik adalah seni 

menggunakan tentara dalam sebuah pertempuran (Agustinus Sri Wahyudi, 1996. h. 

16).  

Menurut Christensen (1965), strategi adalah pola-pola berbagai tujuan serta 

kebijaksanaan dasar dan rencana-rencana dalam mencapai tujuan, dirumuskan 

sedemikian rupa sehingga jelas usaha apa yang sedang dan akan dilaksanakan oleh 

perusahaan begitu pula sifat perusahaan baik sekarang ataupun dimasa yang akan 

datang. 

            Prinsip-prinsip untuk mensukseskan strategi menurut Hatten, yaitu sebagai 

berikut:( J. Salusu, 2003. h. 108). 

a. Strategi haruslah konsisten dengan lingkungannya. 

b. Setiap organisasi tidak hanya membuat satu strategi.  

c. Strategi yang efektif hendaknya memfokuskan dan menyatukan semua sumber 

daya dan tak mencerai-beraikan satu dengan yang lainnya.  

d. Strategi hendaknya memusatkan perhatian pada apa yang merupakan 

kekuatannya dan tidak pada titik-titik yang justru adalah kelemahannya. 

e. Strategi hendaknya memperhitungkan resiko yang tidak terlalu bisa. 

f. Tanda-tanda dari suksesnya strategi ditampakkan dengan adanya dukungan 

dari pihak-pihak terkait.  
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            Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan seni 

perencanaan  dengan menggunakan taktik dalam setiap keputusan dan tindakan 

demi tercapainya suatu tujuan dalam sebuah organisasi perusahaan. 

 

1.2.1.2  Fungsi dan Tingkatan Strategi  

a. Fungsi Strategi 

1) Strategi sebagai rencana (Plan)  

Strategi menjadi arah tindakan pedoman yang digunakan untuk menghadapi 

tantangan linkungan tertentu.  

2) Strategi sebagai siasat 

Dianggap sebagai manuver menghadapi pesaing (Porter 1980-1985)  

3) Strategi sebagai pola (Pattern) 

Sebagai pola dari suatu rangkaian tindakan untuk menghadapi 

tantangan/ancaman ataumemanfaatkan peluang yang terdapat dilingkungan. 

4) Strategi sebagai kedudukan (Position) 

Penempatan perusahaan dilingkungan makro. Strategi menjadi media yang 

menjembatani perusahaan dengan lingkungannya. 

5) Strategi sebagai perspektif 

Strategi menjadi perwujudan cara melihat dan pemahaman lingkungan. 

Disusun bertitik tolak dari tata nilai budaya kerja dan wawasan koalisi 

dominan itu (Matondang, 2008. h. 73). 

b. Tingkatan atau Jenis Strategi 

   Strategi terdapat pada berbagai tingkatan dalam sebuah organisasi. 

Tingkatan strategi dapat dibagi atas 3 bagian (Ismail Solihin. 2009.h. 86) yaitu : 
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1) Strategi Korporat (Corporate Strategy) 

Suatu pernyataaan maksud sebuah perusahaan, arah pertumbuhannya dan 

tujuan jangka panjangnya. Tujuan korporat perusahaan terpusat pada sebuah 

pertanyaan kunci bisnis apa yang harus digeluti perusahaan? Strategi 

korporasi akan menentukan apakah bentuk kegiatan bisnis dari organisasi 

tersebut, perlukah satu perusahaan diintegrasikan dengan perusahaan lain 

atau harus berdiri sendiri-sendiri dan bagaimana bisnis tersebut 

berhubungan dengan masyarakat. 

2) Strategi Bisnis (Business Strategy) 

Pernyataan rinci definisi, misi, tujuan, unit bisnis dan ancangan-ancangan 

yang akan digunakan untuk mencapai tujuan jangka panjang perusahaan. 

Isu utama strategi dalam level ini ialah berkenaan dengan persaingan di 

suatu pasar oleh setiap unit bisnis, misalnya apa saja keuntungan terhadap 

pesaing, apa peluang yang dapat dimanfaatkan, bagaimana perusahaan 

harus mengalokasikan sumber dayanya untuk mencapai posisi kompetitif 

yang diinginkan. 

3) Strategi Operasional / Fungsional (Operational / Functional Strategy)  

Suatu perancanaan rinci tujuan jangka pendek dan metode yang akan di 

gunakan oleh suatu bidang operasional untuk mencapai tujuan jangka 

pendek unit bisnisnya. Isu utama strategi pada level ini berkenaan dengan 

bagaimana masing-masing bagian dari organisasi dapat dirangkai secara 

bersama-sama membentuk strategic architectureyang secara efektif mampu 

menghasilkan arah strategik. 
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1.2.1.3  Manfaat Strategi  

     Strategi sendiri memiliki manfaat yang sangat besar, Adapun manfaat dari 

strategi adalah sebagai berikut:  

a. Efisiensi dan aktivitas kerja.  

b. Meningkatkan kreativitas kerja.  

c. Tanggung jawab lebih meningkat kepada perusahaan atau diri sendiri.  

d. Rencana perusahaan lebih jelas.  

e. Pengendali dalam mempergunakan sumber daya alam yang dimiliki secara 

terintegrasi dalam pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen agar berlangsung 

sebagai proses yang efektif dan efisien. 

 

1.2.1.4  Implementasi Strategi 

     Tujuan dan strategi perusahaan yang telah dibuat akan dapat 

diimplementasikan dengan baik apabila tujuan dan strategi tersebut dituangkan 

kedalam rangkaian kegiatan dalam bentuk program yang terjadwal dengan jelas 

serta memperoleh alokasi sumber daya yang memadai yang telah dituangkan dalam 

bentuk anggaran (budget) yang akan mendukung setiap program (Ismail Solihin, 

2009.h. 85).     

      Implementasi berarti meletakkan strategi menjadi kegiatan. Implementasi 

strategi melibatkan penugasan dan pendelegasian wewenang ke tingkat manajemen 

di bawahnya. 

     Implementasi strategi ini didalamnya termasuk menciptakan struktur 

organisasi yang efektif, menyiapkan anggaran, mengembangkan dan 

memanfaatkan sistem informasi yang diterima. Dalam proses pelimpahan 
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wewenang ini perlu diperhatikan secara seksama batasan wewenang. Kreativitas 

bawahan perlu dibangun secara terkendali. Pelaksanaan strategi tanpa kreativitas 

akan menghasilkan kegiatan yang kering dan cenderung tidak bermakna. Oleh 

karena itu, perlu dibuatkan batasan yang jelas dan tegas dalam pendelegasian dan 

pengalihan kewenangan (Sentot Imam Wahjono, 2008: 61). 

 

1.2.1.5  Evaluasi Strategi 

     Pada tahapan evaluasi, perusahaan skan membandingkan kinerja aktual 

yang dicapai perusahaan dengan standar kinerja. Hasil evaluasi akan dijadikan 

dasar bagi perusahaan dalam melakukan pengendalian, yakni apakah kesenjangan 

yang terjadi antara kinerja aktual dengan kinerja standar masih berada dalam 

toleransi ataukah perbedaan antara kinerja aktual dengan kinerja standar sudah 

menyimpang sangat jauh sehingga perlu dilakukan tindakan koreksi (Ismail 

Solihin, 2009. h.86).     

     Tahapan strategi yang terakhir adalah tahap evaluasi. Ada tiga aktifitas 

mendasar untuk mengevaluasi strategi: 

a. Meninjau faktor-faktor external dan internal yang menjadi dasar asumsi 

pembuatan strategi. Adapun perubahan factor eksternal seperti tindakan yang 

harus dilakukan. Perubahan yang ada akan menjadi satu hambatan dalam 

mencapai tujuan, begitu pula dengan factor internal yang diantaranya strategi 

yang tidak efektif atau aktifitas yang buruk dapat berakibat buruk pula pada 

hasil yang akan dicapai. 

b. Mengukur prestasi, yakni membandingkan hasil yang diharapkan dengan 

kenyataan. 
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c. Mengambil tindakan korektif untuk memastikan bahwa prestasi sesuai rencana 

(Fred David, 1998. h. 5). 

 Dalam tahap ini perlu dikemukakan 2 pertanyaan mendasar, yaitu: 

1) Apakah strategi diimplementasikan sesuai dengan rencana? 

2) Apakah strategi mencapai hasil yang diharapakan? 

Dari pemaparan para tokoh di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa 

yang di maksud dengan strategi adalah suatu cara atau alat untuk mencapai suatu 

tujuan organisasi dengan menetapkan tujuan jangka panjang dan pengalokasian 

sumber daya yang diperlukan serta memperhatikan segala kemungkinan yang 

terjadi dan mempersiapkan segala potensi yang ada. 

 

2.2.2  Konsep Penghimpunan Dana  

Dalam kamus Inggris-Indonesia fundraising diartikan sebagai pengumpulan 

dana atau penghimpunan dana, sedangkan dalam kamus besar Indonesia, yang 

dimaksud dengan pengumpulan dana atau penghimpunan dana adalah proses, cara, 

perbuatan mengumpulkan, penghimpun, penyerahan (Depdiknas. 2002. h. 12). 

Penghimpunan zakat adalah kegiatan menghimpun dana dan mempengaruhi 

calon muzakki, baik perseorangan maupun badan usaha, agar menyalurkan dana 

zakat, infak, dan sedekahnya kepada Lembaga Pengelola Zakat (Ahmad Furqon. 

2015. h. 36). 

Penghimpunan dana (fundraising) adalah suatu kegiatan yang dilakukan 

untuk menggalang dana dan daya lainnya dari masyarakat yang akan digunakan 

untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga sehingga mencapai 

tujuan (Miftahul Huda. 2012. h. 27).  
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Untuk menggalang dana atau sumber daya perlu kemampuan pemasaran 

dan pengetahuan tentang prinsip-prinsip pemasaran pemasaran. Pemasaran sendiri 

berarti fungsi organisasi dan proses menciptakan dan pengkomunikasian nilai 

terhadap masyarakat serta mengelola relasi masyarakat sedemikian rupa sehingga 

memberikan manfaat bagi organisasi dan stakeholdernya (Miftahul Huda. 2012. h. 

11).   

Sedangkan Fundraising dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun atau 

menggalang dana zakat, infaq, dan sadaqah serta sumber daya lainnya dari 

masyarakat baik individu, kelompok, organisasi dan perusahaan yang akan 

disalurkan dan didayagunakan untuk mustahik (Didin Hanifudin dan Ahmad 

Juwaeni. 2006. h. 47).  

Kegiatan fundraising memiliki setidaknya 5 (lima) tujuan pokok (M. Anwar 

Sani. 2010. h. 25), sebagai berikut;  

1. Menghimpun dana  

2. Menghimpun donatur  

3. Menghimpun simpatisan atau pendukung  

4. Membangun citra lembaga (brand image), dan  

5. Memberikan kepuasan pada donatur. 

Menurut Abu Bakar dan Muhammad, ada empat tahap dalam strategi 

penghimpunan zakat, yaitu sebagai berikut (Abu Bakar HM dan Muhammad. 2011. 

h. 96): 

1. Penentuan segmen dan target muzakki Penentuan segmen dan target muzakki 

dimaksudkan untuk memudahkan amil melaksanakan tugas penghimpunan 

zakat. Amil tidak langsung terlibat pada proses pengumpulan zakat tanpa 
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mengetahui peta muzakki secara jelas. Pemetaan potensi zakat dari kalangan 

muzakki mensyaratkan adanya data dan informasi menyeluruh tentang umat 

Islam dari aspek sosial, ekonomi, pendidikan, budaya dan geografi. Aspek-

aspek tersebut diperlukan karena membantu proses pelaksanaan sosialisasi 

pemahaman tentang kewajiban zakat dan dampaknya terhadap transformasi 

sosial ekonomi umat. 

2. Penyiapan Sumber Daya dan Sistem Operasi Hal-hal yang perlu diperhatikan 

dalam penyiapan sumber daya manusia dan sistem operasi yaitu sebagai 

berikut: 

a. Menyusun dan membenahi sumber daya manusia yang memiliki moral dan 

kompetensi yang tepat.  

b. Memilih pengurus-pengurus organisasi zakat yang memiliki komitmen 

dan kompetensi untuk mengembangkan organisasi zakat utamanya dalam 

mengelola dan mensosialisasikan visi dan misi organisasi zakat.  

c. Membangun sistem dan prosedur yang baik, hal tersebut dapat mendukung 

terpenuhinya standarisasi operasional dan menghindari penyimpangan, 

serta membuat dokumentasi dengan baik. 

d. Mengadakan pelatihan bagi pengurus organisasi zakat.  

3. Membangun sistem komunikasi Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam 

membangun sistem komunikasi harus menekankan pada pembangunan data 

base, yaitu mereka yang memenuhi kriteria sebagai muzakki utama akan 

menjadi sasaran kegiatan komunikasi. Membangun sistem komunikasi 

permanen yang memungkinkan masyarakat mengetahui apa yang dilakukan 

organisasi zakat secara utuh, dapat dilakukan dengan cara;  
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a. Membuat atau memilih media yang tepat untuk mengkomunikasikan 

secara efektif dan efisien, seperti buletin organisasi yang lebih 

representatif dan lengkap agar memuat informasi yang lebih banyak. 

b. Melakukan proses komunikasi secara tepat dan teratur, seperti komunikasi 

mingguan dan komunikasi bulanan. 

c. Melakukan kerjasama media masa, baik dengan koran, radio ataupun 

stasiun televisi lokal maupun nasional.  

4. Menyusun dan melakukan sistem pelayanan menyusun dan melakukan 

pelayanan dilakukan dengan tetap mengacu pada segmen dan target muzakki 

utama, sehingga dapat disusun dengan bentuk pelayanan yang lebih tepat untuk 

mereka. Pelayanan tersebut antara lain;  

a. Pelayanan secara individu di mana individu yang bersangkutan membayar 

atau donasi zakat infaq dan sedekah melalui via ATM.  

b. Pelayanan melalui layanan jemput bayar zakat, infaq dan sedekah. Dapat 

disimpulkan bahwa strategi penghimpunan dana (fundraising) adalah 

merupakan penentuan manajemen penghimpunan dana yang dipergunakan 

oleh produsen untuk menggalang dana zakat dari muzakki dalam jumlah 

yang sudah menjadi ketentuan dalam Undang-Undang Zakat, pada waktu 

yang ditentukan. 

 

2.2.3 Zakat 

2.2.3.1  Pengertian Zakat 

       Zakat berasal dari bentukkan kata zaka yang berarti suci, baik, berkah, 

tumbuh, dan berkembang. Menurut terminology syariat (istilah), zakat adalah nama 
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bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang telah 

diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak 

menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Kaitan antara makna secara bahasa 

dan istilah ini berkaitan erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan 

zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang (Didin 

Hafidhuddin, 2008. h. 13). 

Zakat adalah satu rukun yang bercorak sosial ekonomi dari lima rukun 

islam. Dengan zakat, disamping ikrar tauhid (syahadat) dan shalat, seseorang 

barulah sah masuk kedalam barisan umat islam yang diakui keislamannya (Yusuf 

Qardawi, 2010. h. 3). 

Zakat  menurut bahasa berarti berkah,  tumbuh,  bersih,  suci, subur dan  

baik. Zakat adalah suatu kewajiban bagi umat islam yang telah ditetapkan dalam 

Alqur’an, Sunnah Nabi, dan Ijtima’ para Ulama (Abdul Al-Hamid Mahmud Al-

Ba’ly, 2006. h.1). Sebab  zakat merupakan suatu upaya mensucikan diri dari 

kotoran kikir  dan  dosa.  Menyuburkan pahala melalui pengeluaran sedikit dari 

nilai harta pribadi untuk kaum   yang memerlukan (Suyitno, dkk 2005. h. 8). 

Menurut Didin Hafidhuddin (2010), bahwa dalam al-Qur’an terdapat 3 kata 

yang menunjukan makna yang sama dengan zakat meskipun mempunyai arti yang 

berbeda, yaitu infaq, sedekah dan hak. Sedangkan menurut Hasbi al-Shiddiqi ada 4 

kata dengan menambahkan satu kata lagi yaitu al-afwu (Fakhrudin, 2008. h.18). 

Menurut Lisanul Arab, arti dasar dari kata zakat ditinjau dari sudut bahasa 

adalah suci, tumbuh, berkah dan terpuji, semuanya digunakan dalam Al-Qur’an dan 

hadits. Zakat dalam Al-Qur’an juga disebutkan dengan kata shadaqah, sehingga 
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Mawardi mengatakan bahwa “shadaqah itu adalah zakat dan zakat itu adalah 

shadaqah, berbeda nama tetapi arti sama” (Nurul Huda dkk, 2015.h. 1). 

Menurut Mazhab Maliki, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta yang 

khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nisab (batas kuantitas yang 

mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dengan catatan 

bahwa kepemilikan itu penuh dan mencapai haul (setahun), bukan barang tambang 

dan bukan pertanian.  

Zakat, sebagai salah satu ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah, seharusnya 

apabila dijalankan dengan sebenar-benarnya, pasti akan meningkatkan kepekaan 

sosial bagi para muzakki, menciptakan kedekatan, kemesraan dan terjalinnya 

komunikasi yang baik antara muzakki dan mustahiq, juga otomatis akan 

memunculkan kepercayaan diri, harga diri dan kebahagiaan tersendiri bagi para 

penerima zakat (Jurnal Wahyudin Maguni. 2013. h. 172). 

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa zakat 

adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang wajib diberikan kepada 

yang berhak menerimanya. Zakat juga merupakan suatu amalan wajib yang harus 

ditunaikan yang terdapat dalam rukun Islam yang ke empat yaitu umat Islam wajib 

membayar zakat sampai mencapai batas nisab zakat, gunanya untuk mensucikan 

harta dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah SWT. 

Adapun persyaratan harta yang wajib dizakatkan itu, antara lain sebagai 

berikut (Didin Hafidhuddin. 2008. h. 15) : 

a. Al-milk at-tamyang berarti harta itu dikuasai secara penuh dan dimiliki secara 

sah, yang didapat dari usaha,bekerja, warisan, atau pemberian yang sah, 

dimungkinkan untuk dipergunakan, diambil manfaatnya, atau kemudian 
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disimpan. Diluar itu, seperti hasil korupsi, kolusi, suap, atau perbuatan tercela 

lainnya,tidak sah, dan tidak akan diterima zakatnya. Dalam hadist riwayat 

Imam Muslim, Rasulullah bersabda bahwa Allah SWT tidak akan menerima 

zakat atau sedekah dari harta yang ghulul (didapatkan dengan cara batil). 

b. An-namaa adalah harta yang berkembang jika diusahakan atau memiliki 

potensi untuk berkembang, misalnya harta perdagangan, peternakan, pertanian, 

deposito mudharabah, usaha bersama, obligasi, dan lain sebagainya. 

c. Telah mencapai nisab, harta itu telah mencapai ukuran tertentu. Misalnya untuk 

hasil pertanian telah mencapai jumlah 653kg, emas/perak telah mencapai 

senilai 85gram, perdagangan telah mencapai nilai 85 gram emas, peternakan 

sapi telah mencapai 30 ekor dan sebagainya. 

d. Telah melebihi kebutuhan pokok, yaitu krbutuhan minimal yang diperlukan 

seseorang dan keluarganya yang menjadi tanggungannya untuk kelangsungan 

hidupnya. 

e. Telah mencapai satu tahun (haul), untuk harta-harta tertentu, misalnya 

perdagangan. Akan tetapi, untuk tanaman dikeluarkan zakatnya pada saat 

memanennya. 

 

2.2.3.2  Penerima Zakat (Mustahiq) 

Penerima zakat atau mustahik telah dijelaskan dalam firman Allah swt surah 

At-Taubah ayat 60 yang berbunyi:  

قَاِب وَ  دَقَاُت ِلْلفُقََراِء َواْلَمَساِكيِن َواْلعَاِمِليَن َعلَْيَها َواْلُمَؤلَّفَِة قُلُوبُُهْم َوفِي الر ِ اْلغَاِرِميَن َوفِي إِنََّما الصَّ

ِ َواْبِن السَّبِيِل ۖ فَِريَضةً  ُ َعِليمٌ َحِكيمَسبِيِل َّللاَّ ِ ۗ َوَّللاَّ .ٌ ِمَن َّللاَّ  

Terjemahnya: “sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, 

orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu’alaf yang dibujuk hatinya, 
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untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu 

ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha 

bijaksana”. (QS. At-Taubah ayat 60). 

 

Berdasarkan ayat tersebut, terdapat delapan golongan (asnaf) yang berhak 

menerima zakat, (Didin Hafidhuddin, 2008. h. 23) yaitu: 

1) Orang fakir, yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta 

dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. 

2) Orang miskin, yaitu orang tidak begitu sengsara hidupnya, namun mempunyai 

harta dan tenaga untuk menghidupi penghidupannya dan dalam keadaan 

kekurangan. 

3) Pengurus zakat (amil), yaitu orang yag diberi tugas untuk mengumpulkan atau 

membagikan zakat. 

4) Mu’allaf, yaitu orang kafir yang ada harapan untuk masuk islam dan orang 

yang baru masuk Islam.  

5) Riqab, yaitu untuk memerdekakan budak, mencakup juga untuk melepaskan 

orang muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 

6) Gharim, yaitu orang-orang yang terlilit hutang karena kepentingan yang bukan 

maksiat dan tidak sanggup membayarnya. 

7) Fisabililllah, yaitu untuk keperluan pertahanan dan kejayaan Islam dan 

kemaslahatan kaum muslimin. 

8) Ibnu sabil, yaitu orang-orang yang sedang dalam perjalanan bukan maksiat 

yang mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya. 

2.2.3.3  Dasar Hukum Zakat 

1. Al-qur’an 

a) Qs. Al-Baqarah, 2: 110 
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َكاةَ ۚ  ََلةَ َوآتُوا الزَّ َ بَِما تَْعَملُوَن َوأَقِيُموا الصَّ ِ ۗ إِنَّ َّللاَّ َوَما تُقَِد ُموا ِِلَْنفُِسُكْم ِمْن َخْيٍر تَِجدُوهُ ِعْندَ َّللاَّ

            بَِصيرٌ 

Terjemahnya: “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan 

apasaja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapatkan 

pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah maha melihat apa-apa yang 

kamu kerjakan. (Qs. Al-Baqarah, 2: 110). 

 

Jalaluddin al-Mahalli & Jalaluddin as-Suyuthi, (1459-1505) dalam tafsir 

Jalalain yaitu: 

“dan dirikanlah shalat serta bayarkanlah zakat dan apa-apa yang kamu 

persembahkan buat dirimu berupa kebaikan 

artinya ketaatan seperti sedekah dan menghubungkan silaturahmi, tentulah 

kamu akan mendapatinya maksudnya pahalanya di sisi Allah, sesungguhnya 

Allah Maha Melihat akan apa-apa yang kamu kerjakan sehingga kamu akan 

menerima balasan daripadanya”. 

 

b). Qs. At-Taubah, 9: 103 

 ُخْذ ِمْن أَْمَواِلِهْم َصدَقَةً تَُطِه ُرُهْم َوتَُزِك يِهْم بَِها َوَصِل  َعلَْيِهمْ 

Terjemahnya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu 

kamu membersihkan dan mensucikan mereka. (Qs. At-Taubah, 9: 103). 

 

c). Q.S Al-Baqarah ayat 43 

ِكِعينَ  َكٰوةَ َوٱْرَكعُو۟ا َمَع ٱلرَّٰ لَٰوةَ َوَءاتُو۟ا ٱلزَّ                 َوأَقِيُمو۟ا ٱلصَّ

Terjemahnya: “Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta 

orang-orang yang ruku’”. (Qs. Al-Baqarah ayat 43). 

 

Kata zakat dalam bentuk ma’rifath disebut tiga puluh kali dalam Al-Qur’an, 

diantaranya dua puluh kali disebutkan dalam konteks yang sama dengan shalat 

tetapi tidak dalam satu ayat, yaitu firmannya: “dan orang-orang yang giat 

menunaikan zakat,” setelah ayat: “orang-orang yang khusyuk dalam shalat” 

(Mardani, 2012. h. 348). 

https://risalahmuslim.id/kamus/salat
https://risalahmuslim.id/kamus/zakat
https://risalahmuslim.id/kamus/ketaatan
https://risalahmuslim.id/kamus/sedekah
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Bila diperiksa ketiga puluh kali zakat disebutkan itu, delapan terdapat 

didalam surat-surat yang turun di Madinah. 

2. Hadits 

             Setiap orang yang mengeluarkan zakat dengan penuh kesadaran, tanpa 

merasa terbebani, niscaya akan merasakan kelezatan iman. Rasulullah SAW telah 

bersabda;  

                َواَن ِْي َرُسْولُ اَنَّ النَّبِيَّ بَعََث ُمعَا ذًا اِلَى الَيََمِن فَقَاَل: اُْدُعُحْم اِلَى َشَها دَةِ اَْن الَ اِٰلهَ اِالا للاُ 

  ْن ُهْم اََطا ُعْوا ِلٰذ ِلَك فَاَْعِلْمُهْم اَنَّ للاَ قَِداْفتََرَض َعلَْيِهْم َخْمَس َصلََواٍت فِْي ُكل ِ   للاِ، فَِا 

ْيِهْم َصدَقَةً فِْي اَْمَواِلِهْم، ُهْم اََطا ُعْوا ِلٰذِلَك فَاَ َعِلْمُهْم اَنَّ للاَ اْفتََرَض َعلَ  يَْوٍم َولَْيلٍَة، فَِاْن 

َخذُ ِمْن اَْغنِيَا ى ِِهْم                                                         .َْوتََردُّ َعلَى فُقََراى ِِهم تُؤْ

Artinya: Dari Abu Abbas radiyallahu ‘anhu, bahwasanya Nabi Sallallahu 

alaihi wa sallam mengutus Muad’z ke Yaman, lalu Beliau bersabda: 

“Serulah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak 

disembah kecuali Allah dan bahwasanya Aku ini adalah Rasul Allah. Jika 

mereka menaatimu untuk itu, maka beritahukan kepada mereka bahwa 

Allah mewajibkan kepada mereka lima shalat dalam sehari semalam. Jika 

mereka menaatimu untuk itu, maka beritahukan kepada mereka bahwa 

Allah mewajibkan kepada mereka sedekah (zakat) dalam harta mereka 

yang diambil dari orang-orang kaya diantara mereka dan dibagikan 

kepada orang-orang fakir diantara mereka”. (H.R. Al-Bukhari, no. 1395; 

Muslim, no. 122; dan Ahmad, no. 2071). 

 

            Hadits diatas menjelaskan bahwasanya seruan wajibnya zakat bagi orang-

orang kaya yang dibagikan kepada fakir miskin  bila telah mencapai syarat 

tertentu (Al-Imam Zainudddin Ahmad bin Abdul Lathif Az-zbidi. 2017. h. 291).         

            Rasulullah  Sallallahu alaihi wa sallam mengutus Muad’z ke Yaman, lalu 

Beliau  berkata kepadanya, sesungguhnya engkau akan mendatangi kaum ahli 

kitab, maka hendaklah dakwah yang engkau sampaikan pertama kali adalah 

mengajak kepada mereka beribadah kepada Allah SWT. Setelah mereka 
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mengenal Allah SWT, beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah SWT 

mewajibkan kepada mereka lima shalat dalam sehari semalam. Aabila mereka 

telah shalat, beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka 

sedekah (zakat. Apabila telah taat kepadamu, pungutlah zakat mereka dan 

hindarilah harta-harta yang paling berharga bagi mereka (KH. Ahmad Mudjab 

Mahalli. 2004. h. 180). 

 

2.2.3.4  Jenis-Jenis Zakat 

Menurut garis besarnya, zakat terbagi menjadi dua yaitu: 

1) Zakat Mall (harta), adalah zakat yang dikeluarkan untuk mensucikan harta, 

apabila harta itu telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat. 

2) Zakat Nafs (jiwa), atau zakat fitrah adalah zakat untuk mensucikan diri. Zakat 

ini dikeluarkan dan disalurkan pada saat bulan Ramadhan sebelum tanggal 1 

syawal, zakat ini berbetuk bahan pangan atau makanan pokok. 

Zakat Nafz (zakat fitrah), adalah zakat yang sebab diwajibkannya adalah 

futur (berbuka puasa) pada bulan ramadhan. Disebut pula dengan sedekah fitrah 

(Yusuf Qardawi, 2010.h. 920). Jadi zakat fitrah yaitu untuk pembersih diri yang 

diwajibkan untuk dikeluarkan setiap akhir bulan ramadhan atau disebut juga dengan 

zakat pribadi yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim pada hari raya idul fitri. 

Ketentuan waktu pengeluaran zakat dapat dilakukan mulai awal ramadhan sampai 

yang paling utama pada malam idul fitri dan paling lambat pai hari idul fitri. 

Sedangkan hukumnya wajib bagi setiap muslim kecil atau dewasa, laki-laki atau 

perempuan, budak atau merdeka. Adapun fungsi zakat fitrah adalah 

mengembalikan manusia kepada fitrahnya dengan mensucikan jiwa mereka dari 
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kotoran-kotoran (dosa-dosa) yang disebabkan oleh pengaruh pergaulan dan 

sebagainya sehingga manusia itu menyimpang dari fitrahnya. 

Sedangkan besarnya zakat fitrah menurut ukuran adalah 1 sha = 5 seperdua 

kati irak atau sama dengan  2,5 kg untuk ukuran sekarang (Abdul Fatah dan Abu 

Ahmadi, 1994. h. 99). Sedangkan makanan yang wajib dikeluarkan zakatnya yang 

disebut oleh nash hadist yaitu: jewawut, kurma, gandum, zahir (anggur), danagit 

(semacam keju). Untuk daerah atau negara yang makanannya selain makanan 

diatas, mazdhab Syafi’i membolehkan membayar zakat dengan makanan pokok 

lain. 

Zakat Maal adalah bagian dari harta kekayaan seseorang yang wajib di 

keluarkan untuk golongan orang-orang tertentu, setelah dipunyai selama jangka 

waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu, sedangkan zakat fitrah adalah 

pengeluaran wajib di lakukan oleh setiap Muslim yang mempunyai kelebihan dan 

kebutuhan keluarga yang wajar pada malam dan hari raya Idul Fitri (Jurnal 

Muhammad Ali,2016. h. 2). 

Menurut istilah bahasa maal adalah segala sesuatu yang diinginkan oleh 

setiap manusia untuk dimiliki, diambil kemanfaatannya, dan menyimpannya.  

Adapun menurut istilah syariat maal adalah sesuatu yang dimiliki (dikuasai) 

dan dapat digunakan (dimanfaatkan) menurut kebiasaan. Sedangkan sesuatu itu 

dapat dikatakan mal bilamana memenuhi dua syarat yaitu: 

a) Dapat dimilki, dikuasai, dihimpun, dan disimpan. 

b) Dapat dimbil manfaatnya sesuai dengan kebiasaan. 
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Adapun harta yang wajib dikeluarkan zakatnya terbagi menjadi beberapa 

klasifikasi berdasarkan jenis harta yang dimiliki (Yusuf Qardawi, 2010. h. 167-459) 

antara lain sebagai berikut: 

1. Binatang ternak 

Hewan ternak meliputi hewan besar (unta, sapi, kerbau), hewan kecil 

(kambing, domba), dan unggas (ayam, itik, burung). Sedangkan syarat pada 

binatang ternak diharuskan sudah mencapai nishab, telah dimiliki satu tahun, 

digembalakan, maksudnya adalah sengaja diurus sepanjang tahun dengan 

dimaksudkan untuk memperoleh susu, daging, dan hasil perkembangannya, 

tidak untuk dipekerjakan demi kepentingan pemiliknya, seperti untuk membajak 

dan sebagainya. 

2. Emas dan Perak 

Segala bentuk penyimpanan tabungan seperti tabungan, deposito, cek, 

atau surat berharga lainnya, masuk ke dalam kategori emas dan perak, sehingga 

penentuan nishab dan besar zakatnya disetarakan dengan emas dan perak. 

Demikian pula dengan harta kekayaan lainnya, seperti: vila, rumah, kendaraan, 

tanah, dan lain-lain yang melebihi keperlaun menurut syara’ atau 

dibeli/dibangun dengan tujuan menyimpan uang dan sewaktu-waktu dapat 

diuangkan (dicairkan). 

3. Harta perniagaan 

Harta perniagaan adalah semuan yang diperuntukkan untuk diperjual 

belikan dalam berbagai jenisnya, baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, 

makanan, perhiasandan lain-lain. Perniagaan tersebut diusahakan perorangan 

atau perserikatan. 
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4. Hasil Pertanian 

Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang 

bernilai ekonomis seperti biji-bijian, sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias, 

rumput-rumputan, dedauanan dan lain lain. 

5. Hasil Tambang 

Hasil tambang adalah benda-benda yang terdapat dalam perut bumi dan 

memiliki nilai ekonomis seperti emas, perak, timah, tembaga, marmer, giok, 

minyak bumi, batu bara, dan sebagainya. Adapun kekayaan yang berasal dari 

lautan seperti mutiara, marjan, dan sebagainya. 

6. Rikaz  

Harta rikaz adalah harta yang terpendam pada zaman dahulu atau lebih 

dikenal dengan nama harta karun. Termasuk pula didalam harta rikaz yaitu harta 

yang tidak ditemukan dan tidak ada yang mengakui sebagai pemiliknya. 

7. Zakat Profesi 

Zakat profesi atau pendapatan profesi adalah buah dari hasil kerja 

menguras otak dan keringat yang dilakukan oleh setiap orang. Contoh dari 

pendapatan profesi adalah: gaji, upah insentif, atau nama lain yang disesuaikan 

dengan profesi yang dikerjakan baik itu pekerjaan yang megandalkan 

kemampuan otak atau kemampuan fsik lainya atau bahkan kedua duanya. 

Sedangkan dasar hukum kewajiban zakat ini berdasarkan kandungan Al-

Qur’an dalam surah Adz-Dzaariyat ayat 19 yaitu: 

َمْحُرومى 
ْ
لى َوٱل آئى

لسَّ
ِّ
 ل

ٌّ
ْم َحق هى لى

ْمَوَٰ
َ
ٓ أ

ى
ِ

.                               َوف  

Terjemahnya: “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang 

meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”.(Q.S Adz-Zhariyat: 

19). 
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Berdasarkan ayat tersebut dijelaskan bahwa didalam harta yang kita 

miliki terdapat hak orang-orang miskin. Untuk kita berkewajiban untuk 

mengeluarkan zakat atau mendistribusikannnya. Distribusi zakat sesuai ayat 

tersebut diperuntukkkan untuk orang-orang yang tergolong miskin. Baik yang 

meminta kepada kita maupun yang tidak meminta. 

Disamping itu, juga berdasarkan pada tujuan disyariatkannya zakat, 

seperti untuk membersihkan harta dan mengembangkan harta serta menolong 

para mustahik. Jadi, zakat profesi juga mencerminkan rasa keadilan yang 

merupakan ciri utama ajaran Islam, yaitu kewajiban zakat pada semua 

penghasilan dan pendapatan. Adapun kadar zakat yang dikeluarkan diqiyaskan 

berdasarkan zakat emas dan perak, yaitu 2,5% dari seluruh penghasilan. 

 

2.2.3.5  Hikmah dan Manfaat Zakat 

Hikmah dan manfaat zakat antara lain (Jusmailani, 2005.h.9) sebagai 

berikut: 

1) Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah swt, mensyukuri nikmatnya, 

menumbuhkan akhlak mulia denganrasa kemanusiaaan yang tinggi, 

menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan 

hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. 

2) Menolong, membantu dan membina mereka terutama fakir miskin, kearah 

kehidupan yang lebih baik dan sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi 

kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah swt, terhindar 

dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad 

yang mungkin timbul dari kalangan mereka ketika mereka melihat orang kaya 
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yang memiliki harta yang cukup banyak. Zakat sesungguhnya bukanlah 

sekedar memenuhi kebutuhan para mustahik, terutama fakir miskin, yang 

bersifat konsumtif dalam waktu sesaat, akan tetapi memberikan kecukupan dan 

kesejahteraan kepada mereka, dengan cara menghilangkan ataupun 

memperkecil penyebab kehidupan mereka yang kurang beruntung. 

3) Sebagai pilar amal bersama antara orang-orang kaya yang berkecukuoan 

hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya diberikan untuk berjihad di 

jalan Allah, yang karena kesibukannya tersebut, ia tidak memiliki waktu dan 

kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan 

keluarganya. 

4) Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana mauoun prasarana 

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

social maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumberdaya 

manusia muslim.  

5) Untuk memasyrakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah 

hanya sekedar membersihkan harta yang kotor, akan tetepi mengeluarkan 

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

benar sesuai dengan ketentuan Allah swt. 

6) Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu 

instrument pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, 

dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan 

pendapatan. 

7) Dorongan ajaran islam yang begitu kuat kepada orang-orang yang beriman 

untuk berzakat, berinfak, dan bersedekah, menunjukkan bahwa ajaran Islam 
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mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga umatnya 

memiliki harta kekayaan yang disamping dapat memenuhi kebutuhan hidup 

diri dan keluarganya, juga berlombba-lomba menjadi muzakki dan 

munfik.zakat yang dikelola dengan baik akan mampu membuka lapangan kerja 

dan usaha yang luas, sekaligus penguasaan aset-aset oleh umat Islam. 

 

2.2.4 Infaq 

2.2.4.1 Pengertian Infaq  

          Infaq berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) 

untuk kepentingan sesuatu. Secara syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian 

harta untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam, bebeda dengan 

zakat, infaq tidak mengenal nisab. Jadi infaq merupakan kegiatan penggunaan harta 

secara konsumtif yaitu pembelanjaan atau pengeluaran harta untuk memenuhi 

kebutuhan, bukan secara produktif yaitu penggunaan harta untuk dikembangkan 

dan diputar lebih lanjut secara ekonomis (Gusfahmi, 2007.h.102).  

Jika zakat harus diberikan kepada mustahik tertentu (8 asnaf) maka infak 

boleh diberikan kepada siapa pun juga, misalnya untuk kedua orang tua, anak yatim, 

dan sebagainya (Didin Hafidhuddin, 2008.h. 13). 

Infaq adalah mengeluarkan sebagian harta pendapatan atau penghasilan 

untuk suatu kepentingan yang diperuntukan ajaran islam. Jika zakat ada nishabnya, 

infaq tidak mengenal nishab. Dalam pandangan lain infaq diartikan sebagai 

perbuatan atau sesuatu yang diberikan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan 

orang lain, baik berupa makanan, minuman dan sebagainya juga mendermakan atau 
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memberikan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas semata mata untuk 

Allah SWT (Mardani, 2012. h. 348).  

Kata infaq yang berarti mendermakan atau memberikan rezeki (karunia 

Allah SWT) serta menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas 

dank arena Allah semata (Ridwan, 2013: 142). Menurut Al-Jurnani infaq adalah 

penggunaan harta untuk kepentingan manusia. Dengan demikian, infaq memiliki 

cakupan yang lebih luas dibandingkan zakat. Dalam Al-qur‟an, perintah untuk 

berinfaq mengandung dua dimensi, yaitu: infaq diwajibkan secara bersama-sama 

dan infaq sunah yang secara sukarela. 

Adapun tujuan infak bagi seorang muslim antara lain: 

a. Infak merupakan bagian dari keimanan dari seorang muslim. 

b. Orang yang enggan berinfak adalah orang yang menjatuhkan diri dalam 

kebinasaan. 

c. Di dalam ibadah terkandung hikmah dan manfaat besar. Hikmah dan manfaat 

infak adalah sebagai realisasi iman kepada Allah. 

d. Infak merupakan sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana 

yang dibutuhkan ummat islam,membantu dan menolong kaum dhuafa. 

Infak memiliki arti yang lebih luas dari zakat sebagai kewajiban personal 

terhadap harta yang dimiliki, karena infak adalah megeluarkan atau menafkahkan 

harta yang dimiliki baik terhadap keluarga yang menadi tanggung jawab akibat 

perkawinan maupun untuk masyarakat yang membutuhkan nafkah. Berikut 

penjelasan Infak yang wajib, sunnah dan mubah: 

1) Infak wajib diantaranya zakat, kafarat, nadzar, infak untuk keluarga dan 

lainnya. 
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2) Infak sunnah adalah infak yang sangat dianjurkan untuk melaksanakannya 

namun tidak menjadi kewajiban, seperti infak untuk dakwah, pembangunan 

masjid dan sebagainya. 

3) Infak mubah ialah infak yang tidak masuk dalam kategori wajib dan sunnah, 

serta tidak ada anjuran secara tekstual ayat maupun hadist, diantaranya seperti 

infak untuk mengajak makan-makan dan sebagainya. 

 

2.2.4.2  Dasar Hukum Infaq 

  Adapun dasar hukum infaq sebagai berikut: 

َن ٱِْلَْرِض ۖ َواَل  آَٰ أَْخَرْجنَا لَُكم م ِ ِت َما َكَسْبتُْم َوِممَّ ۟ا أَنِفقُو۟ا ِمن َطي ِبَٰ َٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوَٰٓ ُمو۟ا ٱْلَخبِيَث يَٰ  تَيَمَّ

َ غَ  ۟ا أَنَّ ٱَّللَّ َٰٓ أَن تُْغِمُضو۟ا فِيِه ۚ َوٱْعلَُموَٰٓ َٔاِخِذيِه إِالَّ                  نِىٌّ ِمْنهُ تُنِفقُوَن َولَْستُم بِـ

                                                                                                            َحِميدٌ 

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 nafkahkan dad padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya 

melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah 

Mahakaya lagi Maha terpuji”. (Q.S. Al-Baqarah 2: 267). 

 

Asbabun Nuzul ayat ini adalah: “Ayat ini turun berkenaan dengan kaum 

Anshar. Pada hari pemetikan pohon kurma, orang-orang Anshar mengeluarkan 

busrun (kurma mengkal), lalu menggantungkannya pada tali di antara dua tiang 

masjid Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam sehingga dimakan oleh kaum fakir 

miskin dari kalangan muhajirin. Lalu salah seorang di antara mereka sengaja 

mengambil kurma yang buruk-buruk dan memasukkannya ke dalam beberapa 

tandan busrun (kurma mengkal), ia mengira bahwa perbuatan itu dibolehkan. Lalu 

Allah Ta’ala menurunkan ayat berkenaan dengan orang yang mengerjakan hal 

tersebut.” (Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari Al-Barra’ bin Azib. 
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Hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, Ibnu Majah, Ibnu Mardawih dan 

Al-Hakim dalam kitabnya, Al-Mustadrak. Dan Al-Hakim mengatakan bahwa hadis 

ini sahih sesuai syarat Al-Bukhari dan Muslim, akan tetapi keduanya tidak 

meriwayatkannya), (Tafsir Ibnu Katsir dan Asbabun baitsyariah.blogspot.com. 

2019). 

Dalam haditsnya, Rasulullah SAW bersabda: 

للاُ َعلَْيِه َوَسل َم ،قََل للاَ تَبَا َرَك َوتَعَا لَى َحِديُث اَبِي ُهَريَرةَ ِضَي للاُ َعنهُ : يَْبلُُغ بِِه النَّبِي  َصلَّى         

ٌءاَللاْيَل يَا اْبَن آَٰدََم اَْنِفُق اُْنِفٗق َعلَيَك وقَاَل يَِميُن للاِ َمَْلَي وقَاَل اْبُن نَُمْيٍرَمَْلَُٰٓن َسَحاِءالَيَِغيُضَهاَشي

                                                                                                       َوالنََّهارَ 

Artinya: Diriwayatkan dari Abu Hurairah radiyallahu‘anhu, dia telah berkata: 

“Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam telah bersabda, bahwa sesungguhnya Allah 

subhana wa ta’ala telah berfirman: “Wahai anak Adam, belanjakanlah hartamu, 

pasti Aku akan memberi kecukupan belanja kepadamu. “Anugerah Allah itu 

melimpah ruah lagi cepat”. Ibnu Numair radiyallahu ‘anhu berkata: “Penuh 

melimpah ruah dan tidak mengurangi pemberian dari sisi-Nya sedikitpun, baik 

malam maupun siang”. (Muttafaq ‘alaih).  

  

Hadits diatas menerangkan tentang anjuran untuk membelanjakan harta 

kejalan Allah, bersedekah dan bertinfaq serta berita gembira dan pahala bagi orang-

orang yang beriman (KH. Ahmad Mudjab Mahalli. 2003. h. 471). 

 

2.2.5  Sedekah  

2.2.5.1  Pengertian Sedekah  

Sedekah berasal dari kata shadaqa yang berarti benar, dan dapat dipahami 

dengan memberikan atau mendermakan sesuatu kepada orang lain. Dalam konsep 

ini, sedekah merupakan wujud dari keimanan dan ketaqwaaan seseorang, artinya 

orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya 

(Sholihin, 2010: 42). Sedekah dalam beberapa dalil digunakan untuk menyebut 
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segala bentuk amal baik yang berguna bagi orang lain atau bahkan bagi diri sendiri 

(Yuswar, 2012. h. 39).  

Sedekah merupakan perilaku ekonomi dalam rangka membantu orang lain 

dengan tujuan mencari pahala orang lain (Ismail Nawawi, 2017. h. 259). 

Sedekah adalah suatu akad pemberian suatu benda oleh seseorang kepada 

orang lain karena mengharapkan keridhoan dan pahala dari Allah SWT dan tidak 

mengharapkan sesuatu imbalan jasa atau penggantian (Mardani, 2012. h. 344). 

Al-Jurjani juga menjelaskan sedekah adalah segala pemberian yang dengan 

kita mengharapkan pahala dari Allah SWT. Pemberian yang dimaksud dapat 

diartikan secara luas, baik itu pemberian yang berupa harta maupun pemberian yang 

berupa perbuatan atau sikap baik. 

Menurut Ibn Taimiyah sedekah adalah zakat yang dikenakan atas harta 

kekayaan muslim tertentu. Hal ini termasuk juga zakat hasil panen, yaitu separuh 

dari sepersepuluh yang dipungut dari hasil panen biji-bijian atau buah-buahan juga 

zakat atas binatang ternak, seperti unta, domba dan sapi, zakat atas barang dagang 

dan zakat atas dua logam mulia, yaitu perak dan emas. 

 

2.2.5.2  Rukun Sedekah  

     Rukun sedekah (Mardani. 2012. h. 344) yaitu sebagai berikut: 

a. Pihak yang bersedekah 

b. Penerima sedekah 

c. Benda yang disedekahkan 

d. Sighat ijab dan kabul. 
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2.2.5.3  Dasar Hukum Sedekah 

Adapun dasar hukum sedekah telah banyak dijelaskan baik dalam Al-

Qur‟an maupun hadist, yaitu:  

            Allah SWT berfirman: 

 

ُعْسَرةٍ فَنَِظَرةٌ إِلَٰى َمْيَسَرةٍ ۚ َوأَْن تََصدَّقُوا َخْيٌر لَُكْم ۖ إِْن ُكْنتُْم تَْعلَُمونَ َوإِْن َكاَن ذُو   

Terjemahnya : “Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah 

tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu 

menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. (Q.S. al-Baqarah, 

2: 280). 

 

           Rasulullah SAW bersabda: 

                                                   

 

دَ قَِة اَْعَظُم           ِ فَقََل: يَاَرُسْوَل للاِ، اَيُّ الصَّ اَْجًرا؟ اَْن تَصدََّق َواَْنَت َصِحْيٌح َشِحْيٌح َجاَءَرُجٌل اِلَى النَّبِي 

ْٔ ُمُل اْلِغنَى، َواَلتُْمِهُل َحتَّى اِذَا بَلَْغِت اْلُحْلقُْوَم قُْلَت: ِلفََُل ٍن َكذَا، َوِلفََُل ٍن َكذَ  ا، َوقَْدَكاَن تَْخثَى، َوتَا

                                                                                                                  ِلفََُلٍن.

 

    Artinya: Dari Abu Hurairah radiyallahu ‘anhu dia berkata, “Seorang laki-laki 

datang kepada Nabi Sallallahu alaihi wa sallam lalu bertanya, Wahai Rasullullah! 

Sedekah apa yang paling besar pahalanya? Beliau menjawab, Engkau bersedekah 

ketika engkau sedang sehat dan merasa pelit, takut miskin dan ingin kaya, dan 

janganlah engkau menunda untuk(bersedekah) hingga ketika ruh sudah sampai di 

kerongkongan, baru engkau berkata, untuk sifulan sekian, untuk sifulan sekian, 

padahal harta tersebut sudah milik orang (ahli warismu)” (Al-Imam Zainudddin 

Ahmad bin Abdul Lathif Az-zbidi. 2017. h. 297). (H.R. Al-Bukhari, no.1419; 

Muslim, no.2384 dan Ahmad, no.9378). 

 

Yang dimaksud keadaan sehat di sini adalah dalam keadaan tidak tertimpa 

sakit. Adapun pelit atau syahih yang dimaksud adalah pelit ditambah punya rasa 

tamak . 

            Imam Nawawi rahimahullah mengatakan bahwa orang pelit itu ketika 

dalam keadaan sehat. Jika ia berbaik hati bersedekah dalam keadaan sehat seperti 
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itu, maka terbuktilah akan benarnya niatnya dan besarnya pahala yang diperoleh. 

Hal ini berbeda dengan orang yang bersedekah saat menjelang akhir hayat atau 

sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup, maka sedekah ketika itu masih terasa 

kurang berbeda halnya ketika sehat. (Syarh Shahih Muslim. 7: 112). 

            Ibnul Munir menyampaikan bahwa ayat yang dibawakan oleh Imam 

Bukhari sebelum hadits di atas menunjukkan larangan menunda-nunda untuk 

berinfak dan supaya menjauhi panjang angan-angan. Juga di dalamnya diajarkan 

supaya bersegera dalam sedekah, jangan suka menunda-nunda. (Dinukil 

dari Fathul Bari, 3: 285). 

                                                                                      

Tabel 2.1 Perbedaan dan Persamaan Antara Zakat, Infaq, dan Sedekah (Skripsi 

Cut Zahra Asia. 2019. h. 152) 

No  Aspek  Perbedaan Persamaan  

Zakat  Infaq/sedeqah 

1. Dasar hukum Tegas dan jelas 

dalam nass 

Tidak tegas dan 

jelas dalam nass 

Sama sama 

punya dasar 

hukum 

2. Muzakki, 

munfiq, 

mutashaddiq 

Muzakki wajib 

mengeluarkan 

zakat bila telah 

memenuhi syarat, 

tidak bisa 

menentukan 

syarat-syarat 

tertentu sesuai 

dengan ketentuan 

syarak 

Munfiq, 

mutashoddiq 

mengeluarkan 

sedekah karena 

anjuran (sunnah), 

dapat menentukan 

syarat-syarat asal 

tidak 

bertentangan 

dengan syarak. 

Sama sama 

mengeluarkan 

sebagian 

harta untuk 

kebajikan 
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3. Maal dan al-

zakat dan 

mauqufbih 

Harta zakat bisa 

dibagikan 

langsung harta 

zakatnya 

Hartanya bisa 

dikelola terlebih 

dahulu dan 

hasilnya 

dibagikan 

Sama sama 

dapat 

dinikmati 

oleh pihak 

yang berhak 

menerimanya 

4. Amil dan nazir Amil secara tegas 

dijelaskan dalam 

QS At-Taubah:60 

Nazir bukan 

rukun dari infaq 

da sedekah 

Sama sama 

memerlukan 

pengelolaan 

ditribusi agar 

sampai pada 

sasaran sesuai 

syara’ 

5. Mustahiq  Sasaran zakat 

sudah pasti dalam 

8 kelompok 

Sasaran infak, 

sedekah ditujukan 

kepada kebajikan 

dan lebih luas 

Sama sama 

untuk 

kebajikan 

(kepentingan 

sosial) 

 

  

2.2.6  Lembaga Amil Zakat (LAZ) 

Lembaga Amil Zakat adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya 

dibentuk oleh prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang 

dakwah, pendidikan, sosial, dan kemaslahatan umat Islam. Pengesahan atau 

Pengukuhan LAZ untuk mendapat pengukuhan, sebelumnya calon LAZ harus 

mengajukan permohonan kepada pemerintah sesuai dengan tingkatan ormas Islam 

yang memilikinya dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut: 

1. Akta pendirian (berbadan hukum) 
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2. Data muzakki dan mustahik 

3. Daftar sususnan pengurus 

4. Rencana program kerja jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang 

5. Neraca atau laporan posisi keuangan 

6. Surat pernyataan bersedia untuk di audit 

Sebelum dilakukan pengukuhan sebagai LAZ, terlebih dahulu harus 

dilakukan penelitian persyaratan yang telah dilampirkan. Apabila dipandang telah 

memenuhi persyaratan tersebut, maka dapat dilakukan pengukuhan (Andri 

Soemitra. 2009. h. 422). 

Selain melakukan pengukuhan, pemerintah juga melakukan pembinaan 

kepada LAZ sesuai dengan tingkatan lokasi LAZ tersebut, seperti di pusat oleh 

Menteri Agama, di daerah provinsi oleh Gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah 

Departemen Agama Provinsi, di daerah kabupaten/ kota oleh Bupati/ Walikota atas 

usul Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/ Kota, sedangkan di kecamatan 

oleh Camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama. 

 

2.2.6.1  Kewajiban Lembaga Amil Zakat 

   Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah memenuhi persyaratan, dan   

kemudian dikukuhkan pemerintah, memiliki kewajiban yang harus dilakukan yaitu: 

1) Segera melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah dibuat. 

2) Menyusun laporan, termasuk laporan keuangan. 

3) Mempublikasikan laporan keuangan yang telah di audit melalui media massa. 

4) Menyerahkan laporan kepada pemerintah. 
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2.2.6.2  Pencabutan pengukuhan Lembaga Amil Zakat 

Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah dikukuhkan dapat ditinjau kembali, 

apabila tidak lagi memenuhi persyaratan dan tidak melaksanakan kewajiban seperti 

menyusun laporan, termasuk laporan keuangan. Mekanisme peninjauan ulang 

terhadap pengukuhan LAZ dilakukan melalui tahapan pemberian peringatan secara 

tertulis sampai 3 (tiga) kali dan baru dilakukan pencabutan pengukuhan. 

Dengan demikian pencabutan pengukuhan LAZ tersebut dapat 

menghilangkan hak pembinaan, perlindungan dan pelayanan dari pemerintah, tidak 

diakuinya bukti setoran zakat yang dikeluarkan sebagai pengurang penghasilan 

kena pajak dan tidak dapat melakukan pengumpulan dana zakat (Andri Soemitra. 

2009. h. 423). 
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