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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Definisi BAZNAS 

2.1.1 Pengertian BAZNAS 

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan 

satu-satunya yang di bentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI 

No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan 

zakat, infak, dan sedekah pada tingkat nasional.  

Secara bahasa, istilah amil berasal dari kata amila ya’malu yang 

bermakna mengerjakan atau  melakukan sesuatu. Sedangkan menurut bahasa kata 

amil adalah ism fail yang bermakna pelaku dari suatu pekerjaan. Maka kata amil 

bermakna orang yang mengerjakan suatu pekerjaan. Amil zakat adalah petugas 

yang ditunjuk oleh pemerintah atau masyarakat untuk mengumpulkan zakat, 

menyimpan, dan kemudian membagi-bagikan kepada yang berhak menerimanya 

(mustahiq). 

Yang dimaksud dengan amil zakat adalah mereka yang terlibat dalam 

organisasi pengumpulan zakat, mulai dari para pengumpul zakat, pembagian, 

distributor, penjaga, akuntan, dan sebagian yang mungkin ditunjuk untuk 

membantu pengumpulan, penyimpanan, distributor, dan administrasi zakat. 

(Mardani, 2015:132) 

Dengan demikian, BAZNAS bersama pemerintah bertanggung jawab 

untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan syari‟at Islam, amanah, 

kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. (Undang-

Undang. No 23 Tahun 2011 Pasal 1 tentang Pengelolaan Zakat) 
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Selain BAZNAS yang dibentuk pemerintah, masyarakat juga boleh 

membentuk lembaga yang melakukan pengelolaan zakat lainnya seperti LAZ, 

Dompet Duafa, Rumah Zakat, dll. Pada dasarnya Lembaga Amil Zakat yang 

dibentuk oleh masyarakat yang bertugas mengumpulkan zakat dari muzakki 

mendistribusikan zakat kepada mustahiq dan memperdayagunakan zakat harus 

sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. 

2.1.2 Fungsi BAZNAS 

BAZNAS menjalankan empat fungsi, yaitu: 

1) Perencanaan mengumpul, dan pendayagunaan zakat perencanaan 

pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. 

2) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. 

3) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. 

4) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. 

 (http://pid.baznas.go.id/mutu-fungsi-baznas/) 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama 

dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Untuk terlaksananya tugas dan fungsi tersebut, maka BAZNAS memiliki 

kewenangan sebagai berikut: 

a. Menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat. 

b. Memberikan rekomendasi dalam pembentukan BAZNAS Provinsi, 

BAZNAS Kabupaten atau Kota, dan LAZ. 

c. Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana 

sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan LAZ.. 

http://pid.baznas.go.id/mutu-fungsi-baznas/


 
 

10 

 

Agar menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan 

masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan 

menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakat secara 

professional dan tanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama 

pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, 

pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq dan pengelola zakat tentang 

pengeloalaan zakat yang berasaskan iman dan taqwa. (H M Ridwan Yahya, 

2009:122) 

Di Indonesia Badan Amil Zakat sudah dilembagakan yaitu dinamakan 

BAZ. Sementara itu, terjadi perkembangan yang menarik di Indonesia bahwa 

pengelolaan zakat, kini memasuki era baru, yakni dikeluarkannya Undang-

Undang yang  berkaitan dengannya, yakni Undang-Undang No. 38 tahun 1999 

tentang pengelolaan zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 

tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 tahun. Undang-

Undang tersebut menyiratkan tentang perlunya BAZ dan LAZ meningkatkan 

kinerja sehingga menjadi amil zakat yang profesional, amanah, terpercaya dan 

memiliki program kerja yang jelas dan terencana, sehingga mampu mengelola 

zakat, baik pengambilannya maupun pendistribusiannya dengan terarah yang 

kesemuanya itu dapat meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan para mustahiq. 

Selain menerima zakat, BAZNAS juga dapat menerima infak, sedekah 

dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, 

sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat 

Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan oleh pemberi dan harus dilakukan 

pencatatan dalam pembukuan tersendiri. Untuk melaksanakan tugasnya, 
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BAZNAS dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja Negara dan hak amil. 

Sedangkan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten atau Kota dibiayai 

dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan hak amil, serta juga dapat 

dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja Negara. 

2.1.3 Peranan BAZNAS 

Pada garis besarnya, para amil dapat dikategorikan menjadi dua 

kelompok besar yaitu: para pengumpul dan para pembagi. Para pengumpul 

bertugas mengamati dan menetapkan para muzakki, menetapkan jenis-jenis harta 

mereka yang wajib dizakati, dan menyimpannya untuk diserahkan kepada para 

petugas yang membagikan apa yang telah mereka kumpulkan itu. Disini para 

pengumpul sangat memerlukan pengetahuan tentang hukum-hukum zakat, 

misalnya hal-hal yang berkaitan dengan jenis harta, kadar nishab, haul, dan 

sebagainya. 

Amil adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, 

dimana Allah menyediakan upah bagi mereka dari harta zakat sebagai imbalan. 

Tugas amil zakat dalam mendistribusikan dan mendayagunakan zakat bukan 

sekedar mambagi-bagikan uang kepada orang-orang miskin, melainkan juga 

dalam rangka membina, mendorong, dan mengarahkan mereka agar bisa mandiri 

dan terbebas dari kemiskinan. (Abu Arkan Kamil Ataya, 2013:211) 
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2.1.4 Peranan Badan Amil Zakat Dalam Pengelolaan Zakat Produktif 

Setiap lembaga pengelolaan zakat harus memiliki peranan dalam 

pendayagunaan zakat untuk usaha produktif. Peranan yang dimaksud adalah: 

1. Melakukan Studi Kelayakan 

Studi kelayakan juga sering kali disebut dengan fasibility study 

merupakan bahan pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan apakah 

menerima atau menolak dari suatu gagasan usaha. (Yakob Ibrahim, 2003:136) 

Dari definisi tersebut, maka lembaga pengelola zakat harus melakukan 

survey terhadap delapan asnaf yang berhak menjadi mustahiq untuk menerima 

zakat produktif. Hasil dari studi kelayakan ini nantinya akan menentukan siapa 

yang akan mendapatkan bantuan dana produktif sebagai modal usaha dari 

lembaga pengelola zakat. 

2. Melakukan Bimbingan dan Penyuluhan 

Bimbingan merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan orang 

yang ahli kepada seorang atau beberapa orang individu agar yang dibimbing dapat 

mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri dengan memanfaatkan 

kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan 

norma-norma yang berlaku. ( Prayitno dan Erman Amti, 2001:75) 

3. Melakukan Pengendalian dan Pengawasan 

Pengendalian adalah suatu proses untuk memastikan bahwa aktifitas 

perusahaan sesuai dengan yang telah direncanakan. (Panji Anaroga, 2000:38). 

Sedangkan pegawasan adalah proses terakhir dari proses , manajemen yang sangat 

baik dan buruknya pelaksanaan suatu proses, saat proses dan setelah proses, yakni 
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hingga hasil akhir diketahui. Lembaga pengelola zakat harus melakukan 

pengendalian dan pengawasa terhadap mustahiq yang menerima zakat produktif. 

4. Mengadakan Evaluasi 

Evaluasi merupakan proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk 

meningkatkan kualitas (nilai dan arti) dari sesuatu, berdasarkan pertimbangan dan 

kriteria tertentu dalam rangka pembuatan keputusan. Lembaga pengelola zakat 

harus mengadakan evaluasi setelah memberikan dana produktif dan dana bergulir 

tahap I dan tahap II kepada Mustahiq penerima zakat produktif. (Arifin Zainal, 

2001:117) 

5. Membuat Laporan 

Dalam setiap kegiatan yang dilakukan lembaga pengelola zakat harus 

dibuatkan laporan kegiatan seperti laporan muzakki. Laporan penyaluran zakat, 

laporan bantuan kemanusiaan dan laporan mustahiq penerima zakat produktif dan 

perkembangan usahannya. 

2.1.5 Dasar Hukum Baznas 

Dasar hukum Lembaga Amil Zakat di Indonesia yaitu terdapat pada: 

a) UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. 

b) Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 mengenai Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2011 mengenai Pengelolaan Zakat 

c) Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. 

d) Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan 

Haji No. 291/D  Tahun 2000 tentang pedoman teknis Pengelolaan Zakat. 

http://pusat.baznas.go.id/wp-content/perpu/PP%20Nomor%2014%20Tahun%202014%20tentang%20Pengelolaan%20Zakat.pdf
http://pusat.baznas.go.id/wp-content/perpu/PP%20Nomor%2014%20Tahun%202014%20tentang%20Pengelolaan%20Zakat.pdf
http://pusat.baznas.go.id/wp-content/perpu/PP%20Nomor%2014%20Tahun%202014%20tentang%20Pengelolaan%20Zakat.pdf
http://pusat.baznas.go.id/wp-content/perpu/PP%20Nomor%2014%20Tahun%202014%20tentang%20Pengelolaan%20Zakat.pdf
http://pusat.baznas.go.id/wp-content/perpu/PP%20Nomor%2014%20Tahun%202014%20tentang%20Pengelolaan%20Zakat.pdf
http://pusat.baznas.go.id/wp-content/perpu/PP%20Nomor%2014%20Tahun%202014%20tentang%20Pengelolaan%20Zakat.pdf
http://pusat.baznas.go.id/wp-content/perpu/PP%20Nomor%2014%20Tahun%202014%20tentang%20Pengelolaan%20Zakat.pdf
http://pusat.baznas.go.id/wp-content/perpu/PP%20Nomor%2014%20Tahun%202014%20tentang%20Pengelolaan%20Zakat.pdf
http://pusat.baznas.go.id/wp-content/perpu/PP%20Nomor%2014%20Tahun%202014%20tentang%20Pengelolaan%20Zakat.pdf
http://pusat.baznas.go.id/wp-content/perpu/PP%20Nomor%2014%20Tahun%202014%20tentang%20Pengelolaan%20Zakat.pdf
http://pusat.baznas.go.id/wp-content/perpu/PP%20Nomor%2014%20Tahun%202014%20tentang%20Pengelolaan%20Zakat.pdf
http://pusat.baznas.go.id/wp-content/perpu/PP%20Nomor%2014%20Tahun%202014%20tentang%20Pengelolaan%20Zakat.pdf
http://pusat.baznas.go.id/wp-content/perpu/PP%20Nomor%2014%20Tahun%202014%20tentang%20Pengelolaan%20Zakat.pdf
http://pusat.baznas.go.id/wp-content/perpu/PP%20Nomor%2014%20Tahun%202014%20tentang%20Pengelolaan%20Zakat.pdf
http://pusat.baznas.go.id/wp-content/perpu/PP%20Nomor%2014%20Tahun%202014%20tentang%20Pengelolaan%20Zakat.pdf
http://pusat.baznas.go.id/wp-content/perpu/PP%20Nomor%2014%20Tahun%202014%20tentang%20Pengelolaan%20Zakat.pdf
http://pusat.baznas.go.id/wp-content/perpu/PP%20Nomor%2014%20Tahun%202014%20tentang%20Pengelolaan%20Zakat.pdf
http://pusat.baznas.go.id/wp-content/perpu/PP%20Nomor%2014%20Tahun%202014%20tentang%20Pengelolaan%20Zakat.pdf
http://pusat.baznas.go.id/wp-content/perpu/PP%20Nomor%2014%20Tahun%202014%20tentang%20Pengelolaan%20Zakat.pdf
http://pusat.baznas.go.id/wp-content/perpu/PP%20Nomor%2014%20Tahun%202014%20tentang%20Pengelolaan%20Zakat.pdf
http://pusat.baznas.go.id/wp-content/perpu/PP%20Nomor%2014%20Tahun%202014%20tentang%20Pengelolaan%20Zakat.pdf
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e) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No. 1 tahun 2016 Mengenai 

pengangkatan pimpinan Badan Amil Zakata Kabupaten Wakatobi 2016-

2021. 

Berdasarkan Fatwa MUI No. 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat, 

disebutkan bahwa amil zakat adalah seseorang atau sekelompok orang yang 

diangkat oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat, atau 

seseorang atau sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan 

oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat. Dalam hal ini, yang 

dimaksud seseorang atau sekelompok masyarakat dalam Fatwa tersebut adalah 

Lembaga Pengelola Zakat baik itu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 

maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ). 

2.2 Konsep Zakat Infak Dan Sedekah 

2.2.1 Pengertian Zakat 

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang keberadaannya menjadi 

salah satu tiang penyangga bagi kesempurnaan Islam. Secara bahasa, zakat berasal 

dari kata bahasa Arab "zaka" yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan 

bertambah. (Umrotul Khasanah, 2010:212) 

Sedangkan menurut istilah zakat diartikan sebagai sejumlah harta tertentu 

yang diwajibkan Allah untuk diserahakan kepada orang-orang yang berhak 

menerimanya dengan persyaratan tertentu. (Ilyas Supena dan Darmuin, 2009) 

Zakat dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu Zakat Fitrah, dan Zakat 

Mal (harta atau kekayaan). 

Adapun zakat terbagi dua macam, yaitu zakat mal (harta) yang wajib 

dikeluarkan dari harta seorang muslim apabila sudah mencapai jumlah tertentu 
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(nishab)  dan zakat fitrah yaitu zakat yang wajib dikeluarkan seorang muslim 

menjelang hari raya Idul Fitri pada bulan Ramadhan. Besar zakat Fitrah ini setara 

dengan 2.5 kilogram 3.5 liter makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan.  

2.2.2 Pengertian Infak 

Infak beasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan sesuatu harta 

untuk kepentingan sesuatu. Termasuk ke dalam pengertian ini, infak yang di 

keluarkan orang-orang kafir untuk kepentingan agamanya. Allah berfirman dalam 

Q.S Al-Baqarah ayat/2:261. 

                       

                           

       
Terjemahnya: 

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang 

menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir 

benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus 

biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia 

kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha 

mengetahui. 

Ayat tersebut Pengertian menafkahkan harta di jalan Allah meliputi 

belanja untuk kepentingan jihad, pembangunan perguruan, rumah sakit, usaha 

penyelidikan ilmiah dan lain-lain. 

Sedangkan menurut terminologi syariat, infaq berarti mengeluarkan 

sebagian dari harta atau pendapatan atau pengjasilan untuk suatu kepentingan 

yang diperintahkan ajaran Islam. Jika zakat ada nisabnya, infak tidak mengenal 

nisab. Infak di keluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasila 

tinggi atau rendah, apakah ia di saat lapang maupun sempit. (Djuanda, 2006:102).  
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Jika zakat harus di berikan pada mustahiq tertentu (8 asnaf) maka infak 

boleh di berikan kepada siapapun juga, misalnya untuk kedua orang tua, anak 

yatim, dan sebagainya. 

2.2.3 Pengertian Sedekah 

Sedekah berasal dari kata shadaqa yang berarti (benar). Menurut 

terminologi syari‟at, pengertian sedekah adalah pemberian sukarela yang 

dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, terutama kepada orang-orang miskin, 

setiap kesempatan terbuka yang tidak ditentukan baik jenis, jumlah maupun 

waktunya (Ali, 1988:147). 

Sedangkan orang yang memberikan sedekah disebut mushoddiq. 

Sebenarnya pengertian sedekah dan infak sama termasuk juga hukum dan 

ketentuan-ketentuannya. Hanya saja jika infak berkaitan dengan materi sedekah 

memiliki arti lebih luas dari sekadar material, misalnya senyum itu sedekah. Dari 

hal ini yang perlu diperhatikan adalah jika seseorang telah berzakat tetapi masih 

memiliki kelebihan harta, sangat dianjurkan sekali untuk berinfak atau 

bersedekah. 

Sering kali kata-kata sedekah di pergunakan di dalam Al-Quran, tetapi 

maksud sesungguhnya adalah zakat, misalnya firman Allah dalam surat At- 

Taubah: 60 dan 103. Yang perlu diperhatikan, jika seseorang telah berzakat tetapi 

masih memiliki kelebihan harta sangat dianjurkan sekali untuk berinfak dan 

bersedekah.  
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Berinfak adalah ciri utama orang yang bertakwa, telah dijelaskan di 

dalam Al-Quran surat Ali Imran/3:134 

ِظِمنَي ٱلٓ  ِء َوٱلٓ  ِء َوٱلضَّرَّآ  ٱلَِّذيَن يُنِفُقوَن ِف ٱلسَّرَّا َظ ٓ  َغيٓ  كََٰ
  ٤٣١ِسِننَي ٓ  ُمحٓ  َوٱللَُّه ُيُِبُّ ٱل ٓ  َعاِفنَي َعِن ٱلنَّاسِ ٓ  َوٱل

Terjemahnya:  

(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu 

lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya 

dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang 

yang berbuat kebajikan. (QS. Al-Imran 3:134). 

Menurut Beik (2009) dalam konteks yang lebih makro, konsep zakat, 

infak dan sedekah memiliki dampak yang sangat luar biasa . Bahkan di Barat 

sendiri, sebuah konsep yang mendorong berkembangnya sharing economy atau 

gifteconomy, dimana perekonomian harus dilandasi oleh semangat berbagi dan 

member. 

2.2.4 Persamaan dan Perbedaan Antara Zakat, Infak dan sedekah 

Zakat, infak, dan sedekah memiliki sebuah persamaan dan perbedaan 

antara ketiganya. Adapun persamaannya adalah sebagai berikut: Persamaan zakat, 

infak, dan sedekah adalah merupakan sejumlah harta yang khusus diberikan 

kepada kelompok-kelompok tertentu, dan dibagikan dengan syarat-syarat tertentu 

pula. (Fahrur, 2011) Ketiganya merupakan pemberian seseorang kepada orang 

yang membutuhkan, dengan tujuan untuk meringankan beban kehidupan mereka. 

(Budiman, 2001:82) 

Perbedaan Zakat, Infak, dan sedekah antara lain: 

a. Harta yang dibayarkan untuk zakat memiliki syarat dan ketentuan yang 

harus terpenuhi dengan batasan tahun (haul) dan ukuran (nishab), 

sedangkan harta yang digunakan untuk infak. 



 
 

18 

 

b. Bagi zakat dan infak, harta yang dapat ditasharrufkan adalah harta benda 

material, sedangkan pada sedekah tidak hanya berwujud material, namun 

juga dapat dalam bentuk non material. 

c. Dalam zakat dan infak terdapat ketentuan tentang kelompok yang berhak 

menerima, sedangkan dalam sedekah tidak ada ketentuan mengenai pihak-

pihak yang berhak menerimanya. (Budiman, 2001:89). 

d. Zakat hukumnya wajib, sedangkan infak dan sedekah tidak wajib. 

e. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga, sedangkan infak dan sedekah 

bukan termasuk rukun Islam. (Fahrur, 2011:102). 

2.2.5 Dasar hukum Zakat, Infak, dan Sedekah 

Zakat adalah suatu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT. Ini 

dapat dilihat dari dalil-dalil, baik yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun yang 

terdapat dalam kitab-kitab hadis, antara lain sebagai berikut : 

Firman Allah SWT Dalam QS. At-Taubah/9:103 

                                 

              
 
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. 

(Qs. At-Taubah 9:103) 
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Firman Allah SWT Dalam QS. Al-Baqoroh/2:43 

                      
  

Terjemahnya: 

dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang- 

orang yang ruku. (QS. Al Baqoroh 2:43) 

Yang dimaksud ialah shalat berjama'ah dan dapat pula diartikan, tunduklah 

kepada perintah-perintah Allah bersama-sama orang-orang yang tunduk. 

2.3 Fungsi Zakat, Infak dan Sedekah 

a. Fungsi Zakat 

1) Mendidik diri agar bersifat mulia dan pemurah dengan membiasakan 

membayarkan amanat kepada orang yang berhak dan berkepentingan juga 

untuk membersihkan diri dari sifat kikir dan akhlak yang tercela. 

2) Memberikan pertolongan kepada orang yang lemah dan orang yang susah 

agar dia dapat menunaikan kewajibanya terhadap Allah dan terhadap 

makhluk Allah (masyarakat). 

3) Ucapan rasa syukur dan terimah kasih atas nikmat yang diberikan oleh 

Allah kepadanya. 

4) Menjaga niat jahat yang akan dilakukan oleh si miskin dan yang susah. 

5) Mempererat hubungan kasih sayang antara si miskan dan si kaya. 

(Sudarsono, 2001:189) 

b. Fungsi sedekah. 

1) Penolak bala (musibah). 

2) Sedekah menjadi penyembuh bagi semua penyakit. 

3) Sedekah sebagai penjaga harta. 
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4) Menjauhkan dari kebencian Allah SWT. 

5) Menjadikan antar manusia saling menyayangi. 

6) Hati akan lemah lembut (tidak keras) mudah menerima hidayah. 

7) Sedekah akan menambah memanjangakan umur.      

(http://bedialbantani.blogspot.com/2012/11/fungsi-sedekah.html?m=1 

akses 28 Maret 2021) 

2.4 Deskripsi Mustahiq dan Muzakki 

2.3.1 Pengertian Mustahiq (Penerima Zakat) 

Mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat. Zakat 

harus diberikan kepada kriteria orang yang telah disebutkan dalam Al-Qur‟an 

surah At-Taubah/9:60 

                   

                      

              
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 yuang sedang dalam 

perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan 

Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah 9:60) 

Dalam ayat diatas terdapat delapan golongan penerima zakat dengan 

uraian sebagai berikut: 

1. Faqir adalah mereka yang tidak berharta serta tidak memiliki usaha yang 

tetap dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut prof Hasbi 

Ash-Shiddieqy faqir ialah orang yang menghajati pertolongan dalam 

http://bedialbantani.blogspot.com/2012/11/fungsi-sedekah.html?m=1
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menyelenggarakan kehidupannya sehari hari yang tidak dapat memenuhi 

keperluan hidupnya. (Hasbi Ash-shiddieqy, 2009:167) 

2. Miskin merupakan kondisi seseorang yang mempunyai sumber penghasilan, 

tetapi penghasilan yang diperoleh masih sangat kecil sehingga tidak mampu 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Boleh jadi mereka mempunyai pekerjaan 

dan usaha tetap namun masih tidak dapat mencukupi kebutuhan primer dan 

skundernya. (Amin Suma, 2004:39) 

3. Amil atau panitia zakat atau biasa juga dikatakan pengurus zakat. Amil 

ialah orang yang diangkat oleh pihak yang berwenang yang diberi tugas 

untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan zakat. 

(Nurul Huda, 2000:153) 

4. Muallaf yaitu individu yang baru saja masuk Islam. Namun ada beberapa 

golongan muallaf diantaranya: pertama muallaf dari kalangan kaum 

muslimin, yaitu orang yang sudah beragama Islam, sementara niatnya 

masih lemah. Kedua orang kafir yang dikhawatirkan akan membahayakan 

agama dan umat Islam. Ketiga kafir yang diharapkan akan beriman dengan 

diberikan pertolongan sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi 

Muhammad SAW. (Hasbi Ash-shiddieqy, 2009:105) 

5. Riqab atau budak adalah manusia yang diperlakukan tidak layak yang 

dianggap sebagai benda. Maksudnya ialah diantara penggunaan zakat 

adalah untuk memerdekakan budak-budak tersebut. Namun, untuk 

sekarang ini sudah tidak terdapat lagi perbudakan. (Amin Suma, 

2004:205) 
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6. Gharim adalah orang yang berhutang karena suatu kebutuhan. Termasuk 

kedalamnya mereka yang berhutang untuk kemaslahatan sendiri, 

kemaslahatan umum, dan kemaslahatan bersama yang lain. (Hasbi Ash-

shiddieqy, 2009:134) 

7. Fisabilillah ialah berjuang dijalan Allah. Mereka yang berjuang terhadap 

umat agar mereka semua mendapat ridha Allah SWT. Termasuk 

didalamnya untuk pengembangan agama dan negara. (Hasbi Ash-

shiddieqy, 2009:221) 

8. Ibnu sabil adalah orang dalam perjalanan. Segala mereka yang kehabisan 

belanja dalam perjalanan dan tidak dapat mendatangkan belanjanya dari 

kampungnya, meski ia orang yang berharta di kampungnya. Perjalan ini 

dalam tujuan baik. Termasuk didalamnya, para musafir, kaum tunawisma, 

serta anak-anak yang dibuang oleh orang tuanya. 

Pemberian zakat kepada para mustahiq dapat dikategorikan menjadi tiga 

jenis, yaitu mustahiq konsumtif, mustahiq produktif dan mustahiq untuk 

peningkatan kapasitas. 

a. Mustahiq konsumtif yaitu mustahiq yang diberi dana zakat, infak dan 

sedekah untuk kebutuhan-kebutuhan konsumsi atau kebutuhan sekali 

habis. Barang-barang konsumsi ini, berupa sembilan bahan pokok 

(sembako), air bersih, obat-obatan, pakaian baru dan lama layak pakai, 

serta pembenahan rumah (bedah rumah). Sasarannya terutama di wilayah-

wilayah kantong kemiskinan, wilayah yang terkena bencana alam, panti 

asuhan yatim piatu secara langsung, cepat dan tepat setelah melalui proses 

penilaian secara cermat. 
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b. Mustahiq produktif yaitu mustahiq yang diberi dana zakat, infaq dan 

sedekah dalam bentuk pemberdayaan. Mustahiq produktif ini antara lain; 

pedagang kecil, petani kecil, peternak, pengrajin, nelayan, buruh dan lain-

lain. 

c. Mustahiq untuk peningkatan kapasitas adalah mustahiq yang diberi untuk 

meningkatkan kemampuan, misalnya melalui beasiswa sekolah bagi anak-

anak miskin dan pemberian uang saku (bisyaroh) untuk guru sekolah atau 

sarana dan prasarana yang dibutuhkan. 

2.3.2 Pengertian Muzakki (Orang Yang Wajib Membayar Zakat) 

Menyatakan bahwa zakat sebagai ibadah yang bersifat maliyah 

ijtima’iyah, harus dikelola dengan cara yang profesional. Karena pengelolaan 

yang profesional akan meningkatkan peluang membaiknya pelayanan bagi 

masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama. Apalagi 

zakat memiliki fungsi dan peranan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan 

keadilan sosial sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan hasil guna dan daya 

guna zakat. (Handoko, 1999:162) 

Dalam hal ini, Imam Ghazali Said (2009). Orang yang wajib 

mengeluarkan zakat (Muzakki) adalah, Islam, Merdeka, Dewasa, Berakal, 

Memiliki, harta minimal satu nishab. 

Segolongan Fuqoha’ berpendapat bahwa harta anak kecil dikenai 

kewajiban zakat, pendapat ini dikemukakan oleh Ali RA, Ibnu Umar RA, jabir 

RA, Aisyah RA, dari kalangan sahabat serta Imam Malik, Imam Syafi‟i, ats-

Tsauri, Ahmad, Ishaq Abu Tsaur dan lainya dari kalangan Fuqara’ amshar 

(negeri-negeri besar) Ibnu Rasyid dalam buku Bidayatul Mujtahid menjelaskan 
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tentang kedudukan orang yang berhutang, apakah ia wajib berzakat atau bebas 

dari zakat. Pendapat tentang orang yang berhutang dikutip dari Abu Tsaur, Tsauri, 

Ibnu Mubarak, dan sekelompok Ulama yaitu menutup hutang terlebih dahulu, 

apabila sisanya tidak mencapai satu nishab, tidak wajib zakat. 

Usaha yang dilakukan dalam rangka mengubah peran seorang mustahik 

dari yang dibantu menjadi muzakki yang membantu, ditentukan oleh strategi dan 

program pendistribusian yang dilakukan oleh amil zakat. Kreatifitas amil zakat 

dalam menyalurkan dan mendistribusikan zakat menjadi suatu hal yang penting 

karena keberhasilan ini hanya dapat dicapai dengan pola pendistribusian zakat 

secara produktif. Dimana dalam pendistribusian zakat secara produktif sangat 

diperlukan untuk membangun kekuatan ekonomi mustahiq menjadi lebih mandiri 

dan berdayaguna. 

Didalam undang-undang disebutkan ada dua macam zakat yang harus 

dikeluarkan oleh muzakki, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Adapun jenis-jenis 

harta yang dikenai zakat adalah: 

1. Zakat Emas dan Perak 

Nishab emas dan perak yang wajib dizakakati yaitu 

1) Emas : 85 gram emas murni atau 20 Dinar. 

2) Perak : 672 gram atau 200 Dirham. 

Adapun jumlah zakat yang harus dikeluarkan adalah 2.5% sudah mencapai 

setahun (haul). 

2. Perdagangan dan Perusahaan 

Syarat-syarat zakat perdagangan yaitu: 

1) Berbentuk suatu usaha yang terikat dengan adanya jual beli. 
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2) Ada usaha untuk memperoleh untung atau laba. 

3) Nishab dan kadarnya. 

Nishabnya yaitu berpedoman pada nishab emas (85) atau 2.5% yang 

dihitung dari modal + laba. 

3. Hasil pertanian, dan hasil perkebunan 

Adapun hasil pertanian baik makanan pokok maupun bukan seperti 

gandum, beras, jagung, dedaunan dan lain-lain, yaitu nishab adalah 5 wasaq yang 

setara dengan 652,8 kg atau 653 kg gabah kering atau 520 kg beras dan waktu 

dikeluarkannya zakat setelah panen. Adapun jumlah zakat yang harus dikeluarkan 

yaitu: 

1) 1/10 atau 10% apabila tidak memakan biaya atau disiram air 

hujan/mata air/sungai 

2) 1/20 atau 5% apabila pemeliharaannya menelan biaya pengairan 

seperti pakai pompa diesel dll.  

4. Hasil pertambangan 

Barang tambang adalah semua yang dikeluarkan dari bumi dan punya 

nilai, seperti emas, perak, besi, kuningan dan timah. Barang temuan (rikaz) adalah 

harta pendaman jahiliyah, termasuk dalam kategori ini adalah barang yang 

ditemukan diatas permukaan bumi. Semua bentuk hasil tambang yang berharga 

baik padat maupun cair. Nishab dan kadar barang tambang adalah berpedoman 

pada nishab emas yaitu 2.5%. (Mohammad Daud Ali, 1988:208) 
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5. Hasil peternakan 

Merupakan binatang ternak yang wajib dizakati adalah binatang-binatang 

yang oleh orang Arab disebut al-an'am yaitu unta, sapi, termasuk pula kerbau, 

kambing, dan domba.  

Ada beberapa zakat hewan ternak diantaranya : 

1) Sapi, kerbau dan kuda 

Nishab kerbau dan kuda disetarakan dengan nishab sapi yaitu: 

a) 30-39 ekor : 1 ekor berumur 1-2 tahun. 

b) 40-59 ekor : 1 ekor berumur 2-3 tahun. 

c) 60-69 ekor : 2 ekor berumur 1-2 tahun. 

d) 70 ekor : 1 ekor berumur 1-2 dan 1 ekornya berumur 2-3 tahun. 

2) Kambing atau Domba 

a) 40-120 ekor : 1 ekor. 

b) 121-200 ekor : 2 ekor. 

c) 201-399 ekor : 3 ekor. 

d) 400-499 ekor : 4 ekor. 

3) Unta 

a) 5-9 ekor: 1 ekor kambing/domba berumur 2 tahun 

b) 10-14 ekor: 2 ekor kambing/domba 

c) 15-19 ekor: 3 ekor kmbing/domba 

d) 20-24 ekor: 4 ekor kmbing/domba 

e) 25-35 zakatnya 1 ekor unta bintu makhad. Yaitu, unta betina umur 1 

tahun sempurna masuk tahun ke 2 

4) Ternak unggas(ayam burung bebek) dan perikanan 
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Nishab ternak unggas dan perikanan adalah setara dengan 85 gram emas 

atau jumlahnya 2.5%. 

6. Hasil pendapatan dan jasa (zakat profesi) 

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi, 

seperti pegawai, dokter , seniman, dan konsultan. Nisabnya setara dengan 85 gram 

emas yaitu 2,5% Penghitungan zakat mal disesuaikan dengan nishab, kadar dan 

waktunya ditetapkan berdasarkan hukum agama. Pengumpulan dikelola oleh 

Badan Amil Zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar 

pemberitahuan muzakki. Nishab untuk gaji yang harus dizakati adalah senilai 85 

gram emas atau 595 gram perak dan harta tersebut harus sampai 1 tahun (haul). 

Adapun perhitungan zakat harus memakai bulan qamariyah bukan masehi. 

Adapun jumlah yang wajib dikeluarkan adalah 2.5% dengan berpedoman pada 

harga emas pada saat mengeluarkan zakat. (Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 

Tentang Pengelolaan Zakat Pasal. 11-12) 

Di zaman Rasulullah SAW, yang kemudian dilanjutkan para sahabatnya 

para muzakki menyerahkan zakatnya langsung kepada Baitul Mal, kemudian para 

petugas atau amil mendistribusikannya kepada para mustahiq. Untuk 

mendistribusikannya antara lain mencakup penentuan cara yang paling baik untuk 

mengetahui para penerima zakat, kemudian melakukan klasifikasi dan 

menyatakan hak-hak mereka, menghitung jumlah kebutuhan mereka dan 

menghitung biaya yang cukup untuk mereka dan kemudian meletakkan dasar-

dasar yang sehat objektif dalam pembagian zakat sesuai dengan kondisi sosialnya. 

Amil hendaknya menyerahkan hak asnaf secara langsung dengan disaksikan amil 

lain ditempat mereka berada, tanpa mereka yang harus datang mengambil, di 
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mana para mustahiq harus antri untuk mendapatkan bagian zakat. (Saifudin Zuhri, 

2011:68). 

Agar dapat menjadi dana yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan 

masyarakat, terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan 

kesenjangan sosial, zakat, infak dan sedekah harus dilakukan dan dikelola secara 

profesional dan bertanggung jawab, yang dilakukan oleh masyarakat bersama-

sama dengan pemerintah. Bahwa pendayagunaan hasil pengumpulan zakat 

berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk 

usaha produktif. Zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat 

harus segera disalurkan kepada para mustahiq sesuai dengan skala prioritas yang 

telah disusun dalam program kerja. Zakat tersebut harus disalurkan kepada para 

mustahik. (Ilyas Supena dan Darmuin, 2009:108) 

Dari hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahiq. 

Pendayagunaan ini dilakukan berdasarkan persyarataan sebagai berikut: 

a. Dari hasil pendapatan dan penelitan kebenaran mustahiq di 8 ashnaf yaitu 

fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil. 

b. Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya, memenuhi 

kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan. 

c. Mendahulukan mustahiq dalam wilayahnya masing-masing. 

Hadirnya undang-undang tersebut diharapkan dapat memberikan spirit 

kepada pemerintah dalam pengelolaan zakat, sebagaimana yang telah dilakukan 

pemerintah pada awal Islam. Jadi dalam hal ini peran amil yang pro aktif sangat 

penting yaitu mulai dari pendataan, mendatangi dan menerangkan kepada 

muzzaki tentang pentingnya membayar zakat. 
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2.5 Kajian Hasil Penelitian yang Relevan 

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil Penelitian terdahulu yang 

pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Hasil-hasil penelitian 

dijadikan referensi untuk menunjang dan memperlancar penelitian ini, adapun 

judul penelitian yang terdahulu salah satunya adalah: 

1. Zulkifli (2020) dengan penelitian yang berjudul: Manajemen Zakat Berbasis 

Aplikasi Simba Di Kantor Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi 

Tenggara. Dengan metode penelitian bersifat deskriptif kualitatif dengan 

tujuan adanya aplikasi simba mampu meningkatkan trust (kepercayan) pada 

publik, menjadi alat untuk memonitoring atau memberikan evaluasi sejauh 

mana pengelolaan dana zakat, serta menjadikan alat untuk memudahkan 

dalam pengambilan keputusan. 

2. Nasihul Umam (2018) dengan judul penelitian: Peranan Badan Amil Zakat 

Dalam Upaya Mengubah Status Mustahik Menjadi Muzakki (Studi Kasus 

Dompet Peduli Umat Daarut Tauhid Kota Metro). Hendaknya Lembaga Amil 

Zakat Dompet Peduli Ummat Darrut Tauhiid Metro dalam pengelolaan zakat 

agar terus dipertahankan. Hendaknya sosialisasi zakat tidak hanya dilakukan 

melalui seminar zakat melainkan juga dengan terus menggalakan penyuluhan 

zakat agar zakat menjadi lebih dekat dengan masyarakat. Transparansi 

informasi lebih diutamakan untuk membangun kepercayaan masyarakat. 

Selain laporan konsolidasi bulanan, hendaknya lembaga dapat menunjukkan 

laporan keuangan bulanan dan aktifitas bulanan cabang seperti, aktifitas 

kegiatan sosial dan perkembangan zakat produktif yang berjalan pada media 

yang dapat diakses oleh masyarakat luas, terutama masyarakat Metro melalui 
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papan pengumuman atau internet untuk dapat meningkatkan kepercayaan 

masyarakat terhadap Lembaga Amil Zakat. 

3. Ahmad Nursamsi (2014) dengan judul: Manajemen Penghimpunan Dana Zis 

Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan metode penelitian 

kualitatif. BAZNAS harus lebih percaya diri untuk memperkenalkan dan 

mensosialisasikan lembaganya, agar lebih dikenal dan diperhitungkan oleh 

khalayak, dengan cara membuat kegiatan-kegiatan yang lebih dikenal oleh 

masyarakat dan lebih mensosialisasikannya dengan baik. Memberi perhatian 

lebih kepada divisi penghimpunan, untuk memaksimalkan kinerjanya dan 

melakukan ide-ide kreatifitas agar menemukan metode penghimpunan yang 

efektif dan efisien. Divisi penghimpunan Badan Amil Zakat Nasional 

(BAZNAS), harus yakin untuk bisa meningkatkan target pengumpulan dana, 

karena melihat potensi zakat di Indonesia yang sangat besar. BAZNAS harus 

memiliki kepercayaan diri tinggi untuk bersaing dengan lembaga lain, 

walaupun BAZNAS itu sendiri sudah mempunyai nama Nasional. BAZNAS 

terus memperbaiki manajemen lembaga agar menjadi lembaga yang capable 

dan profesional serta berdedikasi tinggi untuk umat. Sumber daya manusia 

BAZNAS khususnya divisi penghimpunan itu harus benar-benar orang yang 

professional, salah satunya bisa bekerja sama dengan Fakultas Dakwah dan 

Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 

4. Setiana Ningsih (2021) dengan penelitian yang berjudul Peranan BAZNAS 

Dalam Pengelolaan Zakat Di Kabupaten Wakatobi. Dengan metode 

penelitian bersifat kualitatif dengan tujuan BAZNAS dan masyarakat maupun 

ikut terlibat termaksud pemerintah daerah dalam setiap program yang di 
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bentuk oleh BAZNAS, sehingga BAZNAS lebih mudah mengatasi problem 

ekonomi yang  dirasakan oleh masyarakat kurang mampu, dan juga bisa 

diupayakan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi BAZNAS  

Kabupaten Wakatobi. 

Berdasarkan penelitian relavan yang telah dikemukakan maka persamaan 

penelitian ini dengan penelitian yang lain adalah sama-sama meneliti tentang  

zakat yang di kelola oleh BAZNAS. Sedangkan perbedaannya terletak pada 

peranan dan pengelolaan zakatnya dan lokasi penelitian yang berbeda. 

 


