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BAB II 

KAJIAN TEORI 

2.1 Kajian Relevan 

Sebelum penulis menyusun dan melakukan suatu penelitian terkait “Peran 

Zakat profesi dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat pada masa Pandemi COVID-

19 (Studi pada BAZNAS Kota Kendari)”, maka perlu dilakukan review terhadap 

kajian yang pernah ada untuk menghindari kesamaaan objek atau pengulangan 

terhadap suatu penelitian yang sama terdahulu. Adapun beberapa penelitian 

terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dikaji oleh Penulis, di antaranya 

adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian oleh Jamruddin, dengan judul skripsi “Impelementasi zakat Profesi 

di STAIN Sultan Qaimuddin Kendari”, Mahasiswa Fakultas Syariah, Program 

Studi Ahwal Al-syakhsiyyah, STAIN Kendari, 2012. 

Dalam penelitian ini, membahas tentang bagaimana Implementasi zakat Profesi 

dengan objek penelitian adalah pegawai/staf Kampus STAIN Kendari, 

sedangkan Penulis yang sementara lakukan berfokus pada upaya BAZNAS 

Kota Kendari dalam memberantas kemiskinan dengan menggunakan Dana 

Zakat Profesi pada masa Pandemi COVID-19.  

2. Penelitian oleh Irma Yanti, dengan judul Skripsi “Peran Zakat Profesi Dalam 

Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 

Sulawesi Tenggara”, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, 

2013. 

Dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana Peran Zakat Profesi dalam 

pemberdayaan Ekonomi Umat dan Model Penyaluran Zakat Profesi di 

BAZNAS Sulawesi Tenggara , sedangkan yang Penulis sedang lakukan  yaitu 



14 
 

tentang bagaimana Peran BAZNAS Kota Kendari dalam mengentaskan 

kemiskinan melalui Zakat Profesi di masa Pandemi COVID-19.  

3. Penelitian oleh Awang Darmawan dan Rina Desiana, dengan judul jurnal 

penelitian “Zakat dan Pemerataan Ekonomi di masa Pandemi COVID-19”, 

mahasiswa/i program studi Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam 

(STAI) Al-Azhar Gowa, 2021. 

pada jurnal penelitian ini berfokus pada bagaimana Upaya pemerintah dalam 

mengambil Kebijakan dalam mengatasi kemiskinan dengan zakat sebagai 

instrumennya, perbedaannya dengan yang Penulis lakukan berfokus pada 

instansi BAZNAS dalam hal program dan juga penyaluran Zakat profesi ke 

masyarakat yang membutuhkan di masa Pandemi COVID-19. 

2.2 Konsep Zakat dalam Islam 

2.2.1 Pengertian Zakat 

Zakat secara bahasa bermakna ًُٕان (bertumbuh), انضٚادج (bertambah) 

 Makna etimologis dari zakat ini .(az-Zuhaili, 1985) (terpuji) انًذح dan (suci)انطٓاسج

menyiratkan makna terminologisnya karena kewajiban zakat tertentu atas harta 

yang bertumbuh atau produktif,  juga menyiratkan makna filosofisnya, bahwa 

hikmah dari membayar zakat adalah membuat harta menjadi bertambah, 

membersihkan hati dari sifat kikir serta membuat orang yang membayarnya 

mendapatkan predikat terpuji. (Irfandi, 2020) 

Kata zakat secara etimologi berarti suci, berkembang, dan 

berkah(Anshori,Abdul ghofur, 2006). Al-Qur‟an menggunakan kata zakat dengan 

arti suci seperti tercantum dalam Firman Allah SWT Q.S Maryam: 13 : 
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ا   ٌَ ذَقِّٛٗ َكا َٔ  
ٗۖ
ٗج ٰٕ َصَك َٔ ٍ نَُّذََّا  ا يِّ َٗ َحَُا َٔ 

Terjemahnya : 

“dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi Kami dan kesucian (dan 

dosa). Dan ia adalah seorang yang bertakwa” (RI, 2002, hal. 307) 

 

Zakat memiliki arti al-nama  yakni artinya bahwa harta yang wajib di 

zakatkan adalah harta yang dimaksudkan untuk dikembangkan atau yang 

memiliki potensi berkembang. Dan zakat dengan arti al-barakah punya pengertian 

bahwa harta yang di zakatkan diharapkan akan membawa berkah terutama bagi 

orang yang berzakat. (Syakir Jamaluddin,2010). 

Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan 

redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya 

sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, 

yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang 

berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.(Didin Hafidhuddin,2002) 

Pengertian zakat menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang 

pengelolaan zakat “Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang 

muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya 

sesuai syariat islam. (Aulia T. R., 2011) 

Zakat merupakan salah satu rukun agama, serta merupakan salah satu 

budaya luhur islam, yang datang memproklamirkan persamaan, kasih mengasihi, 

kerja sama, dan dapat menjamin kelestarian manusia untuk kemashlahatan dunia 

dan akhirat. Allah SWT menjadikan zakat sebagai sarana penyuci bagi pelakunya 

dari kebakhtilan serta sebagai wahana menumbuhkan sikap-sikap solidaritas atau 

moralitas, serta sebagai sarana penyamarataan di antara hamba-Nya dari harta 

yang Allah titipkan kepada mereka, juga sebagai wujud bantuan orang-orang yang 
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kaya kepada orang-orang kafir, yang tidak mampu mencukupi kebutuhan 

hartanya, dan tidak punya kekuatan untuk bekerja. Zakat juga sebagai sarana 

mewujudkan ketentraman, yang tidak akan terwujud jika masih adanya komunitas 

masyarakat yang kelaparan. (Awang Darmawan, Zakat dan Pemerataan Ekonomi 

di Masa Pandemi, 2021) 

Zakat merupakan dorongan keagamaan, hasrat baik serta ikhlas dalam 

rangka ibadah kepada Allah SWT selaku dasar pendekatan untuk mendekatkan 

jarak antara miskin serta kaya, lemah dengan kuat, guna mewujudkan 

kesejahteraan serta keadilan. Zakat pula diketahui sebagai suatu ibadah yang 

dituntut dari mereka yang sanggup serta bisa dipandang sebagai tali pengikat yang 

hendak memelihara erat antara ikatan sesama manusia, di samping ikatan dengan 

Allah SWT, yang akan menyegarkan semangat berkorban, solidaritas, 

kesetiakawanan serta persaudaraan demi kepentingan masyarakat.  

2.2.2 Jenis-jenis Zakat 

Pada dasarnya zakat terbagi menjadi dua bagian antara lain : 

a. Zakat Fitrah 

Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan pada saat bulan suci  Ramadhan, 

biasanya zakat fitrah dikeluarkan menjelang berakhirnya bulan puasa. Zakat fitrah 

wajib dikeluarkan oleh setiap individu baik yang tua, muda maupun balita 

sekalipun. 

b. Zakat Maal 

Zakat maal atau yang biasa disebut zakat harta. Zakat maal menurut Bahasa 

merupakan kecendrungan, atau segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh 

manusia untuk dimiliki atau disimpannya. Sedangkan menurut syarat, maal berarti 
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segala sesuatu yang dapat dimiliki atau yang dikuasai dan digunakan sebagaimana 

laziznya. Dengan demikian sesuatu harta atau benda dapat dikatakan maal ketika 

memenuhi dua syarat yaitu dapat dimiliki, disimpan dan dikuasai, dan yang kedua 

dapat diambil manfaatnya sebagaimana laziznya. 

Zakat maal terbagi menjadi beberapa bagian antara lain : 

 Emas 

Emas termasuk dalam zakat maal dan adapun pembayarannya dapat di 

sederhanakan seperti, nisab emas 20 misqol yang sama dengan 85 gram emas 

24 karat dan zakat emasnya 2,5%. 

 Zakat Perdagangan 

Semua harta benda yang diperdagangkan wajib dizakati. Zakat harta 

perdagangan wajib menurut empat mazhab islam, harta yang harus dikeluarkan 

sebanyak 2,5% atau 1/40 dan menurut mayoritas ulama barang zakat 

perdagangan harus berupa uang tunai tidak boleh barang dagangan. 

 Zakat Pertanian 

Hamper sama dengan zakat perdagangan semua ulama dan keempat mazhab 

mewajibkan kepada setiap insan untuk mengeluarkan zakat pertanian sebanyak 

10% dari hasil pertanian. 

 Zakat Binatang Ternak 

Zakat binatang ternak menurut para ulama harus memenuhi empat syarat yaitu 

milik sendiri, binatang ternak yang dipelihara bukan diperjual belikan, haruslah 

binatang ternak seperti unta, kerbau, sapi, dan memenuhi nishab yaitu unta 5 

ekor, sapi 30 ekor dan kambing 40 ekor. 

 Zakat Pertambangan  
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Tambang adalah emas dan perak yang digali dari dalam bumi dan adapun 

zakatnya yaitu 2,5% atau 1/40 dengan syarat cukup satu nishab. 

 Zakat Profesi 

Zakat profesi merupakan harta yang didapatkan dari pekerjaan yang dianggap 

sah dan adapun pengeluaran zakat yang nisabnya sama dengan seharga emas 

murni 85gram maka zakatnya 2,5%. ( Nur Amalia : 2020) 

2.3 Zakat Profesi 

Dalam bahasa arab zakat profesi disebut dengan zakâtu kasb al-amal wa al 

mihan-al- hurrah atau zakat atas penghasilan kerja dan profesi bebas. Yusuf 

Qardhawi menilai zakat profesi/upah kerja  )اجش انعًم )   termasuk dalam jenis mal 

mustafad, yaitu yang tidak tumbuh dari harta wajib zakat yang dimiliki. Yusuf 

Qardhawi (1969) menjelaskan al-mal al-mustafad diterjemahkan dengan harta 

pendapatan, atau zakat yang dikenakan pada tiap-tiap pekerjaan atau keahlian 

profesional tertentu baik yang dilakukan sendirian maupun dilakukan bersama 

dengan orang/lembaga lain yang menghasilkan uang, gaji, honoriraium, upah 

bulanan yang memenuhi nisab. Sedangkan buku masail fiqhiyah, masjfuk zuhdi 

(1997) juga memberikan keterangannya tentang zakat profesi, yaitu zakat yang 

diperoleh dari semua jenis penghasilan yang halal Yang diperoleh setiap individu 

Muslim, apabila telah mencapai batas minimum terkena zakat (nishab) dan telah 

jatuh tempo/haul-nya. (Zen, 2014) 

 Sedangkan umumnya ahli fiqh menerjemahkan mal al-mustafad ada tiga 

jenis:pertama, harta yang tumbuh dari harta wajib zakat yang dimiliki seseorang. 

Contohnya adalah keuntungan dari barang dagangan, binatang ternak yang lahir 

sebelum berlalunya haul, dll. Kedua, harta yang sejenis dengan harta wajib zakat 
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yang dimiliki seseorang, namun tidak tumbuh darinya. Contohnya :harta yang 

diperoleh dari pembelian, hadiah, dan warisan. ketiga: harta yang berbeda jenis 

dengan harta wajib zakat yang dimiliki sesorang. Contohnya: sejumlah onta yang 

baru dibeli/diberi/diwarisi seseorang, dan ia memiliki barang dagangan yang 

sudah mencapai nishab. (Qardhawi, 1969) 

2.4 Dasar Hukum Zakat Profesi Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif 

2.4.1 Dasar Hukum Zakat Profesi Menurut Hukum Islam 

Beberapa ulama kontemporer berpandangan bahwa perlu ada kepastian 

hukum tentang Zakat Profesi karena inilah jenis penghasilan yang paling banyak 

dijumpai saat ini. Jika tidak, berarti kita telah melepaskan banyak orang dari 

kewajiban zakat yang telah dinyatakan dengan jelas kewajibannya. diantara 

Firman Allah SWT yang menjelaskan mengenai Zakat Profesi adalah :  

a. Dalil Al-Qur‟an : 

dalam Firman Allah SWT Q.S Al-Baqarah: 267 : 

ِد َيا  اْ أََفِقُٕاْ ِيٍ طَِّٛثَٰ َٰٕٓ ٍَ َءاَيُُ َا ٱنَِّزٚ َٰٓأَُّٚٓ َٰٚ ُّ ُۡ ٕاْ ٱۡنَخثَِٛس ِي ًُ ًَّ ََل ذََٛ َٔ ٍَ ٱۡۡلَۡسضِۖٗ  آَٰ أَۡخَشۡجَُا نَُكى يِّ ًَّ ِي َٔ َكَغۡثرُۡى 

نَۡغرُى بِ  َٔ  ٌَ ٌٛذ  ذُُفِقُٕ ًِ ٌّٙ َح َ َغُِ ٌَّ ٱَّللَّ اْ أَ َٰٕٓ ًُ ٱۡعهَ َٔ  ِِّۚ ُضٕاْ فِٛ ًِ َٰٓ أٌَ ذُۡغ ِّ إَِلَّ اِخِزٚ َٔ  ٔ 

Terjemahnya : 

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian 

dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami 

keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang 

buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri 

tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata 

terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha 

Terpuji.” (Depag RI, 2002 : 46) 

 

Kemudian dalam Al-Qur‟an Firman Allah SWT Q.S At- taubah :103 : 

 ُ ٱَّللَّ َٔ ُۡىۗۡ  ٍٞ نَّٓ ذََك َعَك ٰٕ ٌَّ َصهَ ِٓۡىۖٗ إِ ۡٛ َصمِّ َعهَ َٔ ِٓى تَِٓا  ٛ ذَُضكِّ َٔ ِٓۡى َصَذقَٗح ذُطَُِّٓشُْۡى  نِ َٰٕ ٍۡ أَۡي ٌَ َعهٌِٛى  ُخۡز ِي ٛ ًِ   َع

Terjemahnya : 

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu 

membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. 
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Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. 

Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (Depag RI, 2002 : 

204) 

Al-Qur‟am Firman Allah SWT Q.S Al-Imran : 134 : 

ُ ُِٚحةُّ  ٱَّللَّ َٔ ٍِ ٱنَُّاِطۗۡ  ٍَ َع ٱۡنَعافِٛ َٔ ظَ  ۡٛ ٍَ ٱۡنَغ ٛ ًِ ِظ ٱۡنَكٰ َٔ آَِٰء  شَّ ٱنضَّ َٔ آَِٰء  ٌَ فِٙ ٱنغَّشَّ ٍَ ُُٚفِقُٕ ٍَ   ٱنَِّزٚ ۡحِغُِٛ ًُ  ٱۡن

Terjemahnya : 

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

maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan 

memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat 

kebajikan”. (Depag RI, 2002 : 68) 

 

b. As-Sunnah 

Adapun Hadist Rasulullah SAW yang menegaskan kewajiban Zakat bagi 

Umat muslim : 

عًُٓا: أٌ سعٕل هللا صهٗ هللا عهّٛ ٔعهى نًا تعس يعارا سضٙ هللا عُّ عٍ اتٍ عثاط سضٙ هللا 

إٌ ذقذو عهٗ قٕو أْهٙ كراب فهٛكٍ أٔل يا ذذعْٕى إنّٛ عثادج هللا فإرا عشفٕا هللا »عهٗ انًٍٛٛ قال: 

فأخثشْى أٌ هللا قذ فشض عهٛٓى خًظ صهٕاخ فٙ ٕٚيٓى ٔنٛهرٓى فإرا فعهٕا فأخثشْى أٍٚ هللا فشض 

)سٔاِ « ى ٔذٕق گشاو أيٕال انُاطكاج يٍ أيٕانٓى ٔذشد عهٗ فقشائٓى فإرا أطاعٕا تٓا ف ْعهٛٓى ص

 انثخاس٘(

Artinya : 

“Dari Ibnu 'Abbas ra. bahwa ketika Nabi Saw. mengutus Mu'adz ra. ke 

negeri Yaman, Beliau berkata,: "Kamu akan mendatangi  Ahlul Kitab, 

maka hendaklah hal pertama yang kamu  da'wahkan kepada mereka 

adalah mengajak mereka untuk menyembah Allah. Jika mereka telah 

mengenal Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah 

mewajibkan mereka untuk melakukan shalat lima waktu sehari semalam. 

Jika mereka telah melaksanakannya, maka beritahukanlah bahwa Allah 

mewajibkan mereka untuk membayar zakat dari harta mereka yang akan 

diberikan kepada orang-orang faqir dari kalangan mereka. Jika mereka 

telah menaatinya, maka ambillah dari mereka (sesuai ketentuannya) dan 

peliharalah kesucian harta manusia". (HR. al-Bukhari)” 

عٍ عهٙ سضٙ هللا عُّ قال: قال سعٕل هللا صهٗ هللا عهّٛ ٔعهى: " إٌ هللا فشض عهٗ أغُٛاء 

انًغهًٍٛ فٙ أيٕانٓى قذس انز٘ ٚرى فقشاء نٓى ٔنٍ ٚجٛذ انقشاء إَل إرا جاعٕا ٔعٕا يًا ٚصَُ 

 انقٛايح عاتا شذٚذا ٔيعزتٓى عزاتا ذكشا" )سٔاِ انطثشاَٙ(أغُٛاؤْى أَل ٔإٌ هللا يحاو ٕٚو 

Artinya : 

“dari Ali ra. berkata: Rasulullah Saw. bersabda: “Sesungguhnya Allah 

telah mewajibkan zakat kepada orang-orang muslim yang kaya atas harta 

mereka yang mencukupi kebutuhan orang-orang muslim yang fakir. Dan 

tidak akan terjadi kelaparan dan orang tidak memakai pakaian (sama 
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sekali) kecuali karena orang kaya tidak menunaikan zakat. Ketahuilah! 

Sesungguhnya Allah akan meminta pertanggung-jawaban mereka (orang 

kaya yang tidak berzakat) dan akan menyiksa mereka dengan siksaan yang 

pedih“. (HR. al-Thabarani)” 

 

Hadis Nabi Saw  yang memerintahkan bersegera menunaikan sedekah 

meski dalam kondisi pas-pasan dan tidak menunda pembayarannya : 

هللا عهّٛ ٔعهى فقال: ٚا سعٕل هللا،  عٍ أتٙ ْشٚشج سضٙ هللا عُّ قال: جاء سجم إنٗ انُثٙ صهٗ

أٌ ذصذق ٔأَد صجٙ شجٛځ ذخشٗ انفٕذأيم انغُٗ َٔل ذًٓم حرٗ “ أ٘ انذقح أعظى أجشا؟ قال: 
 )سٔاِ انثخاس٘(” إرا تهغد انحهقٕو قهد نفالٌ كزا ٔنفالٌ كزا ٔقذ كاٌ نفالٌ

 

Artinya : 

Dari Abu Hurairah berkata: “Seorang lelaki mendatangi Rasulullah Saw. 

sembari bertanya, „Wahai Rasulullah, shadaqah apa yang paling besar 

pahalanya?‟ Beliau menjawab: “Bersedekahlah selama kamu masih sehat, 

(walaupun) keadaanmu pelit, khawatir jatuh miskin, dan berharap 

menjadi orang kaya. Dan janganlah kamu menunda-nunda membayar 

shadaqah sehingga nyawamu sudah sampai di tenggorokan; kamu 

berkata, untuk si fulan sekian dan untuk si fulan (yang lain) sekian, 

sedangkan si fulan telah mampu”. (HR. al-Bukhari) 

 

c. Fatwa  

1) Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Intensifikasi Pelaksanaan Zakat  

tanggal 26 Januari 1982 

2) Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat 

Penghasilan 

3) Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang 

Penyaluran Harta Zakat Dalam Bentuk Aset Kelolaan. 

4) Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 23 Tahun 2020 Tentang 

Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, Dan Shadaqah Untuk Penanggulangan 

Wabah Covid-19 Dan Dampaknya 
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2.4.2 Dasar Hukum Zakat Profesi Menurut Hukum Positif 

- Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 mengenai pengelolaan Zakat. 

2.5 Waktu Pengeluaran dan Perhitungan Zakat Profesi 

Zakat profesi merupakan al-mal al-mustafad di mana zakat yang 

dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang dapat mendatangkan hasil(uang) 

yang relatif banyak dengan cara yang mudah,melalui suatu keahlian tertentu dan 

sudah mencapai nishab. Dengan demikian yang dimaksud al-mal mustafad adalah 

“zakat profesi” atau zakat hasil kerja dari pekerja-pekerja yang bergerak di bidang 

jasa seperti pegawai negeri, pegawai perusahaan, dokter, pengacara dan 

sebagainya. Oleh karena itu, ia harus ditarik zakatnya begitu diterima,  yakni 

1/40-nya (2,5%). (Zen, 2014) 

Senada juga fatwa MUI (Amin dkk,2010) menjelaskan jenis zakat 

penghasilan/profesi yang wajib di zakati adalah setiap pendapatan seperti gaji, 

honararium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin 

seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, 

pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari 

pekerjaan bebas lainnya. Semua bentuk penghasilan tersebut didapatkan dengan 

cara halal dan wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab. 

Dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram dan kadar zakat penghasilan adalah 

2,5%. Adapun waktu pengeluaran zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat 

menerima jika sudah cukup nishab. jika tidak mencapai nishab, maka semua 

penghasilan dikumpulkan selama satu tahun,kemudian zakat dikeluarkan jika 

penghasilan bersihnya sudah cukup nishab. (Zen, 2014) 

Untuk menentukan waktu pengeluaran zakat profesi baik itu berupa gaji, 

upah, penghasilan atau sejenisnya, Yusuf Qardhawi menyarankan untuk 
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menangguhkan pengeluaran zakat kekayaannya yang lain yang sudah jatuh tempo 

zakatnya, bila dia tidak khawatir penghasilannya itu akan terbelanjakan olehnya 

sebelum jatuh tempo. Alasannya, agar tidak terjadi pewajiban pembayaran dua 

kali pada keseluruhan kekayaan dalam satu tahun. 

Namun menurut Yusuf Qardhawi, keterangan-keterangan tentang tidak 

wajib zakat atas harta penghasilan (profesi) sebelum melewati masa setahun, tidak 

cukup kuat sehingga menimbulkan perbedaan pendapat yang tajam diantara para 

ulama. Siapa yang mengusahakan sesuatu harta, yakni yang diperhitungkan 

tahunnya, sedangkan ia tiada mempunyai harta yang lain, kemudian mencapai 

satu nisab, atau ia mempunyai sesuatu harta sejenis yang tidak cukup satu nisab, 

kemudian dengan hasil usaha itu mencapai nisab, dimulailah pehitungan tahun 

zakat dari saat itu nanti bila cukup masa satu tahun, wajiblah ia mengeluarkan 

zakat. 

Zakat penghasilan yang telah mencapai nisab dikeluarkan pada setiap kali 

menerima/gajian, diqiyaskan dengan waktu pengeluaran zakat tanaman setiap kali 

panen. Sebagaimana Allah Swt berfirman yang artinya: “dan Dialah yang 

menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon 

korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang 

serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya 

(yang bermacammacam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari 

memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin). (Siti Mualimah & 

Edi Kuswanto : 2019 : 52 ) 

Zakat profesi itu bisa dilaksanakan setahun sekali atau sebulan sekali, atau 

berapa bulan sekali. Yang jelas, bila ditotal setahun besar zakat yang dikeluarkan 
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harus sama. Namun zakat tersebut wajib dikeluarkan jika penghasilannya, 

seandainya ditotal setahun setelah dikurangi kebutuhan-kebutuhannya selama 

setahun melebihi nisab. dengan ketentuan nisab setara dengan 85 gram emas 24 

karat, dan kadarnya sebesar 2.5 %. Jika tidak mencapai nishab, tidak wajib untuk 

dizakati.(Didin Hafidhuddin, 2002: 94) 

2.6 Orang yang berhak menerima Zakat Profesi 

Di dalam Al-Qur‟an Surah At-Taubah :103 menjabarkan delapan (8) 

Asnaf/Golongan orang-orang yang berhak menerima Zakat Profesi,di antaranya 

sebagai berikut : 

1. Orang-orang fakir (fuqara‟). 

 Kata fuqara‟ merupakan bentuk jama‟ dari kata faqir, yaitu orang yang tidak 

memiliki harta dan pekerjaan, namun ia juga tidak mampu memenuhi 

kebutuhan kesehariannya serta kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya 

yang meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal dan lainnya. Maksud sebuah 

pekerjaan yaitu pekerjaan yang sesuai dengan kondisi kehormatannya. Maka 

terdapat sebuah pendapat yang menyatakan, apabila ia mampu bekerja dengan 

pekerjaan yang layak, namun ia lebih memilih menyibukkan diri menuntut 

ilmu agama, maka ia diperbolehkan menerima zakat. (El-Madani : 2013) 

2. Masakin/Miskin 

Yaitu orang yang memiliki pekerjaan, tetapi penghasilannya hanya mampu 

memenuhi lebih dari sebagian kebutuhannya, tidak mencakup seluruh 

kebutuhannya.(Wahbah Al-Zuhayly : 1995 : 280) 

3. „Amilin (para pengelola zakat).  
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Zakat merupakan kewajiban seluruh umat Islam, bisa disalurkan langsung 

kepada fakir, miskin dan kelompok-kelompok yang berhak menerimanya. 

Adakalanya seseorang menyalurkan kepada sebuah panitia yang pengelola 

zakat yang dibentuk orang pemerintah, yayasan, masjid dan lainnya. Pengelola 

inilah yang disebut dengan istilah „amil. 

4. Wal Muallafati qulubuhum (golongan muallaf) 

Umumnya para ulama berpendapat bahwa muallaf adalah orang yang semua 

non Islam kemudian masuk dalam agama Islam. Namun, sementara ulama juga 

menjelaskan bahwa makna muallaf tidak hanya orang yang sekedar masuk 

Islam. Rozalinda menjelaskan muallaf adalah mereka yang diharapkan 

kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam. 

(Rozalinda 2014: 263) 

5. Riqab 

Riqab merupakan budak mukatab (hamba yang dijanjikan akan dimerdekakan 

tuannya dengan membayar sejumlah uang) beragama Islam dan tidak 

mempunyai uang tunai untuk menebus kemerdekaannya. Hukum yang 

terkandung dari makna riqab adalah unsur ekspolitasi yang dilakukan manusi 

terhadap manusia lain, baik secara individu maupun kolektif. 

6. Gharimin 

 Gharimin merupakan orang yang berhutang dan tidak mampu untuk 

melunasinya. (Rozalinda, 2014: 264) 

7. Sabilillah  

Secara bahasa sabilillah adalah jalan Allah, atau tentara yang berperang 

melawan orang-orang kafir. Pengertian semacam ini adalah pengertian 
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sezaman, tetapi tetap bertahan pada pengertian harfiah akan segera nampak 

kurang relevan dengan kedaaan yang berbeda. (Zuhri, 2011: 111) 

8. Ibnu sabil  

Secara bahasa sabil berarti jalan atau thariq. Sedangkan menurut istilah para 

ulama, ibnu sabil adalah orang yang menempuh perjalanan (orang yang 

bepergian) .(Ahmad Atabik : 2015) 

2.7 Tujuan Zakat 

Zakat merupakan kewajiban sosial, tolong menolong antara yang kaya dan 

miskin untuk mewujudkan kesejahteraan, menciptakan keamanan dan 

ketentraman. Adapun beberapa tujuan zakat antara lain : 

1. Menggalang jiwa dan semangat saling menjunjung tinggi nilai solidaritas sosial 

dikalangan masyarakat 

2. Merapatkan dan mendekatkan jarak dan kesenjangan sosial ekonomi dalam 

lingkungan masyarakat 

3. Menanggulangi pembiayaan yang mungkin timbul akibat berbagai bencana 

seperti bencana alam dan lainnya 

4. Menutup biaya-biaya yang timbul akibat terjadinya konflik persengketaan dan 

berbagai bentuk kekacauan dalam masyarakat 

5. Menyediakan suatu dan taktis dan khusus untuk penanggulangan biaya hidup 

baik para gelandangan, pengangguran dan tuna sosial lainnya. 

2.8 Hikmah dan Manfaat Zakat 

Dalam Islam Menurut Yusuf Qardhawi, dijelaskan mengenai hikmah dan juga 

manfaat Zakat diantaranya sebagai berikut : 
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1. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT mensyukuri nikmatnya, 

menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, 

menghilangkan sifat rakus dan matrealistis, menumbuhkan ketenangan hidup, 

sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimilikinya.(Yusuf 

Qardhawi : 200:564) 

2. Menyucikan jiwa si pemberi zakat dari sifat kikir (bakhil) disamping itu, hak 

orang lain pun memang ada dalam harta yang dimiliki. 

3. Zakat selain membersihkan harta, juga membersihkan jiwa dari kotoran dosa 

secara umum, terutama kotoran hati dari sifat kikir. 

4. Zakat merupakan hak Mustahik, maka zakat berfungsi untuk menolong, 

membantu dan membina mereka terutama fakir/miskin kearah kehidupan 

yang lebih 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 melihat orang kaya yang 

memiliki harta yang cukup banyak. 

5. Sebagai pilar amal bersama (jama‟i) antara orang-orang kaya yang 

berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan 

untuk berjihad di jalan Allah SWT yang karena kesibukannya tersebut, ia 

tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi 

kepentingan nafkah diri dan keluarganya. Di samping sebagai pilar amal 

bersama, zakat juga merupakan salah satu bentuk konkret dari jaminan sosial 

yang disyari‟atkan oleh ajaran Islam. Melalui syari‟at Zakat, kehidupan 
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orang-orang fakir, miskin, dan orang-orang menderita lainnya, akan 

terperhatikan dengan baik. 

6. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana yang harus 

dimiliki umat islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial 

maupun ekonomi sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya 

manusia muslim. Hampir semua ulama sepakat bahwa orang yang menuntut 

ilmu berhak menerima zakat atas nama golongan sabilillah. 

7. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar sebab zakat itu bukanlah 

membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak 

orang lain dari harta yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan 

ketentuan Allah SWT. 

8. Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu 

instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelolah dengan baik, 

dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan 

pendapatan economic with equity. Zakat akan mencegah terjadinya akumulasi 

harta pada satu tangan dan pada saaat yang sama mendorong manusia untuk 

melakukan investasi yang komprehensif untuk distribusi harta karena hal ini 

menyangkut harta sesama muslim secara praktis saat hartanya telah sampai 

melewati nisbah, akumulasi harta tidak ditangan seseorang atau sekelompok 

orang kaya saja, secara tegas dilarang oleh Allah SWT. 

9. Dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang yang beriman untuk 

berzakat, berinfaq, dan bersedekah menunjukan bahwa ajaran islam 

mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki 

harta kekayaan yang di samping dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan 
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keluarganya, juga berlomba-lomba menjadi muzakki.(Yusuf 

Qardhawi:2002:564) 

2.9 Konsep Kemiskinan 

2.9.1 Pengertian Kemiskinan 

Kata miskin diambil dari kata sakana yang berarti diam ataupun tenang, 

yang artinya menjadi diam ataupun tidak bergerak sebab lemah raga ataupun 

perilaku yang sabar serta qana‟ ah. Menurut Al- Fairuz Abadi dalam Al- Qamus 

Al- Muhith miskin adalah orang yang tidak memiliki apa- apa ataupun orang yang 

sangat membutuhkan pertolongan. Serta dapat dikatakan miskin orang yang 

dihinakan oleh kemiskinan ataupun selainnya. Tidak hanya miskin, dalam Islam 

terdapat sebutan yang sangat berdekatan, ialah faqir. Faqir berasal dari kata faqr 

yang pada mulanya berarti tulang punggung. Faqir merupakan orang yang patah 

tulang punggungnya, dalam makna bahwa beban yang di pikulnya sedemikian 

berat sehingga mematahkan tulang punggungnya. 

Kemiskinan ialah sesuatu keadaan yang dipandang sebagai 

ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, 

yaitu pangan dari aspek pendapatan untuk membeli makanan, serta bukan dari 

aspek pengeluaran. Dengan kata lain jika kemiskinan terpaut dengan tingkatan 

pemasukan. Apabila seorang kehabisan pemasukan serta aksesibilitas terhadap 

sumber daya pemenuhan kebutuhan hidup berbentuk pangan, sandang, papan, dan 

layanan hidup yang lain. Kemiskinan identik pula dengan kelaparan, tempat 

tinggal yang tidak layak, tidak bersekolah, sehingga berakibat langsung pada 

perasaan kehilangan atas hak untuk hidup, terpinggirkan, serta merasakan masa 
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depan yang suram. Seluruh perihal yang disebutkan tadi ialah fenomena serta 

peristiwa yang terasa pada saat seorang berapa pada posisi miskin. 

Masakin (orang-orang miskin) adalah bentuk plural dari miskin, yaitu 

kelompok orang yang tidak berkecukupan kehidupannya. Namun, masakin 

merupakan golongan orang yang mendapatkan pekerjaan dengan suatu pekerjaan 

yang layak, akan tetapi mereka tidak dapat mencukupi kebutuhannya yang 

meliputi makan, pakaian, tempat tinggal, dan keperluan-keperluan lainnya, serta 

keperluan orang-orang yang nafkahnya menjadi tanggung jawabnya.(El-Madani, 

2013: 161) 

Fakir dan miskin memanglah sekelompok orang yang tidak mampu, tetapi 

yang membedakan keduanya merupakan fakir tidak memiliki pekerjaan yang 

dapat menghidupinya, sedangkan orang miskin merupakan mereka yang memiliki 

pekerjaan, tetapi hasil dari pekerjaannya tidak mencukupi untuk memenuhi 

kebutuhannya serta kebutuhan keluarganya. At-Taubari sebagaimana disinggung 

oleh Zuhri (2012) mencoba menyimpul sembilan (9) kategori fakir dan miskin, 

serta menjelaskan perbedaan antara keduanya: 

1. Orang miskin ialah orang yang mempunyai sebagian harta untuk memenuhi 

kebutuhannya, sementara fakir ialah orang yang tidak mempunyai sesuatu 

untuk memenuhi kehidupannya. 

2. Fakir dan miskin adalah sekelompok manusia yang sama tidak mampu, tidak 

ada perbedaan keduanya dalam tingkat kepemilikannya, meskipun mereka 

berbeda dalam simbolnya. 



31 
 

3. Kata miskin secara lahiriyah memang bukan dimaksudkan untuk menyebut 

kata fakir. Kedua memang kelompok yang berbeda, namun kelompok miskin 

lebih membutuhkan uluran tangan daripada miskin. 

4. Kelompok orang yang miskin adalah orang-orang yang memerlukan bantuan, 

tetapi tetap menjaga diri dari meminta-minta, sementara fakir adalah mereka 

yang meminta minta. 

5. Orang miskin ialah orang yang mempunyai tempat tinggal meskipun sangat 

sederhana, sementara orang fakir tidak mempunyai tempat tinggal dan 

sejenisnya. 

6. Kategori fuqara merupakan sekelompok orang yang ikut berhijrah, tetapi 

masakin adalah sebagian orang arab yang tidak ikut berhijrah. 

7. Sekelompok orang miskin ialah orang-orang yang mampu membeli makanan 

meskipun kebutuhan yang lain tidak tercukupi, sementara orang fakir adalah 

mereka yang tidak mempunyai apa-apa termasuk untuk membeli kebutuhan 

kesehariannya. 

8. Orang-orang miskin menjauhkan diri dari meminta-minta, namun orang-

orang fakir adalah mereka yang tidak sungkan-sungkan untuk meminta-minta 

di tempat manapun mereka. 

9. Dahulu, fakir adalah orang-orang miskin yang tidak punya, sementara miskin 

adalah bagian orang-orang ahli kitab yang tidak punya. (Ahmad Atabik 

:2015) 

Dalam arti populer kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan 

uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Dalam arti luas, 

kemiskinan merupakan suatu fenomena multi face atau multidimensional.  
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Chambers (dalam Nasikun) mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu 

integrated concept yang memiliki lima dimensi, yaitu : 

a) Kemiskinan (proper)  

b) Ketidakberdayaan (powerless)  

c) Kerentanan menghadapi situasi darurat (state of emergency) 

d)  Ketergantungan (dependence) 

e) Keterasingan (isolation) baik secara geografis maupun sosiologis.  

Hidup dalam kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan uang dan 

tingkat pendapatan rendah tetapi juga banyak hal lain, seperti tingkat kesehatan, 

pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum, kerentanan terhadap 

ancaman tindak kriminal, ketidakberdayaan menghadapi kekuasaan, dan 

ketidakberdayaan dalam menentukan jalan hidupnya sendiri.( Chriswardani 

Suryawati : 2005) 

2.9.2 Jenis-jenis Kemiskinan 

Secara kuantitatif, kemiskinan adalah suatu kondisi di mana taraf hidup 

manusia serba kekurangan atau “tidak memiliki harta beda. Sedangkan s ecara 

kualitatif, pengertian kemiskinan merupakan keadaan hidup manusia yang tidak 

layak. Kemiskinan sangat berhubungan dengan masalah kesejahteraan masyarakat 

dan menjadi tingkat minimum yang didapatkan berdasarkan standar hidup 

masyarakat di suatu negara. Kemiskinan sudah menjadi masalah global, di mana 

setiap negara memiliki anggota masyarakat yang berada di bawah garis 

kemiskinan. 
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Adapun jenis-jenis kemiskinan dapat kita jabarkan antara lain sebagai 

berikut : 

1. Kemiskinan Subjektif 

Jenis kemiskian ini terjadi karena seseorang memiliki dasar pemikiran sendiri 

dengan beranggapan bahwa kebutuhannya belum terpenuhi secara cukup, 

walaupun orang tersebut tidak terlalu miskin. 

2. Kemiskinan Absolute 

Jenis kemiskinan ini adalah bentuk kemiskinan di mana seseorang/ keluarga 

memiliki penghasilan di bawah standar kelayakan atau di bawah garis 

kemiskinan. Pendapatannya tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan, 

sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. 

3. Kemiskinan Relatif 

Jenis kemiskinan ini adalah bentuk kemiskinan yang terjadi karena pengaruh 

kebijakan pembangunan yang belum menyentuh semua lapisan masyarakat. 

Kebijakan tersebut menimbulkan ketimpangan penghasilan dan standar 

kesejahteraan. 

4. Kemiskinan Alamiah 

Ini merupakan kemiskinan yang terjadi karena alam sekitarnya langka akan 

sumber daya alam. Hal ini menyebabkan masyarakat setempat memiliki 

produktivitas yang rendah. 

5. Kemiskinan Kultural 

Ini adalah kemiskinan yang terjadi sebagai akibat kebiasaan atau sikap 

masyarakat dengan budaya santai dan tidak mau memperbaiki taraf hidupnya 

seperti masyarakat modern. 
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6. Kemiskinan Struktural 

Kemiskinan ini terjadi karena struktur sosial tidak mampu menghubungkan 

masyarakat dengan sumber daya yang ada. (di akses pada situs 

https://pirnas.org/tentang-kemiskinan/ pada tanggal 7 Agustus 2021 pukul 

20:22 WITA) 

2.9.3 Faktor penyebab Kemiskinan 

Di dalam kehidupan, tentu ada yang namanya strata sosial yang dipandang 

sebagian masyarakat sebagai salah satu tolak ukur kenyamanan hidup, baik yang 

hidup dengan banyak harta, berkecukupan ataupun tidak punya harta (miskin) 

yang dalam kehidupannya hanya bisa memenuhi kebutuhan pokok saja. 

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan terdiri atas : 

1. Faktor Internal 

Faktor Internal merupakan faktor yang datang dari dalam diri seseorang, 

seperti sikap yang menerima apa adanya, tidak bersungguh-sungguh dalam 

berusaha, kondisi fisik yang tidak sempurna, dan sebagainya. 

2. Faktor Eksternal 

Faktor eksternal ialah faktor yang datang dari luar diri seseorang, seperti 

perubahan iklim, kerusakan alam, kehidupan sosial, struktur sosial, kebijakan 

dan program pemerintah yang tidak merata, dan lain-lain.(di akses pada situs 

https://www.kompas.com/skola/read/2020/11/24/172143169/kemiskinandefin

isi-jenis-dan-faktor-penyebabnya?page=all.-7 agustus 2021 pukul22:21 ITA) 
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