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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Zakat 

2.1.1 Pengertian Zakat 

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (isim masdar) dari 

kata zaka-yazku-zakah yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan bertambah. 

Dengan makna tersebut, orang yang telah mengeluarkan zakat diharapkan hati dan 

jiwanya akan menjadi bersih. Dengan itu manusia akan merasakan keagungan dari 

tujuan ajaran Islam dalam bentuk mencintai dan tolong-menolong antar sesama 

manusia. (Arifin, 2011:3) 

Di dalam buku pedoman zakat menjelaskan bahwa makna zakat menurut 

bahasa berarti Al-Barakatu (keberkahan), Al-Namaa (pertumbuhan dan 

perkembangan), Ath-Thaharatu (kesucian) dan Ash-Shalahu.(Shiddieqy, 1987:24) 

Adapun zakat menurut istilah, zakat adalah suatu bentuk ibadah kepada Allah 

Subhanahu Wata’ala. Dengan cara mengeluarkan kadar harta tertentu yang wajib 

dikeluarkan menurut syariat Islam dan diberikan kepada golongan atau pihak 

tertentu. Ibnu Taimiah berkata, jiwa orang yang berzakat itu menjadi bersih dan 

kekayaannya akan bersih pula. (Al-Utsaimin, 2008:2) 

Hal ini sesuai dengan manfaat zakat baik bagi orang yang berzakat (muzakki) 

maupun bagi yang berhak menerima zakat (mustahiq). Bagi muzakki, zakat 

berarti membersihkan hartanya dari hak-hak mustahiq. Sebagaimana firman Allah 

SWT dalam QS.At-Taubah/9:103, yang berbunyi: 

ٍْ اَيْ  ٌٍ نَّهُْى  ُخْر ِي ٌَّ َصٰهىتََك َسَك ْيِهْى بِهَا َوَصمِّ َعهَيِْهْى  اِ َىانِِهْى َصَدقَةً تُطَهُِّسهُْى َوتَُصكِّ

ْيٌع َعهِْيٌى   ًِ ُ َس
 (١ٓٔ)َوّللّاٰ
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Terjemahnya: “Ambillah Zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu 

kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah 

untuk mereka yang sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) 

ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi 

maha mengetahui”. 

 

Pengertian zakat dalam artian tumbuh dengan subur adalah bagi orang-orang 

yang mengeluarkan zakat tersebut dijamin hartanya tidak habis, bahkan akan 

berkembang berkat pertolongan Allah serta doa kaum dhuafa. Adapun pengertian 

zakat dalam arti suci dari dosa adalah bagi orang-orang yang mengeluarkan zakat 

(muzakki), mereka telah melepaskan diri dari sifat tamak, iri dan dengki. Dalam 

artian mereka mau memperhatikan kepentingan orang lain yang diamanahkan oleh 

Allah kepadanya. 

Definisi zakat menurut para ulama mazhab berdasarkan kitab Al-Fiqh Al-

Islami Wa Adilatuhu, antara lain:  

1. Ulama Maliki mendefinisikan zakat adalah mengeluarkan bagian 

khusus dari harta yang telah mencapai nisab (jumlah minimal yang 

menyebabkan harta terkena kewajiban zakat) untuk mustahiq. Jika 

milik sempurna dan mencapai haul (tegang waktu satu tahun hijriyah) 

selain barang tambang, tanaman dan barang temuan. 

2. Ulama Hanafi mendefinisikan zakat adalah kepemilikan bagian harta 

tertentu untuk orang atau pihak tertentu yang telah ditentukan Allah 

Subhanahu Wata’ala untuk mengharapkan keridhaan-nya. 

3. Ulama Syafi‟I mendefinisikan zakat adalah nama bagi sesuatu yang 

dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu. 
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4. UlamamHambali mendefinisikan zakat adalah hak wajib dalam harta 

tertentu untuk kelompok tertentu dan pada waktu tertentu. (Anwar,Aji 

& Tanjung, 2019:139-140) 

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa zakat adalah sebuah bentuk 

ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wata’ala dengan cara mengeluarkan kadar 

harta tertentu yang wajib dikeluarkan menurut syariat Islam dan diberikan kepada 

golongan atau pihak tertentu, yang berfungsi untuk mensucikan dan 

membersihkan jiwa dan hartanya. 

2.1.2 Dasar Hukum Zakat 

Fakhruddin (2012) menyatakan bahwa zakat hukumnya fardhu „ain bagi 

mereka yang telah memenuhi syarat-syaratnya. Kewajiban tersebut berlaku untuk 

semua ummat yang baligh atau belum, berakal atau gila. Dimana mereka sudah 

memiliki sejumlah harta yang sudah masuk batas nisabnya, maka wajib 

dikeluarkan harta dalam jumlah tertentu untuk diberikan kepada mustahiq zakat 

yang terdiri dari delapan golongan. Landasan kewajiban zakat disebutkan dalam 

Al-Qur‟an, As-Sunnah/hadits maupun pendapat para ulama.  

a. Dasar Al-Qur‟an 

Di dalam Al-Qur‟an Allah Subhanahu Wa Ta’ala telah menyebutkan 

tentang zakat, di antaranya dalam surah Al-Baqarah/2:43, yang berbunyi: 

٣١ - ٍَ اِكِعْي ٰكىةَ َواْزَكُعْىا َيَع انسَّ ٰهىةَ َوٰاتُىا انصَّ ًُىا انصَّ  َواَقِْي

Terjemahnya: “Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah 

beserta orang  yang  rukuk”. 

b. Dasar Hadits 

Hadits Rasulullah SAW menyatakan: Artinya: Islam adalah engkau 

beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya, mendirikan shalat, 
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menunaikan zakat yang difardhukan dan berpuasa pada bulan ramadhan 

(HR.Bukhari). 

Kemudian, dalam hadits yang lain juga dijelaskan, ketika Rasulullah SAW 

mengutus Mu‟adz Bin Jabal ke daerah Yaman, beliau bersabda kepadanya 

”Jika mereka menuruti perintahmu untuk itu, ketetapan atas mereka untuk 

mengeluarkan zakat, beritahukanlah kepada mereka bahwasanya Allah 

Subhanahu Wa Ta’ala mewajibkan kepada mereka untuk mengeluarkan zakat 

yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan lagi kepada orang-orang 

fakir diantara mereka” (HR.Bukhari). 

c. Ijma‟ Ulama‟ 

Ulama khalaf (kontemporer) maupun ulama salaf (klasik) telah sepakat 

bahwa zakat wajib bagi ummat muslim dan bagi yang mengingkari berarti 

telah kafir dari Islam. (P & Umah, 2011:72-73) 

2.1.3 Jenis-Jenis Zakat 

Secara umum zakat terbagi menjadi dua macam, yaitu zakat jiwa nafs (zakat 

fitrah) dan zakat harta (zakat maal). Zakat fitrah merupakan pengeluaran wajib 

yang dilakukan oleh setiap muslim yang memiliki kelebihan harta dan kebutuhan 

keluarga sudah tercukup atau dikatakan wajar pada malam hari raya idul fitri. 

Sementara itu, zakat maal merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang 

wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu, dengan ketentuan setelah 

harta tersebut dipunyai selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal 

tertentu. (Sari, 2006:21-24) 

Secara rinci, Hani menjabarkan mengenai jenis-jenis zakat, yakni sebagai 

berikut : 
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1. Zakat Fitrah, yaitu zakat untuk membersihkan diri yang setiap bulan 

Ramadhan. Besarnya zakat fitrah yang harus dikeluarkan per individu 

adalah satu sha‟ atau setara dengan 2,5 kilogram atau 3,5 liter beras 

makanan pokok. Zakat ini dibagikan kepada delapan golongan yang 

berhak menerima zakat, namun untuk fakir dan miskin lebih 

didahulukan. 

2. Zakat Maal, yaitu zakat atas harta kekayaan. Adapun jenis-jenis zakat 

maal ini diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. Zakat emas dan perak, nisab emas adalah 20 dinar (setelah dengan 

85 gram emas murni). Sementara itu, nisab perak adalah 200 

dirham (setara dengan 672 gram perak). Hal ini, berarti apabila 

memiliki emas sebesar 20 dinar selama satu tahun, maka emas 

tersebut harus dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% begitu pula 

untuk ketentuan perak. 

b. Zakat harta berharga lainnya, misalnya uang tunai, tabungan 

saham, obligasi dan lain-lain. Maka besarnya zakat yang harus 

dikeluarkan dan syarat-syaratnya adalah sama seperti zakat emas 

dan perak. 

c. Zakat profesi/penghasilan yaitu zakat yang dikeluarkan dari hasil 

profesi seseorang sebesar 2,5%. 

d. Zakat tabungan, yaitu uang yang telah disimpan selama satu tahun 

dan mencapai nilai minimum (nisab) yang setara dengan 85 gram 

emas, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah sebesar 2,5%. 
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e. Zakat investasi, yaitu zakat dikenakan terhadap harta yang 

diperoleh dari hasil investasi, besarnya adalah 5% untuk 

penghasilan kotor dan 10% untuk penghasilan bersih. 

f. Zakat perniagaan, yaitu zakat yang dikeluarkan dari hasil 

perniagaan. Adapun ketentuannya yaitu berjalan 1 tahun nisab 

senilai 85 gram emas, besar zakatnya 2,5% dapat dibayar dengan 

uang atau barang perdagangan maupun perseroan. 

Dari sini dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya jenis (macam-macam) 

harta yang menjadi objek zakat adalah harta yang memenuhi syarat-syarat sebagai 

berikut: 

1. Milik penuh, berarti kekayaan yang dikenakan zakat apabila berada di 

bawah kontrol dan di dalam kekuasaan pemiliknya. 

2. Berkembang, hal ini berarti kekayaan yang wajib dikenakan zakat 

apabila harta dapat berkembang dengan sendirinya atau 

dikembangkan. 

3. Cukup senisab, yakni semua kekayaan yang wajib dikenakan zakat 

harus sampai senisab, kecuali tentang hasil pertanian, buah-buahan, 

dan logam mulia. 

4. Lebih dari kebutuhan biasa, yakni kekayaan yang dimiliki sudah 

melebihi batas dari kekayaan yang berkembang. 

5. Bebas dari hutang yakni, seseorang yang tidak memiliki hutang wajib 

mengeluarkan zakatnya. 
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6. Cukup haul, haul berbeda dengan nisab. Jika nisab adalah batas 

minimum jumlah kekayaan, namun haul adalah batas waktu minimum 

yakni 1 tahun. (Abdullah, 2003:5-7) 

Sebagaimana yang telah diketahui, bahwa zakat merupakan ibadah yang 

memiliki hamblum minallah dan hablum minannas. Oleh sebab itu, maka dengan 

ditunaikannya zakat, maka terdapat beberapa tujuan diantaranya adalah sebagai 

berikut : (Hakim, 2020:4) 

1. Mengangkat derajat fakir miskin. 

2. Membantu memecahkan masalah para mustahiq. 

3. Membina tali persaudaraan sesama ummat Islam dan manusia pada 

umumnya. 

4. Mehilangkan sifat kikir para pemilik harta. 

5. Menghilangkan sifat dengki dan iri hati dari orang-orang miskin. 

6. Menjembatani jurang antara si kaya dan si miskin dalam masyarakat. 

7. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang 

terutama yang memiliki harta. 

8. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan 

menyerahkan hak orang lain yang ada padanya. 

9. Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan 

sosial. 

Sementara itu Hafidhuddin menyatakan bahwa zakat mengandung hikmah dan 

manfaat yang demikian besar dan mulia, baik berkaitan dengan muzakki, 

mustahiq, harta yang dikeluarkan zakatnya maupun masyarakat keseluruhan. 

Diantara hikmah dan manfaat zakat adalah sebagai berikut : 
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1. Sebagai wujud keimanan kepada Allah, mensyukuri nikmatnya, 

menumbuhkan akhlak baik, menghilangkan sifat kikir, rakus, dan 

materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup sekaligus 

membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. 

2. Karena zakat merupakan hak mustahiq, maka zakat berfungsi sebagai 

penolong, membantu, dan membina fakir miskin sehingga mereka 

dapat hidup layak dan dapat mencukupi kebutuhannya. 

3. Sebagai pilar amal bersama (jami’I) antara orang kaya yang 

berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya 

digunakan untuk berjihad di jalan Allah. 

4. Sebagaimana salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana 

maupun prasarana yang harus dimiliki oleh ummat Islam, seperti 

masjid, sekolah, maupun sarana sosial dan ekonomi lainnya sehingga 

mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia muslim. 

5. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat bukanlah 

membersihkan hati yang kotor tetapi mengeluarkan bagian dari hak 

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

ketentuan Allah.    

6. Dari sisi pembangunan kesejahteraan ummat, zakat merupakan salah 

satu instrument pemerataan pendapatan. 

7. Zakat mendorong ummat Islam berlomba-lomba untuk dapat mencari 

harta sehingga nantinya dapat menjadi mustahiq dan munfik. 

(Nasrullah, 2016:111) 
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2.1.4 Orang Yang Berhak Menerima Zakat 

Ada 8 golongan yang termasuk orang-orang yang berhak menerima zakat, 

sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Ta’ala, sebagaimana disebutkan 

dalam surah At-Taubah/9:60 diantaranya adalah sebagai berikut : 

a. Fuqara (Orang-Orang Fakir)  

Fuqara adalah orang yang teramat sengsara hidupnya, mereka tidak 

mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri 

serta keluarganya seperti makan, minum, sandang, dan perumahan. 

b. Masakin (Orang-Orang Miskin) 

Adalah orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan 

kekurangan. Walaupun dalam kondisi kekurangan mereka tidak mengemis 

dan tidak pula meminta belakasihan kepada orang lain. 

c. Para Amil Zakat  

Adalah orang-orang yang ditunjuk oleh negara untuk mengurusi masalah 

zakat, termaksud para pengumpul, para penyimpan, para penjaga 

keamanan, para penulis, serta para penghitung yang bertugas untuk 

menghitung berapa kadar zakat yang harus dibayarkan dan kepada siapa 

saja akan dibagikan. 

d. Mu’allaf 

Adalah orang kafir yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah 

namun mempunyai pendirian kuat di tengah keluarganya yang masih kafir. 

e. Riqab (Hamba Sahaya/Memerdekakan Budak)  

Yaitu mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-

orang kafir. 
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f. Gharim (Orang Yang Berhutang) 

Adalah orang yang berhutang karena untuk kepentingan bukan untuk 

maksiat dan tidak sanggup membayarnya. 

g. Fii Sabilillah (Jalan Allah) 

Adalah orang yang berjuang untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum 

muslimin. Di antara ulama yang yang berpendapat bahwa fii sabilillah itu 

mencakup juga kepentingan-kepentingan umum yang tujuannya untuk 

berbuat kebajikan seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. 

h. Ibnu Sabil 

Adalah orang yang sedang dalam perjalanan keluar dari daerahnya yang 

bukan tujuan maksiat mengalami kesengsaraan dan kehabisan bekal dalam 

perjalanannya. (Hasbi, 2008:16) 

Sedangkan syarat wajib zakat adalah sebagai berikut:  

 a.  Merdeka 

Menurut kesepakatan ulama, zakat tidak wajib atas hamba sahaya tidak 

mempunyai hak milik. Tuan-nyalah yang memiliki apa yang ada ditangan 

hambanya. 

b. Islam  

Zakat hanya diwajibkan untuk Islam dan merupakan rukun Islam. Hal 

tersebut melandaskan pada hadits, ketika Muadz Bin Jabbal diutus ke 

daerah Yaman. Zakat tidak diwajibkan kepada orang non muslim, karena  

zakat merupakan kewajiban harta dalam Islam. 

c. Balik dan Berakal 

Keduanya dipandang sebagai syarat oleh Mazhab Hanafi. Dengan 

demikian zakat tidak wajib di ambil dari harta anak kecil dan orang gila 
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sebab keduanya tidak termaksud dalam ketentuan orang wajib 

mengerjakan ibadah, seperti shalat dan puasa. Tetapi zakat wajib 

dikeluarkan oleh walinya. 

d. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati 

Harta yang mempunyai kriteria ini ada lima jenis, yaitu uang, emas, perak, 

baik berbentuk uang logam maupun uang kertas, hasil tanaman dan buah-

buahan, barang tambang dan barang temuan, barang dagangan, dan 

binatang ternak.  

e. Cukup Nisab 

Harta yang dizakati telah mencapai nisab yang ditentukan oleh syarah 

sebagai tanda kayanya seseorang sehingga mewajibkannya membayar 

zakat. 

f. Harta yang dizakati adalah milik penuh 

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa yang dimaksud dengannya ialah harta 

yang dimiliki secara utuh dan berada ditangan sendiri yang benar-benar 

dimiliki. (Chaniago, 2015:3-4) 

2.2 Pendistribusian Zakat 

2.2.1 Pengertian Pendistribusian 

Pendistribusian adalah penyaluran, pembagian, penyebaran atau pengiriman 

barang-barang atau sebagainya kepada orang banyak atau beberapa tempat. Jadi 

pendistribusian zakat adalah penyaluran zakat kepada yang berhak menerima 

(mustahiq) baik secara konsumtif ataupun produktif. (Bahruddin, 2017:30) 

Sistem distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasarannya adalah 

pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah 

sesuatu yang dapat dicapai dari alokasi hasil zakat dalam kerangka sosial ekonomi 
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yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian 

sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat miskin yang pada akhirnya 

akan meningkatkan kelompok muzakki. (Rahmah & Herlita, 2019:15) 

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 26, menjelaskan bahwa 

pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan 

memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan. (Wiradhifa & 

Saharuddin, 2017:4) 

Untuk mencapai hasil yang maksimal, efektif dan efisien serta tercapainya 

tujuan dan sasaran zakat, maka pendayagunaan alokasi dana zakat dapat 

digolongkan kedalam empat kategori, yaitu: 

a. Distribusi bersifat konsumtif tradisional yaitu zakat dibagikan kepada 

mustahiq  untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah yang 

diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau 

zakat harta yang dibagikan kepada para korban bencana lainnya. 

b. Distribusi bersifat konsumtif kreatif  yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk 

lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat 

sekolah atau beasiswa. 

c. Distribusi bersifat produktif tradisional yaitu zakat yang diberikan dalam 

bentuk barang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, dan sebagainya. 

Pemberian dalam bentuk produktif tersebut diharapkan dapat menciptakan 

suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin. 

d. Distribusi bersifat produktif kreatif yaitu zakat diberikan dalam bentuk 

permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal 

pedagang atau pengusaha kecil. (Syahriza, 2019:143-144) 
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2.2.2 Tujuan Pendistribusian 

Chaudhry & Sharif (2012) menyatakan bahwa sistem ekonomi Islam 

bertujuan mencapai kesejahteraan ekonomi dan kebaikan masyarakat melalui 

distribusi yang merata dan penegakan untuk tercapainya tujuan distribusi yang 

adil. (Indrayani & Sri, 2021:17) 

Tujuan pendistribusian juga merupakan suatu kewajiban manusia atau 

pemerintah sebagai pemimpin dalam pemberdayaan sumber daya yang ada. 

Sehingga, hal tersebut akan menghasilkan kemakmuran serta niat untuk mencari 

ridha Allah Subhanahu Wa Ta’ala dan saving di hari akhirat kelak. (Dahlan, 

2008:56) 

Adapun tujuan dari pendistribusian zakat yaitu: 

a. Menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat seperti kebutuhan 

pada oksigen, makanan, dan minuman merupakan kebutuhan primer 

yang harus dipenuhi karena apabila tidak terpenuhi akan terjadi 

kesulitan bahkan kematian. 

b. Mengurangi ketidaksamaan pendapatan kekayaan dalam masyarakat. 

c. Menyucikan jiwa dan harta dari segala bentuk kotoran lahir ataupun 

batin. Orang yang mampu mendistribusikan hartanya akan terhindar 

dari sifat-sifat negatif dan akan menguatkan tali persaudaraan antar 

sesama manusia. 

d. Untuk mengembangkan harta dari dua sisi spiritual dan ekonomi. Dari 

segi spiritual, akan bertambah nilai keberkahan harta dan dari segi 

ekonomi, dengan adanya distribusi harta kekayaan maka akan 
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mendorong terciptanya produktifitas dan daya beli dalam masyarakat 

akan meningkat. 

e. Untuk pendidikan dan mengembangkan dakwah Islam, melalui 

ekonomi misalnya pemberian zakat kepada orang baru masuk Islam 

(muallaf) sehingga lebih mantap menjalankan agama Islam yang baru 

dianutnya. (Novitasari, 2018:49) 

2.2.3 Kaidah Pendistribusian 

Hal pertama dalam langkah pendistribusian zakat adalah dengan melakukan 

distribusi lokal atau lebih mengutamakan mustahiq dalam lingkungan terdekat 

dengan lembaga zakat dibandingkan pendistribusian untuk wilayah lainnya, hal 

itu dikenal dengan centralistic. Centralistic dalam pengalokasian zakat adalah 

memudahkan pendistribusiannya disetiap Provinsi. Hampir disetiap negara Islam 

pendistribusian zakat dari pusat lalu meluas hingga mencakup banyak daerah. 

Apabila zakat di distribusikan di luar wilayah zakat itu dikumpulkan sedangkan 

dalam wilayah tersebut masih banyak mustahiq yang membutuhkannya, maka hal 

itu bertentangan dengan hikmah yang ingin direalisasikan dari adanya kewajiban 

zakat. (Qardhawi, 2005:139) 

Dalam kitab Al-Mugni dijelaskan bahwa maksud dari adanya zakat adalah 

menutupi kebutuhan fakir miskin. Oleh karena itu, diutamakan pendistribusian 

zakat kepada fakir miskin di wilayah zakat dikumpulkan. Dari sini, maka 

disepakati bahwasanya pendistribusian zakat dilakukan dimana zakat tersebut 

dikumpulkan. Apabila ternyata zakat hanya dipergunakan sebagian saja atau tidak 

sama sekali karena tidak ada lagi dan tidak ditemukan mustahiq yang berhak 

menerima di daerah tersebut, maka diperbolehkan zakat didistribusikan keluar 
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daerah, baik dengan menyerahkan kepada pemimpin negara atau kepada lembaga  

zakat pusat. (Sundari, 2020:112) 

Dalam hal ini terdapat beberapa pendapat penegasan dalam kaidah 

pendistribusian zakat :  

a. Zakat sebaiknya dibagikan kepada semua mustahiq, apabila harta zakat 

itu banyak dan semua golongan mustahiq ada dan tidak boleh 

menghalang-halangi satu golongan pun untuk mendapatkan zakat. 

Apabila itu merupakan haknya serta benar-benar dibutuhkan. Ini juga 

berlaku bagi imam yang mengumpulkan zakat dan membagikannya 

pada mustahiq. 

b. Tidak diwajibkan mempersamakan pemberian bagian zakat kepada 

semua golongan mustahiq, semua tergantung pada jumlah dan 

kebutuhannya. Karena terkadang suatu daerah terdapat banyak orang 

fakir, sementara jumlah orang yang mempunyai hutang (garim) atau 

ibnu Sabil hanya sepuluh orang. Jadi lebih baik mendahulukan sasaran 

yang paling banyak jumlah dan kebutuhannya dengan bagian yang 

besar. 

c. Diperbolehkan memberikan semua zakat pada bagian golongan 

tertentu, demi mewujudkan kemaslahatan yang sesuai dengan syariat. 

Ketika memberikan zakat pada salah satu golongan saja, diperbolehkan 

melebihkan bagian zakat antara satu individu dengan yang lainnya 

sesuai dengan kebutuhan karena sesungguhnya kebutuhan itu berbeda 

antara satu dengan yang lainnya. Hal yang paling penting jika terdapat 

kelebihan dana zakat, maka harus berdasarkan sebab yang benar dan 
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demi kemaslahatan bukan sebab hawa nafsu semata saja yang 

merugikan golongan mustahiq lainnya. 

d. Golongan fakir dan miskin adalah sasaran pertama dalam 

mendistribusikan zakat, karena memberi kecukupan kepada mereka 

merupakan tujuan utama dari zakat. 

e. Apabila dana zakat sedikit seperti perorangan yang tidak begitu besar, 

maka boleh diberikan kepada satu golongan mustahiq bahkan satu 

orang saja. Karena membagikan dana zakat yang sedikit untuk 

golongan yang banyak dari golongan mustahiq sama dengan 

menghilangkan kegunaan yang diharapkan dari zakat itu sendiri. 

f. Hendaknya mengambil pendapat mazhab Syafi‟i dalam menentukan 

batas yang paling tinggi dalam memberikan zakat kepada petugas yang 

mengumpulkan dan mendistribusikan zakat (Amil) yaitu 1/8 dana zakat 

yang terkumpul dan tidak boleh lebih dari itu.(Susilowati, 2018:32-33) 

2.3 Deskripsi BAZNAS 

2.3.1 Pengertian BAZNAS 

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu- 

satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 

Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, 

infaq, shadaqah pada tingkat nasional, sesuai dengan ketentuan agama. Sedangkan 

BAZNAS provinsi adalah lembaga yang dibentuk oleh Menteri Agama yang 

berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakat di tingkat provinsi. BAZNAS 

provinsi bertanggung jawab kepada BAZNAS dan pemerintah provinsi. (Soemita, 

2009:27) 
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Peran BAZNAS terhadap pelaksanaan zakat diantaranya yaitu: 

a. Meningkatkan kesadaran ummat untuk berzakat. 

b. Mengarahkan masyarakat mencapai kesejahteraan baik fisik maupun 

non fisik melalui pendayagunaan. 

c. Meningkatkan status mustahiq menjadi muzakki melalui pemulihan, 

peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengembangan 

ekonomi masyarakat. 

d. Mengembangkan budaya memberi lebih baik dari menerima 

dikalangan mustahiq. 

e. Mengembangkan manajemen yang amanah professional dan 

transparan dalam mengelola zakat. 

f. Menjangkau muzakki dan mustahiq seluas-luasnya. 

g. Memperkuat jaringan antar organisasi pengelola zakat. (Yuliani, 

Meliza & Fitrianto, 2018:5) 

 Secara umum, tugas dan fungsi BAZNAS adalah melakukan upaya 

menghimpun, pendistribusian, pendayagunaan, pelaporan dan pertanggung 

jawaban atas pelaksanaan pengelolaan zakat. (Rohani, 2018:37) 

2.3.2 Ketentuan Lembaga BAZNAS 

Di dalam pengelolaan zakat nasional terdapat tujuh asas, sebagaimana 

tercantum dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. 

Ketujuh asas tersebut adalah syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, 

kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. (Nasir & Bahri, 2016:26) 

BAZNAS fokus pada pogram-program strategis berskala nasional dengan 

melibatkan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota bersinergi dengan 
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LAZ dan organisasi masyarakat serta berkoordinasi dengan kementerian/lembaga 

yang terkait dengan pemerintah daerah. Adapun BAZNAS Provinsi dan BAZNAS 

Kabupaten/Kota mengikuti pola yang sama dalam fungsi koordinator zakat. 

BAZNAS provinsi bertanggung jawab atas pelaporan zakat tingkat provinsi yang 

meliputi laporan dari BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota dan LAZ 

tingkat provinsi serta pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ dalam 

wilayah provinsi. (Ainun, 2020:46) 

Adapun ketentuan yang ada pada lembaga BAZNAS Nomor 12 Tahun 2017, 

diklasifikasikan menjadi beberapa bagian atau struktur organisasi. Sehingga dalam 

pelaksanaanya dibagi dan disesuaikan dengan tugas serta fungsi masing-masing 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Ketua mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS 

Provinsi. 

2. Wakil ketua mempunyai tugas membantu ketua memimpin 

pelaksanaan tugas BAZNAS Provinsi dalam perencanaan, 

pengumpulan. Pendistribusian, pendayagunaan, administrasi 

perkantoran, sumber daya manusia, pemberian rekomendasi dan 

pelaporan.  

3. Bidang pengumpulan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan 

pengumpulan zakat. Fungsi yang dilaksanakan diantaranya adalah 

sebagai berikut: 

a. Melakukan penyusunan strategi pengumpulan zakat. 

b. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data muzakki. 

c. Pelaksanaan kampanye zakat. 
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d. Pelaksanaan dan pengendalian pengumpulam zakat. 

e. Pelaksanaan pelayanan muzakki. 

f. Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat. 

g. Penyusunan pelaporan dan pertanggung jawaban pengumpulan   

    zakat. 

h. Pelaksanaan penerimaan dan tindak lanjut komplain atas layanan    

muzakki. 

i. Koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat tingkat provinsi. 

4. Bidang pendistribusian dan pendayagunaan mempunyai tugas 

melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, 

yang mana menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 

a. Penyusunan strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat. 

b. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data mustahiq. 

c. Pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan 

zakat. 

d. Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan 

pendayagunaan zakat. 

e. Penyusunan pelaporan dan pertanggung jawaban pendistribusian 

dan pendayagunaan zakat. 

f. Koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat. 

5. Bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan mempunyai tugas 

melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan, dan pelaporan 

yang mana menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 



28 
 

  

a. Penyiapan penyusunan rencana startegis pengelolaan zakat  

Provinsi. 

b. Penyusunan rencana tahunan BAZNAS Provinsi. 

c. Pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana 

pengelolaan zakat Provinsi. 

d. Pelaksanaan pengelolaan keuangan BAZNAS Provinsi. 

e. Pelaksanaan sistem akuntasi BAZNAS Provinsi. 

f. Penyusunan laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja 

BAZNAS Provinsi. 

g. Penyiapan penyusunan laporan pengelolaan zakat tingkat Provinsi. 

6. Bidang administrasi, sumber daya manusia, dan umum mempunyai 

tugas melaksanakan pengelolaan amil BAZNAS Provinsi, administrasi 

perkantoran, komunikasi dan pemberian rekomendasi, yakni 

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 

a. Penyusunan strategi pengelolaan amil BAZNAS Provinsi. 

b. Pelaksanaan, perencanaan amil BAZNAS Provinsi. 

c. Pelaksanaan rekrutmen amil BAZNAS Provinsi. 

d. Pelaksanaan pengembangan amil BAZNAS Provinsi. 

e. Pelaksanaan administrasi perkantoran BAZNAS Provinsi. 

f. Penyusunan rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat 

BAZNAS Provinsi. 

g. Pelaksanaan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat 

BAZNAS Provinsi. 



29 
 

  

h. Pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, dan pelaporan 

aset BAZNAS Provinsi. 

i. Pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala 

Nasional di Provinsi. 

7. Satuan Audit Internal mempunyai tugas pelaksanaan audit keuangan, 

audit manajemen, audit mutu dan audit kepatuhan internal BAZNAS 

Provinsi yakni menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 

a. Penyiapan program audit. 

b. Pelaksanaan audit. 

c. Pelaksanaan audit untuk tujuan tertentu atas penugasan ketua 

BAZNAS. 

d. Penyusunan laporan hasil audit. 

e. Penyiapan pelaksanaan audit yang dilaksanakan oleh pihak 

eksternal. 

f. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan audit internal dengan 

BAZNAS Kabupaten/Kota. (Bahruddin, 2017:46-50) 

2.4 Hasil Penelitian yang Relevan 

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu 

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

penelitian dijadikan referensi untuk menunjang dan memperlancar penelitian ini, 

penelitian tersebut adalah sebagai berikut: 

Penelitian yang dilakukan oleh Makhfudl Bayu Bahrudin (2017) dengan judul 

“Efektivitas Penyaluran Dana Zakat di BAZNAS Provinsi Jawa Timur” penelitian 

ini menggunakan metode kualitatif deskripsi dengan menggunakan metode 
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observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai instrument penelitian. Hasil 

penelitiannya menjelaskan bahwa pertama penyaluran dana zakat di BAZNAS 

Provinsi Jawa Timur hanya disalurkan kepada fakir, amil dan ibnu sabil. Hal 

tersebut sudah sesuai menurut Imam Malik, Abu Hanifah yaitu tidak mewajibkan 

pembagian zakat pada semua sasaran. Akan tetapi mengenai pendapat Imam 

Syafi‟i tersebut dalam kitabnya Wahbah Al-Zuhaily bahwa mazhab Syafi‟i 

mengatakan, zakat wajib dikeluarkan kepada delapan kelompok manusia, baik itu 

zakat fitrah maupun zakat maal. Menurut Imam Syafi‟i zakat wajib diberikan 

kepada delapan kelompok jika semua kelompok ada. Jika tidak ada, zakat itu 

hanya diberikan kepada kelompok yang ada saja. Kedua, Efektivitas penyaluran 

dana zakat di BAZNAS Provinsi Jawa Timur tahun 2013 sebesar 98%, tahun 

2014 sebesar 91%, tahun 2015 sebesar 123%, dan tahun 2016 sebesar 92% 

sehingga masuk kategori ACR highly effective. Artinya bahwa penyaluran dana 

zakat di BAZNAS Provinsi Jawa Timur sangat efektif, sebab penyaluran dana dari 

tahun ke tahun mengalami penin gkatan dan terjadi penurunan sekali pada tahun 

2015. Hal tersebut memberikan arti bahwa BAZNAS Provinsi jawa Timur selalu 

berusaha meningkatkan dana penghimpunannya dan efektif disalurkan sampai 

mencapai >90% (highly effective). 

Husnul Hami Fahrini (2016), melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas 

Program Penyaluran Dana Zakat Profesi Dalam Bentuk Pemberian Beasiswa Bagi 

Siswa Muslim Kurang Mampu Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di 

Kabupaten Tabanan Tahun 2015”. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa 

data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini berupa hasil 
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wawancara mengenai kendala dan upaya dalam penyaluran dana zakat profesi 

dalam bentuk pemberian beasiswa. Data sekunder dalam penelitian ini berupa 

laporan keuangan yang diterima. Catatan alokasi dana zakat profesi yang 

ditargetkan untuk program pemberian beasiswa dan alokasi dana zakat profesi 

dalam bentuk pemberian beasiswa yang telah terealisasikan dalam melaksanakan 

penelitian. Peneliti menggunakan metode dokumentasi dan wawancara. Hasil 

penelitian ini menunjukan bahwa (1) tingkat efektivitas program penyaluran dana 

zakat profesi dalam bentuk pemberian beasiswa sudah berada pada kategori 

sangat efektif dengan tingkat efektivitasnya sebesar 95,58%, (2) kendala yang 

dihadapi dalam menyalurkan dana zakat profesi dalam bentuk pemberian 

beasiswa yaitu BAZNAS Kabupaten Tabanan belum memiliki tenaga kerja 

professional, kurangnya koordinasi antara BAZNAS dengan Unit Pengumpulan 

Zakat (UPZ), dan jumlah pemberian dana beasiswa belum memenuhi kebutuhan 

pendidikan, (3) upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala maka dapat 

dilakukan dengan meningkatkan kinerja dan profesionalitas tenaga kerja, 

meningkatkan koordinasi antara BAZNAS dengan UPZ dan memberikan 

pelayanan dan kemudahan bagi pemberi zakat. 

Magfira Utami (2019), melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas 

Pendistribusian Dana Zakat Maal Di Kota Palopo (Studi Kasus BAZNAS) Kota 

Palopo).” Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai 

teknik pengumpulan data. Subjek dan sumber data pada penelitian ini yaitu 

segenap pengelola BAZNAS Kota Palopo dan masyarakat Kota Palopo. Hasil 

penelitian ini menunjukan bahwa BAZNAS mengumpulkan dan menyalurkan 
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dananya ke beberapa asnaf, dana zakat bersumber dari muzakki. Pendistribusian 

dana zakat maal dilakukan dengan melakukan survey kapada calon mustahiq, 

apakah mereka berhak menerima bantuan dana zakat atau sebaliknya dengan 

menggunakan data-data yang ada dari kelurahan yang diserahkan kapada 

BAZNAS Palopo. Sebagian besar yang disalurkan oleh BAZNAS sudah dapat 

membantu mustahiq meskipun ada yang gagal. Disamping itu, keefektivan 

penyaluran dana zakat belum bisa dikatakan efektif karena masih ada beberapa 

yang belum mendapatkan bantuan sama sekali. Adapun manfaat yang diperoleh 

oleh mustahiq dari bantuan dana zakat yang diberikan yaitu dapat menunjang 

kehidupannya dari sebelumnya, serta upaya yang dilakukan BAZNAS untuk 

meningkatkan pendistribusiaanya yaitu pihak BAZNAS melakukan sosialisasi 

mengenai zakat, strategi yang dilakukan BAZNAS dalam pendistribusian yaitu 

melakukan survey kemudian strateginya terkait dengan rasa keadilan, pemerataan 

dan kewilayaan. Implikasi penelitian adalah agar zakat maal yang disalurkan oleh 

BAZNAS Kota Palopo dapat lebih efektif dalam mempunyai dampak yang besar 

dan dapat dirasakan oleh mustahiq. 

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu yang telah dibahas di atas, yang 

menjadi tolak ukur pembeda dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian, 

lokasi penelitian dan objek yang dibahas dalam Penditribusian Zakat pada Badan 

Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara. Sementara penelitian terdahulu 

yang disebutkan di atas yaitu: (1) Makhfudl Bayu Bahrudin yang telah 

dikemukakan di atas maka persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti 

tentang efektivitas pendistribusian dana zakat. Sedangkan perbedaanya terletak 

pada lokasi penelitiaanya. (2) Husnul Hami Fahrini di atas maka perasamaan 
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penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang efektivitas pendistribusian dana 

zakat pada BAZNAS. Sedangkan perbedaanya terletak pada pada fokus 

penelitiaan, lokasi penelitiaan, dan objek pendistribusian zakat. (3) Magfira 

Utami, dalam penelitian yang telah dikemukakan di atas maka persamaan 

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

Pendistribusian dana zakat Sedangkan perbedaanya terletak pada pada lokasi 

penelitiaannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


