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BAB II 

ZAKAT DAN PENDAYAGUNAAN 

A. Teori Tentang Zakat 

1. Pengertian Zakat 

Menurut bahasa, zakat berarti suci (al-thaharah), tumbuh dan 

berkembang (al-nama’), keberkahan (al-barakah), dan baik (thayyib). Arti 

ini didasarkan pada firman Allah SWT,: QS. At Taubah : 103 

                        

           

 
Artinya : 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. Al-Taubah  103)
1
 

 

Menurut sebagian ulama, istilah zakat dinamakan demikian karena 

di dalamnya ada proses tazkiyah (penyucian) jiwa, harta dan masyarakat. 

Dalam sebuah hadist, Rasulullah Saw bersabda: “ Harta tidak berkurang 

karena shadaqah (zakat) dan shadaqah (zakat) tidak diterima dari 

pengkhiatan” (HR Muslim). 

Undang-undang nomor 23 tahun 2011 pasal 1 ayat 2 tentang 

pengelolaan  zakat, menjelaskan bahwa zakat adalah “harta yang wajib 

                                                 
1
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dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada 

yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam”.
2
 

Az-Zarqani dalam Syarh al-Muwaththa’ menerangkan bahwa zakat 

itu mempunyai rukun dan syarat. Zakat diterapkan pada orang-orang 

tertentu dan dia mengandung sanksi hukum, terlepas dari kewajiban dunia 

dan mempunyai pahala di akhirat dan menghasilkan suci dari kotoran 

dosa.
3
 

Sementara itu, dalam terminologi ilmu fiqih, zakat diartikan 

sebagai “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan 

kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan persyaratan 

tertentu”. Bila dihubungkan dengan pengertian secara kebahasaan, maka 

definisi konseptual zakat tersebut menunjukkan bahwa harta yang 

dikeluarkan untuk berzakat akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang, 

bertambah, suci dan baik. Pandangan ini didasarkan pada pernyataan Q.S 

at-taubah ayat 103, Q.S Al-An‟am ayat 141 dan Q.S Ar-Rum ayat 39.
4
 

Zakat adalah hak Allah berupa harta yang diberikan oleh seseorang 

(orang kaya) kepada orang-orang fakir. Harta itu disebut dengan zakat 

karena di dalamnya terkandung penyucian jiwa, pengembangannya dengan 

kebaikan-kebaikan, dan harapan untuk mendapat berkah.
5
 

Harta yang tidak dizakati pada hakikatnya adalah harta yang masih 

kotor dan tidak bersih, karena mengandung rasa tidak bersyukur 

                                                 
2
 Undang-undang  No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 1 ayat 2 

3
Muhammad Hasbi Al-Siddieqy, Pedoman Zakat, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra 

2009, h. 5  
4 Supena Ilyas, Manajemen Zakat, Semarang: walisongo press,2009, h.1-2 
5
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(berterima kasih) terhadap nikmat yang sudah diberikan oleh Allah. Hati 

pemiliknya begitu sempit, mementingkan diri sendiri dan memuja harta 

benda, sehingga ia merasa berat untuk mengeluarkan hartanya yang 

seharusnya diberikan sebagai tanda rasa syukur kepada Allah yang telah 

memberikan kekayaan melebihi kebutuhannya. 

Jadi zakat itu membersihkan atau menyucikan diri seseorang dan 

hartanya, pahala bertambah dan hartanya menjadi berkah. Orang yang 

hatinya kikir, tamak dan loba tidak mungkin mau mengeluarkan sedikit 

uang atau hartanya untuk diberikan kepada masyarakat yang kurang 

mampu. Dengan kata lain zakat mendidik hati untuk kemaslahatan umat 

manusia. Zakat mendidik hati untuk memilik rasa kasih dan sayang kepada 

setiap makhluk.
6
  

Dilihat dari satu segi, bila seseorang mengeluarkan zakat, berarti 

hartanya berkurang. Tetapi bila dilihat dari sudut pandang Islam, pahala 

bertambah dan harta yang masih ada juga membawa berkah. Di samping 

pahala bertambah, juga harta itu berkembang karena mendapat ridha dari 

Allah dan berkat panjatan doa dari fakir miskin dan para mustahik lainnya 

yang merasa disantuni dari zakat itu.
7
 

Dari beberapa pengertian zakat di atas maka dapat penulis 

simpulkan bahwa zakat merupakan kewajiban seorang muslim untuk 

mengeluarkan sedikit hartanya yang telah didapat baik dari pendapatan 

                                                 
6
April Purwanto, Cara Cepat Menghitung Zakat, Yogyakarta: Penerbit Sketsa, 2006 h.1-2  
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ataupun penghasilannya untuk membersihkan dari harta yang masih 

dianggap kotor.                                  

2. Dasar Hukum Zakat 

a. Al-Qur’an  

Wajib atas para penguasa memungut zakat dari mereka yang wajib 

mengeluarkannya karena mengingat Firman Allah SWT Al-Quran surat 

Al-Taubah :103  

                       

           

 
Artinya : 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. Al-Taubah :103) 

 

Zakat memiliki landasan kuat sejak diwajibkan kepada kaum 

muslimin. Terjadi perbedaan di kalangan ulama tentang turunnya syari‟at 

zakat. Beberapa ulama seperti Thahir ibn„Asyur menyatakan bahwa 

syari‟at zakat itu telah ada ketika dakwah Islam di kota Makkah (sebelum 

hijrah), berdekatan dengan turunnya syari‟at shalat.
8
  

Zakat merupakan kewajiban maliyah (materi) dan menjadi salah 

satu rukun Islam. Ia juga di perhitungkan sebagai salah satu pondasi sistem 

keuangan dan ekonomi Islam, sebab zakat telah merepresentasikan diri 

sebagai sumber utama dalam pembiayaan adh-dhaman al-ijtima’ (jaminan 

                                                 
8
 Endang (ed.), Subhat Seputar Zakat, Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2012, 
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sosial). Karena itu, zakat juga dipahami sebagai bagian dari bentuk jihad 

dalam jalan pertumbuhan ekonomi dan keunggulan politik. 

Ketika para pemimpin umat Islam menegasi penerapan zakat dan 

orang-orang kaya tidak mau membayarnya, maka Allah SWT akan 

memberi bala‟ kepada mereka dengan menghapus barakah dan hidup yang 

sempit. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam Q.S 

fushshilat:6-7    

                            

                   

     

 

Artinya: Katakanlah: "Bahwasanya aku hanyalah seorang manusia 

seperti kamu, diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu 

adalah Tuhan yang Maha Esa, Maka tetaplah pada jalan yang 

Lurus menuju kepadanya dan mohonlah ampun kepadanya. dan 

kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukan-

Nya, (yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan 

mereka kafir akan adanya (kehidupan) akhirat.(Q.S. 

Fushshilat:6-7) 
 

b.  Al Hadits 

Sabda Nabi Saw: 

Artinya : Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada 

(sesembahan) yang berhak disembah melainkan Allah dan 

Muhammad adalah utusan-Nya, menegakkan shalat,  
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menunaikan zakat, menunaikan haji, dan berpuasa di bulan 

Ramadhan. (HR. Bukhari dan Muslim)
9
 

 
Artinya : Dari Ibnu Abbas R.A. bahwasanya Nabi mengutus Muadz ke 

Yaman beliau bersabda: Ajaklah mereka pada persaksian 

(syahadah)   bahwa tiada tuhan selain Allah dan sesungguhnya 

aku adalah utusan Allah. Jika mereka mentaati hal itu maka 

ajaklah mereka shalat 5 waktu dalam sehari semalam, dan jika 

mereka mentaatinya maka ajarkanlah mereka bahwa Allah 

mewajibkan kepada mereka zakat di harta mereka yang 

dipungut dari harta orang kaya mereka dan kembalikanlah atas 

orang fakir miskin mereka” (HR. Bukhari).
10

 

 

3. Syarat – Syarat Zakat 

Zakat  merupakan hak Allah yang dikeluarkan oleh setiap muslim 

yang diberikan kepada delapan golongan mustahik dengan mengharap 

keberkahan dan kesucian jiwa. Zakat mempunyai beberapa syarat wajib 

dan syarat sah. Syarat wajib zakat yaitu merdeka, muslim, kepemilikan 

harta yang penuh, mencapai nisab, dan mencapai haul. Adapun syarat 

sahnya zakat adalah niat yang menyertai pelaksanaan zakat. Syarat-syarat 

zakat yang harus dipenuhi seorang muslim adalah: 

a. Merdeka 

                                                 
9
 Moh.Rifa‟I, et al. kifayatul Akhyar, Semarang: CV.Toha Putra Semarang, 1978, h.123 

10
 Imam Abi Abdillah Muhammad, Shahih Al Bukhari JuzII, Semarang; PT. Toha Putra, 

t.th, h.427 



25 

 

Menurut kesepakatan ulama zakat tidak wajib atas hamba sahaya, 

karena hamba sahaya tidak mempunyai hak milik. Tuannyalah yang 

memiliki apa yang ada di tangan hambanya. Begitu juga muktib 

(hamba sahaya yang dijanjikan akan dibebaskan oleh tuannya dengan 

cara menebus dirinya) tidak wajib mengeluarkan zakat karena kendati 

dia memiliki hartanya, namun tidak milik penuh. Menurut jumhur 

ulama tuannyalah yang wajib mengeluarkan zakat karena dialah yang 

memiliki harta hambanya. 

b. Islam 

Menurut ijma‟ zakat tidak wajib atas orang kafir, karena zakat 

adalah ibadah mahdhah yang suci sedangkan orang kafir bukan orang 

yang suci. 

c. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati 

Harta yang dizakati disyaratkan produktif, yakni berkembang 

sebab salah satu makna zakat adalah berkembang dan produktifitas 

tidak dihasilkan kecuali dari barang-barang yang produktif. Yang 

dimaksud berkembang disini bukan berarti berkembang yang 

sebenarnya. Akan tetapi, maksud berkembang di sini ialah bahwa harta 

tersebut disiapkan untuk dikembangkan, baik melalui perdagangan 

maupun kalau berupa binatang diternakkan. 
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Perkembangan harta itu bisa terjadi secara alami yaitu, 

perkembangan karena bakat yang telah dipersiapkan oleh Allah, seperti 

yang terjadi pada emas dan perak. Adapun perkembangan buatan ialah 

perkembangan yang diselenggarakan oleh manusia lewat kerja, dengan 

niat berdagang, baik itu berupa jual beli, sewa menyewa, atau lainnya, 

artinya kalau pekerjaan itu dibarengi dengan niat, maka perdagangan 

itupun terjadilah. 

Sedangkan mengenai modal yang berkembang, maka zakat 

merupakan bagian dari harta yang berkaitan dengan modal 

berkembang yang beredar, berikut hasilnya. Artinya bahwa zakat disini 

mempunyai bentuk tersendiri yang mencakup sekaligus antara 

keuntungan dan modal.
11

 

d. Harta yang dizakati telah mencapai nisab atau senilai dengannya 

Maksudnya ialah nisab yang ditentukan oleh syara‟ sebagai tanda 

kayanya seseorang dan kadar-kadar berikut yang mewajibkannya 

zakat.
12

 

e. Kepemilikan harta telah mencapai setahun (haul) 

Haul merupakan syarat wajib zakat jika telah mencapai waktu 

tertentu biasanya satu tahun atau setiap panen.
13

 Tahun yang dihitung 

adalah tahun qomariyyah bukan tahun syamsiyyah. Penentuan tahun 
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 Syauqi Ismail Situnggal, Penerapan Zakat Dalam Dunia Modal, Jakarta : Pustaka 

Dian, 1987, h. 130-133 
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 Wahbah Al-Zuhayly, Al Fiqh Al Islami Wa’adillatuhu, Terjemah: Agus Effendi dan 

Bahruddin Fannany, Zakat Kajian Berbagai Mazhab, Bandung: PT remaja Rosdakarya, cet. 1, 

1995, h. 97-102 
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qomariyyah ini berlaku untuk semua hukum Islam seperti puasa dan 

haji. Pendapat ini berdasar ijma‟ para tabi‟in dan fuqaha.
14

 

f. Milik yang sempurna 

Milik sempurna paling tidak harus memenuhi kriteria yaitu : 

a. Kekayaan itu jelas adanya. 

b. Diperoleh dengan jalan halal. 

c. Berada dibawah control dan kekuasaan pemiliknya. 

d. Tidak tersangkut didalamnya hak orang lain. 

e. Sewaktu-waktu dapat dipergunakan dan dinikmati manfaatnya oleh 

pemiliknya.
15

 

4. Jenis Zakat 

Zakat dibedakan dalam dua kelompok yaitu: 

a. Zakat Fitrah  

Zakat fitrah merupakan zakat jiwa (zakah al-nafs) yaitu kewajiban 

berzakat bagi setiap individu baik untuk orang yang sudah dewasa 

maupun belum dewasa dan dibarengi dengan ibadah puasa (shaum) 

b. Zakat Mal (Harta/Kekayaan) 

Zakat mal adalah zakat kekayaan, artinya zakat yang dikeluarkan dari 

kekayaan atau sumber kekayaan itu sendiri. Uang adalah kekayaan. 

                                                 
14

 Wahbah Al-Zhuayly, Zakat Kajian Berbagai Mazhab, PT Remaja Rosdakarya, 
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Pendapatan dari profesi, usaha, investasi merupakan sumber dari 

kekayaan.
16

  

5. Hikmah dan Manfaat Zakat 

Kewajiban atau kefardhuan zakat merupakan jalan yang paling 

utama untuk menyelesaikan kesenjangan sosial. Disamping itu, zakat 

merupakan formula yang paling kuat untuk merealisasikan sifat gotong-

royong dan tanggung jawa sosial di kalangan umat Islam. 

Adapun hikmah zakat itu adalah sebagai berikut: 

a. Zakat menjaga dan memelihara harta dari incaran mata dan tangan 

para pendosa dan pencuri 

b. Zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang fakir dan orang-orang 

yang sangat memerlukan bantuan. 

c. Zakat menyucikan jiwa dari penyakt kikir dan bakhil. 

d. Zakat diwajibkan sebagai ungkapan syukur atas nikmat harta yang 

telah dititipkan kepada seseorang.
17

 

Selain yang dipaparkan diatas ada beberapa hikmah zakat bagi si pemberi 

dan hikmah bagi si penerima. Adapun hikmah zakat bagi si pemberi 

antara lain: 

a. Menyucikan jiwa dari sifat kikir
18

 

Sifat kikir merupakan tabiat manusia yang tercela, sifat ini 

timbul karena rasa keinginan untuk memiliki sesuatu keinginan untuk 
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 Mursyidi, Akuntansi Zakat Kontemporer, Bandung; Remaja Grafindo Rosda Karya, 

2003, h. 76 
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 Wahbah Al-Zhuayly, Zakat Kajian Berbagai Mazhab, PT Remaja Rosdakarya, 

Bandung 2005, h.87-88 
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tetap memiliki suatu benda tersebut selama-lamanya, sehingga 

manusia cenderung mementingkan diri sendiri terhadap hal-hal yang 

baik dan bermanfaat dari pada orang lain.  

b. Merupakan manifestasi syukur atas nikmat Allah 

Sebagaimana dimaklumi, diakui oleh fitrah manusia bahwa 

pengakuan akan keindahan dan syukur terhadap nikmat merupakan 

suatu keharusan. Zakat akan membangkitkan bagi orang yang 

mengeluarkannya. Makna syukur kepada Allah pengakuan akan 

keutamaan dan kebaikan, karena sesungguhnya Allah senantiasa 

memberikan nikmat kepada hambanya baik yang berhubungan dengan 

diri maupun hartanya. 

Ibadah badaniyah merupakan pembuktian rasa syukur terhadap segala 

nikmat badan, sedang ibadah harta merupakan pembuktian rasa 

syukur terhadap nikmat harta. 

c. Mengembangkan kekayaan batin 

Diantara tujuan penyucian jiwa yang dibuktikan oleh zakat 

ialah, berkembangnya kekayaan batin dan perasaan optimis. Dengan 

mengeluarkan zakat berarti telah berusaha menghilangkan kelemahan 

jiwanya, egois serta menghilangkan bujukan setan dan hawa nafsunya. 

Berikut ada beberapa hikmah zakat bagi si penerima sebagai berikut: 

a. Membebaskan si penerima dari kebutuhan 

Dalam hal ini Allah telah mewajibkan zakat dan 

menjadikan tiang agama dalam Islam, dimana zakat diambil dari 
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orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang fakir, dengan 

adanya zakat tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan 

materinya. 

b. Menghilangkan sifat dengki dan benci 

Zakat bagi si penerima akan membersihkan sifat dengki dan 

benci. Manusia jika kekafiran dan kekurangan kebutuhan hidup 

menimpanya terus menerus, padahal disekelilingnya ia melihat 

orang-orang hidup dalam keleluasaan tetapi mereka tidak 

memberikan pertolongan kepadanya, bahkan mereka 

memberikannya dalam kekafiran. Sudah pasti orang ini hanya 

akan benci dan murka pada masyarakat yang membiarkannya dan 

tidak peduli dengan urusannya. 

Islam telah menegakkan hubungan antara sesame manusia 

atas dasar persaudaraan diantara mereka. Persaudaraan ini tidak 

akan tegak manakala salah satunya kenyang dan yang lainnya 

lapar. Hal ini akan menyalakan api kebencian dan hasud dalam 

dada orang fakir. Atas dasar itulah Islam mewajibkan zakat. 

Sehingga, orang akan merasa bahwa muslim yang satu bersaudara 

dengan muslim yang lain, sehingga tidak ada rasa dendam, dengki, 

dan benci. 
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6. Tujuan Zakat 

Zakat sebagai salah satu perangkat sosio-ekonomi Islam yang tidak 

saja bernilai ibadah juga bersifat sosial. Sebagaimana syari‟at Islam yang 

lainnya, berikut beberapa tujuan zakat antara lain: 

a. Mewujudkan keadilan dan pemerataan ekonomi 
19

 

Zakat merupakan jaminan sosial abadi bagi fakir miskin dan 

golongan penerima zakat lainnya. Zakat bertujuan untuk mengurangi 

jurang perbedaan dan kesenjangan antara yang kaya dan miskin sehingga 

tercipta pemerataan ekonomi dan keadilan. Sebagian harta dari orang-

orang kaya diambil untuk diberikan dan dimanfaatkan oleh orang-orang 

miskin dan diharapkan zakat mampu menciptakan keadilan dan 

pemerataan ekonomi dengan berkurangnya jumlah mustahik. 

b. Mengikis kemiskinan dan kecemburuan sosial 

Konsep zakat jelas terlihat mengandung sebuah makna penting 

yaitu pengentasan kemiskinan karena zakat adalah pajak wajib kalangan 

muslim yang kaya dan bertujuan untuk menghilangkan perbedaan dan 

meningkatkan daya beli masyarakat. Zakat juga bertujuan untuk 

menigkatkan taraf hidup masyarakat miskin menjadi lebih baik. Jika zakat 

secara konsisten dapat direalisasikan, maka akan tercipta masyarakat yang 

jauh dari sifat-sifat kecemburuan sosial yang muncul manakala kemiskian 

menghimpit seseorang sedangkan disekelilingnya orang hidup 

berkecukupan tetapi sama sekali tidak peduli. Dalam kondisi inilah 
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diharapkan zakat menjadi jembatan diantara keduanya untuk saling tolong 

menolong. 

Tujuan zakat tidak terbatas pada dua hal yang sudah dipaparkan di 

atas, masih banyak tujuan yang lain dan tidak dapat disampaikan secara 

rinci, antara lain mengembangkan harta, zakat melatih sikap dermawan 

dan tanggung jawab, mensucikan harta, dan lain sebagainya.  

Ada beberapa macam mengenai tujuan zakat diantaranya yaitu: 

a. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari 

kesulitan dan penderitaan. 

b. Membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh gharim dan 

mustahiq lainnya. 

c. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat muslim 

dan manusia pada umumnya. 

d. Menghilangkan sikap kikir pada pemilik harta. 

e. Membersihkan sifat dengki dan iri dari hati orang-orang miskin. 

f. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin 

dalam suatu masyarakat. 

g. Sarana pemerataan pendapatan untuk memperoleh keadilan. 

h. Supaya harta itu tidak hanya beredar dikalangan orang-orang kaya 

saja.
20

 

B. ZAKAT PRODUKTIF 

1. Pengertian Zakat Produktif 
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Kata produktif secara bahasa dari bahasa inggris Productive yang 

berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak 

menghasilkan barang-barang berharga yang mempunyai hasil baik. 

Secara umum produktif  berarti banyak menghasilkan karya atau 

barang. Produktif juga berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak 

hasil. Pengertian produktif dalam karya tulis ini  lebih berkonotasi kepada 

kata sifat. Kata sifat akan jelas maknanya apabila digabung dengan kata yang 

disifatinya. Dalam hal ini kata yang disifati adalah kata zakat, sehingga 

menjadi zakat produktif yang artinya : zakat dimana dalam 

pendistribusiannya bersifat produktif lawan dari konsumtif.
21

 

Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para 

penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat 

yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat 

dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak 

dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha 

mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan 

hidup secara terus-menerus.
22

 

2. Hukum Zakat Produktif 

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan 

zakat produktif disini adalah pendayagunaan zakat dengan cara produktif. 

Hukum zakat produktif pada sub ini dipahami hukum mendistribusikan atau 

memberikan dana zakat kepada mustahik secara produktif. Dana zakat  

                                                 
21

Asnaini, Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam, cet.1, Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2008, h.63 
22

Ibid. 



34 

 

diberikan dan dipinjamkan untuk dijadikan modal usaha bagi orang fakir, 

miskin dan orang-orang yang lemah. 

Al-Qur‟an, al-Hadis dan ijma‟ tidak menyebutkan secara tegas tentang 

cara pemberian zakat apakah dengan cara konsumtif atau produktif. Dapat 

dikatakan tidak ada dalil naqli dan sharih yang mengatur tentang bagaimana 

pemberian zakat itu kepada para mustahik. Ayat 60 surat al-Taubah (9), oleh 

sebagian besar ulama dijadikan dasar hukum dalam pendistribusian zakat. 

Namun ayat ini hanya menyebutkan pos-pos dimana zakat harus diberikan. 

Tidak menyebutkan cara pemberian zakat kepada pos-pos tersebut. 

Dengan demikian berarti bahwa teknik pelaksanaan pembagian zakat 

bukan sesuatu yang mutlak, akan tetapi dinamis, dapat disesuaikan dengan 

kebutuhan di suatu tempat. Dalam artian perubahan dan perbedaan dalam 

cara pembagian zakat tersebut.
23

  

Mengenai bolehnya zakat produktif ini, menurut Asnaini juga 

terkandung dengan apa yang dimaksud oleh Yusuf Qardhawi, bahwa: 

Menuaikan zakat termasuk amal ibadah sosial dalam rangka membantu 

orang-orang miskin dan golongan ekonomi lemah untuk menunjang ekonomi 

mereka sehingga mampu berdiri sendiri di masa mendatang dan tabah dalam 

mempertahankan kewajiban-kewajibannya kepada Allah. Apabila zakat 

merupakan suatu formula yang paling kuat dan jelas untuk merealisasikan ide 

keadilan sosial, maka kewajiban zakat  meliputi seluruh umat, dan bahwa 

harta yang harus dikeluarkan itu pada hakekatnya adalah harta umat, dan 

pemberian kepada kaum fakir. Pembagian zakat kepada fakir miskin 

dimaksudkan untuk mengikis habis sumber-sumber kemiskinan dan untuk 

                                                 
23

Ibid. 



35 

 

mampu melenyapkan sebab-sebab kemelaratan dan kepapaannya, sehingga 

sama sekali nantinya ia tidak memerlukan bantuan dari zakat lagi bahkan 

berbalik menjadi pembayar zakat.
24

 

C. PENDAYAGUNAAN ZAKAT  

1. Pengertian Pendayagunaan Zakat 

Pendayagunaan berasal dari kata “Guna” yang berarti manfaat, adapun 

pengertian pendayagunaan sendiri munurut Kamus Besar Bahasa Indonesia : 

a. Pengusaha agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat. 

b. Pengusaha (tenaga dan sebagainya) agar mampu menjalankan tugas 

dengan baik.
25

 

Maka dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan adalah cara atau 

usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar serta lebih 

baik. 

Pendayagunaan zakat juga terdapat dalam Undang-undang No 38 

Tahun 1999 dalam bab V pendayagunaan zakat pasal 16 menyatakan bahwa, 

pendayagunaan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahik dan 

dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif. Adapun pasal 17 disebutkan 

bahwa hasil penerimaan zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan 

kafarat boleh didayagunakan terutama untuk usaha yang produktif.
26

 

Zakat yang dikeluarkan setiap tahun oleh umat Islam seperti zakat 

fitrah dan zakat mal merupakan potensi yang sangat besar bila 

didayagunakan bagi kepentingan pemberdayaan kaum lemah. Namun selama 

ini pendayagunaan zakat lebih bersifat konsumtif, yakni terfokus menyantuni 
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kaum fakir miskin dalam upaya mengurangi beban hidup dan memenuhi 

kebutuhan dasar mereka. Pola seperti ini menyebabkan pola pendayagunaan 

dana zakat kurang optimal dan belum revolusioner. Sehingga sulit diharapkan 

terjadi perubahan-perubahan mendasar dikalangan kaum yang dalam posisi 

lemah.
27

 

Adapun pendayagunaan zakat secara produktif, sebagaimana yang 

pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW yang dikemukakan dalam sebuah 

hadis riwayat Imam Muslim dari Salim bin Abdillah bin Umar dari ayahnya, 

bahwa Rasulullah SAW telah memberikan kepadanya zakat lalu 

menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi. Dalam kaitan 

dengan pemberian zakat yang bersifat produktif, terdapat pendapat yang 

menarik sebagaimana dikemukakan oleh Yusuf al-Qaradhawi dalam Fiqh 

Zakat  bahwa pemerintah Islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik 

atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat untuk kemudian kepemilikan 

dan keuntungannya bagi kepentingan fakir miskin, sehingga akan terpenuhi 

kebutuhan hidup mereka sepanjang masa.
28

  

Dalam melaksanakan pendistribusian dan pendayagunaan zakat amil 

wajib menerapkan prinsip kewilayahan, artinya zakat yang dihimpun disuatu 

daerah, diberikan kepada mustahik di daerah tersebut. Hal ini sesuai Hadis 

Rasulullah pada waktu mengutus Mu‟adz bin Jabal ke Yaman dan member 

tugas untuk memungut zakat dari penduduk setempat. Pengelolaan zakat 

sesuai prinsip sayriah tidak mengenal model sentralisasi pengumpulan zakat 

dalam arti zakat dari suatu daerah dihimpun secara sentral ke pusat. 
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Sejalan dengan prinsip syariah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2011 tentang Pengelolaan Zakat menetapkan dalam pasal 25 dan 26 bahwa 

zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam, dan 

pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan 

memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.
29

 

2. Bentuk dan Sifat Pendayagunaan 

Ada dua bentuk penyaluran dana zakat antara lain: 

a. Bentuk sesaat, dalam hal ini berarti bahwa zakat hanya diberikan kepada 

seseorang satu kali atau sesaat. Dalam hal ini juga berarti bahwa 

penyaluran kepada mustahik tidak disertai target terjadinya kemandirian 

ekonomi dalam diri mustahik. Hal ini dikarenakan mustahik yang 

bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri, seperti pada diri orang tua 

yang sudah jompo, orang cacat. Sifat  bantuan sesaat ini idealnya adalah 

hibah. 

b. Bentuk pemberdayaan, merupakan penyaluran zakat yang disertai target 

murubah keadaan penerima dari kondisi kategori mustahik menjadi 

kategori muzakki. Target ini adalah target besar yang tidak dapat dengan 

mudah dan dalam waktu yang singkat. Untuk itu, penyaluran zakat harus 

disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada 

pada penerima. Apabila permasalahannya adalah permasalahan 

kemiskinan, harus diketahui penyebab kemiskinan tersebut sehingga 

tidak dapat mencari solusi yang tepat demi tercapainya target yang telah 

dicanangkan.
30
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Menurut Widodo yang dikutip dalam buku Lili Bariadi dan kawan-

kawan, bahwa sifat dana bantuan pemberdayaan terdiri dari tiga yaitu: 

a. Hibah, zakat  pada  asalnya  harus  diberikan  berupa  hibah  

artinya  tidak  ada ikatan antara pengelola dengan mustahik setelah 

penyerahan zakat. 

b. Dana  bergulir,  zakat  dapat  diberikan  berupa  dana  bergulir  

oleh  pengelola kepada mustahik dengan catatan harus qardhul 

hasan, artinya tidak boleh adakelebihan   yang   harus   diberikan   

oleh   mustahik   kepada   pengelola   ketika pengembalian 

pinjaman  tersebut. Jumlah  pengembalian sama dengan jumlah 

yang dipinjamkan. 

c. Pembiayaan,  penyaluran  zakat  oleh  pengelola  kepada  mustahik  

tidak boleh dilakukan berupa pembiayaan,  artinya tidak boleh ada 

ikatan seperti shahibul maal dengan mudharib dalam penyaluran 

zakat.
31

 

Menurut M. Daud Ali pemanfaatan dana zakat dapat dikategorikan 

sebagai berikut: 

a. Pendayagunaan yang konsumtif dan tradisional sifatnya dalam 

kategori ini penyaluran diberikan kepada orang yang berhak 

menerimanya untuk dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan 

seperti: zakat fitrah yang diberikan pada fakir miskin untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-hari atau zakat harta yang diberikan kepada korban 

bencana alam. 
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b. Pendayagunaan yang konsumtif kreatif, maksudnya penyaluran dalam 

bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa dan lain-lain. 

c. Pendayagunaan produktif tradisional, maksudnya penyaluran dalam 

bentuk barang-barang produktif, misalnya kambing, sapi, alat-alat 

pertukangan, mesin jahit, dan sebagainya. Tujuan dari kategori ini 

adalah untuk menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan 

kerja bagi fakir-miskin. 

d. Pendayagunaan produktif kreatif, pendayagunaan ini mewujudkan 

dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan baik untuk membangun 

sebuah proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal 

seorang pedagang atau pengusaha kecil.
32

 

Pembicaraan tentang sistem pendayagunaan zakat, berarti 

membicarakan usaha atau kegiatan yang saling berkaitan dalam menciptakan 

tujuan tertentu dari penggunaan hasil zakat secara baik, tepat dan terarah 

sesuai dengan tujuan zakat itu disyariatkan. 

Kalau berbicara tentang kemaslahatan, senantiasa berkembang sesuai 

dengan perkembangan dan tuntunan kebutuhan umat. Untuk penentuan 

tingkat kemaslahatan, biasa dikenal dengan adanya skala prioritas. Metode 

prioritas ini dapat dipakai sebagai alat yang efektif untuk melaksanakan 

fungsi alokasi dan distribusi dalam kebijaksanaan pendayagunaan zakat, 

Misalnya kita ambil contoh salah satu ashnaf yang menerima zakat ibnu 

sabil, ibnu sabil mempunyai pengertian yang secara bahasa berarti anak 

jalanan atau musafir yang kehabisan bekal, tetapi juga untuk keperluan 

pengungsi, bencana alam dan sejenisnya. 
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3. Kriteria Mustahik Zakat  

Berdasarkan penjelasan di atas, agar zakat dapat berdaya guna secara 

maksimal, maka pemaknaan kontektual terhadap delapan ashnaf yang dapat 

dialami dengan zakat adalah sebagai berikut : 

a. Fakir, Menurut Imam Syafi‟I yakni orang yang tidak mempunyai harta 

dan tidak mempunyai mata pencaharian yang mana hal ini dialami secara 

terus menerus atau dalam beberapa waktu saja, baik ia meminta-minta 

(kepada orang lain) maupun tidak meminta-minta.
33

 

b. Miskin, adalah orang-orang yang memiliki harta namun tidak mencukupi 

untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, seperti orang yang 

membutuhkan sepuluh dan dia hanya mempunyai delapan, sehingga tidak 

mencukupi kebutuhan sandang, pangan dan pangannya. Menurut para 

ulama Syafi‟iyah dan Hanabilah, orang fakir lebih buruk keadannya 

dibandingkan dengan orang miskin.
34

  

Dalil mereka bahwa orang fakir lebih buruk kondisinya dibandingkan 

orang miskin sebagaimana firman Allah: 

                      

                 

 

Artinya : adapun perahu itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang 

bekerja di laut..(QS. Al-Kahf: 79) 

 

c. Amil, adalah orang-orang yang bertugas mengumpulkan dan membagi 

zakat, dapat membagi zakat kepada orang-orang yang berhak 

                                                 
33

 Imam Syafi‟I, Ringkasan Kitab Al-Umm, Buku 1, Jakarta: Pustaka Azzam, 2012, h. 

500. 
34

 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 3, Jakarta: Gema Insani, 2011, h. 

282. 



41 

 

mendapatkannya, dan bias menjaga harta. Amil diberi zakat karena 

sebagai ganti upah kerjanya. Oleh karenanya, dia tetap diberi zakat 

sekalipun dia orang kaya. 

d. Muallaf, adalah orang-orang yang baru memeluk agama Islam dan yang 

membutuhkan bantuan sehingga dapat menyesuaikan diri dengan keadaan 

baru. 

e. Riqab, menurut Imam Malik, Ahmad dan Ishaq adalah budak biasa yang 

dengan jatah zakat mereka dapat dimerdekakan. Menurut golongan Asy-

Syafi‟iyah dan al-Hanafiyyah, riqab adalah budak mukatab, yakni budak 

yang diberi kesempatan oleh tuannya untuk berusaha membebasan 

dirinya, dengan membayar ganti rugi secara angsuran. 

f. Gharimin, yaitu orang yang terbebani hutang dan tidak bias 

membayarnya berhak menerima zakat agar bias melunasinya. Orang yang 

berhutang terbagi kedalam empat bagian, yaitu: 

1) Orang yang menanggung hutang orang lain karena kekeliuran 

sehingga mejadi kewajibannya, 

2) Orang yang salah mengatur keuangannya, 

3) Orang yang bertanggung jawab untuk melunasi hutang, 

4) Orang yang terlibat perbuatan dosa dan kemudian bertaubat. 

Semua kategori yang tercantum diatas boleh menerima zakat agar 

hutangnya terlunasi.
35

 

Dilihat dari segi motivasinya, al-gharim ada dua: berhutang untuk 

kepentingan pribadi di luar maksiat, dan berhutang untuk kepentingan 

masyarakat. Untuk kepentingan pribadi misalnya berhutang untuk nafkah 
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keluarga, pakaian, kawin, pengobatan, merusak barang harta benda orang 

lain sengaja maupun tidak disengaja, dan lain sebagainya. 

Adapun syarat-syarat gharim untuk kepentingan pribadi adalah 

tidak mampu membayar seluruh atau sebagian hutangnya, berhutang 

untuk bidang ketaatan kepada Allah atau dalam hal yang diperbolehkan 

agama, hutang yang sudah harus dilunasi bukan hutang yang masih lama 

masa pembayarannya. Orang yang berhutang merupakan seseorang yang 

kurang mampu yang berhutang untuk keperluan kataatan kepada Allah. 

Tetapi apabila berhutang untuk suatu perbuatan maksiat, maka ia tidak 

diberi dari uang zakat kecuali apabila ia telah bertaubat. 

g. Sabilillah, yaitu orang-orang yang berjalan di jalan Allah secara sukarela. 

Mereka diberi bagian zakat yang dapat dipergunakan untuk memenuhi 

keperluan perang, seperti membeli senjata, kendaraan, memenuhi 

kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Banyak ulama fiqih yang 

mengatakan ”apabila seseorang yang mampu bekerja memfokuskan diri 

untuk menurut ilmu maka ia berhak diberi bagian zakat karena menuntut 

ilmu termasuk kategori jihad fi sabilillah”. Menurut al-Qardhawi, maka 

sabilillah ini harus dipahami dengan cara jalan tengah. Jangan dipahami 

terlalu sempit, yakni dalam perang maupun pertahanan, juga bukan 

berarti yang terlalu luas. Hal ini karena pemahamannya yang terlalu 

sempit maupun terlalu luas terhadap makna sabilillah akan merusak 

pengertian delapan kategori mustahik zakat yang sudah dibatasi oleh Al-

Qur‟an, dan merusak juga pembedaan batas antara kategori yang satu 

dengan kategori yang lain. Semua kategori itu dibuat sebagai jalan 

kebajikan dan kepentingan umat. 
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h. Ibnu Sabil, menurut asy-Syafi‟iyyah ibnu sabil ada dua macam: orang 

yang mau bepergian dan orang yang ditengah perjalanan. Keduanya 

berhak menerima zakat, meskipun ada yang mau menghutanginya  atau ia 

mempunyai harta dinegerinya. Dalam pengertian ini mereka yang 

bepergian dalam bidang ketaatan, seperti haji, perang, ziarah yang 

disunnahkan, berhak diberi bagian zakat untuk nafkah, pakian, tas, 

perbekalan dan apa saja yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan 

kepergiannya itu.
36

 

D. Kriteria Usaha Kecil dan Menengah 

1. Definisi UMKM 

a. Menurut Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 

Usaha mikro, yaitu Usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha 

milik perorangan yang memenuhi kriteria yakni:   

1) Memiliki kekayaaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh 

juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha 

2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 30.000.000 (tiga 

ratus juta rupiah)  

Usaha kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang 

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan 

anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau 

menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah 

atau usaha besar yang memenuhi kriteria yakni 
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1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000 (lima puluh juta 

rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta 

rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha  

2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000- (tiga 

ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000 

(dua milyar lima ratus juta rupiah) 

Usaha menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan 

anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dilimiki, dikuasai, atau 

menjadi bagisan baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil 

atau usaha besar yang memenuhi kriteria: 

1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000 (lima puluh juta 

rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.00.000.000 (sepuluh 

milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha  

2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000 - (tiga 

ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000 

(lima puluh  milyar  rupiah) 

b. Menurut Badan Pusat Statistik(BPS) 

Badana Pusat Statistik(BPS) memberikan definisi UMKM berdasarkan 

kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan usaha yang memiliki jumlah 

tenaga kerja 5 orang sampai denga 19 orang, sedangkan usaha menengah 

merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 20 orang sampai dengan 

99 orang. 
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c. Menurut kementerian Keuangan 

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK 

016/1994 tanggal 27 juni 1994 bahwa usaha kecil sebagai 

perorangan/badan usaha yang telah melakukan  kegiatan /usaha yang 

mempunyai penjualan/omset per tahun setinggi tingginya 

Rp600.000.000 atau asset (aktiva) setinggi-tingginya Rp600.000.000 

(diluar tanah dan bangunan yang ditempati). Contohnya Firma, CV, 

PT, dan Koperasi yakni dalam bentuk badan usaha. Sedangkan contoh 

dalam bentuk perorangan antara lain pengrajin industri rumah tangga, 

peternak, nelayan, pedagang barang dan jasa dan yang lainnya. 

Dari berbagai pendapat diatas , pengertian UMKM dilihat dari 

berbagai aspek, baik dari segi kekayaan yang dimiliki pelaku, jumlah 

tenaga kerja yang dimiliki atau dari segi penjualan/omset pelaku 

UMKM
37

 

                                                 
37

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/30990/4/Chapter%20II.pdf.Diakses20 
April 2016 

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/30990/4/Chapter%20II.pdf.Diakses

