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BAB III 

TINJAUAN UMUM TENTANG PENANGGALAN DAN ZAKAT PROFESI 

A. Pengertian Penanggalan 

Istilah kalender berasal dari bahasa Inggris modern “calender” , berasal 

dari bahasa Perancis lama “ calendier ” yang asal mulanya dari bahasa Latin “ 

kalendarium” yang artinya buku catatan pember pinjaman uang.
36

  

Kalender dalam bahasa Indonesia adalah penanggalan. Adapun menurut 

istilah, kalender dimaknai sebagai suatu tabel atau deret halaman-halaman yang 

memperlihatkan hari, pekan dan bulan dalam satu tahun tertentu.
37

 

Menurut Susiknan Azhari kalender adalah sistem pengorganisasian 

satuan-satuan waktu, untuk tujuan penandaan serta perhitungan waktu dalam 

jangka panjang. 
38

 

Istilah kalender dalam literatur klasik maupun kontemporer biasa disebut 

tarikh, takwm, almanak dan penanggalan.
39

 

 

 

 

 

                                                             
36 Ruswa Darsano, Penanggalan Islam, Tinjauan Sistem, Fiqh dan Hisab Penanggalan, 

Yogyakarta : Labda Press, 2010, h. 27 
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38 Susiknan Azhari, Ensiklopedi Hisab Rukyat, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008, cet II, h. 
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 Susiknan Azhari, Kalender Islam ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU, Yogyakarta : 
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B. Matahari dan Bulan sebagai Penentu Waktu 

1. Matahari sebagai Penentu Waktu 

a. Gerakan Matahari  

Ada dua macam perputaran atau peredaran Matahari yaitu gerakan 

hakiki dan gerakan semu. Gerakan hakiki terdiri dari gerakan rotisi dan 

bergerak di antara gugusan- gugusan bintang. Gerakan rotasi yaitu 

gerakan Matahari pada sumbunya dengan waktu rotasi yaitu gerakan 

Matahar pada sumbunya dengan waktu rotasi di ekuatornya 25 hari, 

sedangkan di daerah kutubnya 27 hari perbedaan waktu ini dapat 

dipahami mengingat Matahari itu merupakan sebuah bola gas yang 

berpijar.
40

 Matahari beserta keseluruhan sistem tata surya bergerak dari 

satu tempat ke arah tertentu. 

b. Matahari sebagai Penentu Waktu dalam Ruang Lingkup Astronomi 

Waktu Matahari itu didasarkan dari ide bahwa saat Matahari 

mencapai titik tertinggi di langit, saat tersebut dinamakan tengah hari. 

Waktu Matahari nyata itu didasarkan dari hari Matahari nyata dan waktu 

Matahari bisa diukur dengan menggunakan jam Matahari.
41

 

c. Matahari sebagai Penentu Waktu dalam Ruang Lingkup Falak atau 

Astronomi Islam 

                                                             
40 Slamet Hambali, Pengantar Ilmu Falak ( Menyimak Proses Pembentukan Alam Semesta), 

Yogyakarta : Bismillah Publisher , 2012, h  
41

 Danang Endarto, Pengantar Kosmodgarafi, Sukarta : LPP UNS dan UPT UNS Press, 2005, 

h. 94 
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Menurut ajaran Islam, hilal ( bulan sabit pertama yang bisa diamati) 

digunakan sebagai penentu waktu ibadah.
42

 Perubahan yang jelas dari 

hari ke hari menyebabkan Bulan dijadikan penentu waktu ibadah yang 

baik. Bukan hanya umat Islam yang menggunakan Bulan sebagai 

penentu waktu kegiatan keagamaan. Umat Hindu menggunakan Bulan 

mati sebagai penentu hari Nyepi. Umat Budha menggunakan Bulan 

purnama sebagai penentu waktu Waisak. Umat Kristiani menggunakan 

purnama pertama setelah vernal equinax (21 maret) sebagai penentu hari 

Paskah.
43

 

Matahari digunakan untuk penentu pergantian tahun yang ditandai 

dengan siklus musim. Kegiatan yang berkaitan dengan musim seperti 

pertanian, pelayaran, perikanan, migrasi banyak yang menggunakan 

kalender matahari.
44

 

Kekurangan kalender matahari adalah tidak bisa menentukan 

pergantian hari dengan cermat, padahal untuk kegiatan agama 

menggunakan kalender Bulan ( Kamariah).
45

 Perlu diketahui bahwa 

dalam kalender hijriah, sebuah hari diawali sejak terbenamnya Matahari 

                                                             
42 Suksinan Azhari, Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern, Yogyakarta : 

Suara Muhammadiyah, 2004, h. 14 
43 Ibid, h. 45 
44 Artikel Hilal dan Masalah Beda Hari Raya disusun oleh T. Djamaluddin ( Staf Peneliti 

Bidang Matahari dan Lingkungan Antariksa, LAPAN, Bandung) 
45 Ibid 
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waktu setempat, dan penetapan bulan (kalender) tergantung pada 

penampakan (visibilitas) bulan. 

d. Matahari dalam Penentuan Waktu Awal Bulan 

Kalender Islam ditentukan berdasarkan penampakan hilal (bulan 

sabit pertama) sesaat sesudah Matahari terbenam. Alasan utama 

dipilihanya Kalender Bulan ( kamariah) nampaknya karena alasan 

kemudahan dalam menentukan awal bulan dan kemudahan dalam 

mengenali tanggal dari perubahan bentuk (fase) Bulan. Ini berbeda dari 

kalender syamsiah (kalender Matahari) yang menekankan pada keajegan 

/ istikamah (konsistensi) terhadap perubahan musim, tanpa 

memperhatikan tanda perubahan hariannya.
46

 

2. Bulan sebagai Penentu Waktu 

a. Sejarah Bulan sebagai Penentu Waktu 

Bulan berasal dari bahasa Latin “ luna” yang kemudian sering 

disebut “ lunar ’’. Bulan adalah satu-satunya satelit alam milik Bumi 

yang merupakan satelit alami terbesar ke-5 di tata surya 
47

 

b. Pergerakan Bulan 

Sebagai satelit alam Bumi, Bulan memiliki dua gerak penting yang 

mempunyai pengaruh secara langsung terhadap bumi, yaitu rotasi dan 

revolusi Bulan. Rotasi bulan yaitu perputaran Bulan pada porosnya dari 

                                                             
46 Susiknan Azhari, op, cit, h. 35 
47 Hendra Wisesa, Mini Eknsiklopedi Alam Semesta, Yogyakarta : Gara Ilmu, 2010, h. 41 
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arah Barat ke Timur
48

, sedangkan Revolusi Bulan adalah Perputaran 

Bulan Mengelilingi Bumi dari arah Barat ke Timur. 

Revolusi bulan ini dipakai sebagai dasar dalam perhitungan hijriah 

dan saka Jawa. Akan tetapi yang dpergunakan dalam perhitungan ini 

bukan waktu sideris , melainkan sinodis. Waktu sinodis atau Syahr al- 

Iqtirol yang berjumlah  29 hari 12 jam 44 menit 2,8 detik.
49

 

c. Fase-fase Bulan 

Bulan adalah benda langit yang tidak mempunyai sinar. Cahayanya 

yang tampak dari Bumi sebenarnya merupakan sinar Matahari yang 

dipantulkan oleh Bulan. Dari hari kehari bentuk dan ukuran cahaya 

Bulan berubah-ubah sesuia dengan posisi Bulan terhadap Matahari dan 

Bumi.
50

 Hal ini dinamakan fase Bulan (Moon’s phase) dan terulang 

setiap sekitar 29,5 hari, yaitu waktu yang diperlukan Bulan untuk 

mengelilingi Bumi, Empat fase utama yang penting bagi Bulan, Bulan 

Baru (New Moon), Kuartal Pertama ( First Quarter), Bulan Purnama 

(Full Moon), Kuartal Ketiga atau Terakhir (Third Quarter atau Last 

Quarter).
51
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49 Ibid, h. 131 
50 Ibid, h. 131 
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Empat fase ini merupakan fase utama Bulan. Selain fase utama 

tersebut, juga terdapat delapan fase yang lebih detail. Pada dasarnya, ini 

menunjukkan delapan tahap bagian permukaan Bulan yang terkena sinar 

Matahari dan kenampakan georentris bagian yang tersinari ini yang 

dapat dilihat dari Bumi. Kondisi yang dijelaskan dalam tahapan detail 

fase Bulan ini dapat berlaku di lokasi maupun di permukaan Bumi.
52

 

Fase-fase Bulan ini dapat dipergunakan dalam penentuan waktu 

bulanan selama satu tahun. Jenis kalender yang menggunakan Bulan 

sebagai acuan disebut kalender Bulan. Perhitungan ini dilakukan dengan 

melihat perubahan fase-fase Bulan setiap harinya selama 1 bulan. 

Dengan begitu, jumlah hari dapat dilihat berdasarkan bentuk permukaan 

Bulan yang tampak dari Bumi. 

Fase-fase Bulan yang berlangsung secara teratur tiap bulannya 

memberikan kemudahan bagi manusia untuk membuat sistem waktu. 

Sistem waktu ini berupa perhitungan jumlah hari setiap bulan yang 

mengikuti siklus sinodis Bulan, meskipun Bulan melakukan perputaran  

sebesar 360, masih belum dianggap memasuki awal bulan baru.
53

 

Konsep waktu dalam penanggalan Bulan ( terutama kalender Hijriah 

umat Islam) menggunakan benda langit sebenarnya. 

 

                                                             
52 Ibid, h. 32 
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 Moedji Raharto, Sistem Penanggalan Syamsiyah/Masehi, Bandung : Penerbit ITB, 2001, h. 
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C. Macam-Macam Penanggalan 

a. Penanggalan Hijriah 

Istilah Hijriah berasal dari bahasa arab ْجز – يجٓز – ْجز ا yang artinya 

pindah ke negri lain atau hijrah, karena penamaan Hijrah mengacu kepada 

perhitungan tahun pertama yang dimulai sejak peristiwa hijrahnya Nabi dari 

Makkah ke Madinah.
54

 Kalender Hijriah bisa disebut juga kalender Kamariah 

atau kalender Islam, yaitu kalender yang berdasarkan pada perjalanan Bulan 

terhadap Bumi dan awal bulannya dimulai apabila setelah terjadai ijtimak 

Matahari tenggelam terlebih dahulu dibandingkan Bulan, pada saat itu posisi 

hilal diatas ufuk untuk seluruh wilayah hukum. 

1. Sejarah Penanggalan Hijriah 

Sebelum datangnya Islam, di tanah Arab dikenal sistem kalender berbasis 

campuran antara Bulan (kamariah) maupun Matahari (syamsiah). Peredaran 

Bulan digunakan dan untuk mensinkronkan dengan musim dilakukan 

penambahan jumlah hari (interkalasi). 

Kalender pada waktu itu belum mengenal bilangan tahun. Sebuah tahun 

dikenal dengan nama peristiwa yang cukup penting di tahun tersebut. Misalnya, 

tahun dimana Muhammad lahir, dikenal dengan sebutan “ Tahun Gajah”.
55

 

Sistem penanggalan Islam tanggal 1 Muharram 1 H dihitung sejak peristiwa 

hijrahnya Nabi Muhammad Saw beserta para pengikutnya dari Makkah ke 

                                                             
54 Susiknan azhari, Op.cit, h. 27 
55

 Soekarna, Ensiklopedia Sejarah dan Kebudayaan Islam, Jakarta : PT Logos Wacana Ilmu, 

1996, h. 16. 
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Madinah, atas perintah Allah Swt. Oleh karena itulah kalender Islam disebut juga 

sebagai kalender hijriah.
56

 

Penanggalan dengan tahun hijriah ini tidak langsung diberlakukan tepat 

pada saat peristiwa hijrahnya nabi saat itu. Kalender Islam baru diperkenalkan 

pada tahun 17 H, bertepatan dengan diangkatnya Umar ibn Khattab diangkat 

menjadi Khalifah atau setelah hijrahnya Rasul yaitu sejak munculnya persoalan 

menyangkut sebuah dokumen yang tidak bertahun yang terjado pada bulan 

Sya’ban muncul pertanyaan dari Abu Musya al Asy’ari, bulan Sya’ban yang 

dimaksud tahun yang lalu, tahun ini atau tahun yang akan datang. 

Atas peristiwa itu, Umar ibn Khattab menganggap perlu adanya hitungan 

tahun dalam Islam. Maka dibentuklah panitia kecil yang terdiri dari beberapa 

sahabat terkemuka untuk memusyawarahkan penentuan awal tahun Islam.
57

 

Peristiwa hijrah adalah pengorbanan besar dalam sejarah awal 

perkembangan Islam. Peristiwa peristiwa hijrah adalah pengorbanan besar 

pertama yang dilakuakan nabi dan umat untuk keyakinan Islam, terutama dalam 

masa awal perkembangannya. Hijrah ini juga melatarbelakangi pendirian kota 

muslim pertama. Tahun baru dalam Islam mengingatkan umat Islam tidak akan 

                                                             
56 M. Choeza’i Aliy, Pelajaran Hisab Istilah Untuk Mengetahui Penanggalan Jawa Islam 

Hijriyah dan Masehi, Semarang : Ramadhani, 1977, h. 6 
57

 Sofwan Jannah, Kalender Hijriah dan Masehi 150 Tahun , Yogyakarta : UII Press, 1994, h. 
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kemenangan atau kejayaan Islam, tetapi mengingatkan pada pengorbanan dan 

perjuangan tanpa akhir di dunia.
58

 

Penanggalan hijriah ini berdasarkan pada peredaran Bulan mengelilingi 

Bumi. Penanggalan ini didasarkan pada perhitungan (hisab). Satu kali edar 

lamanya 29 hari 12 jam 44 menit 2,5 detik.
59

  

2. Karateristik Penanggalan Hijriah 

Penentuan dimulainya sebuah hari pada kalender hijriah beda dengan 

kalender masehi. Pada kalender masehi, sebuah hari  dimulai pada pukul 00.00 

namun pada kalender hijriah sebuah hari dimuali ketika terbenamnya Matahari di 

tempat tersebut.
60

 

Kalender hijriah dibangun berdasarkan rata-rata siklus sinodik Bulan. 

Kalender kamariah memiliki 12 bulan dalam setahun. Menggunakan siklus 

sinodik Bulan, bilangan hari dalam satu tahunnya adalah (12 x 29,53059 hari = 

354,36708 hari). Inilah yang menjelaskan 1 tahun kalender hijriah lebih pendek 

sekitar 11 hari dibanding dengan 1 tahun kalender masehi.
61

 

Usia bulan tidak tetap melainkan berubah-ubah (29 - 30 hari) sesuai 

dengan kedudukan ketiga benda langit tersebut. Selain itu juga dalam waktu satu 

tahun masehi bisa terjadi dua tahun baru hijriah. Contohnya seperti yang terjadi 

                                                             
58 http://langit selatan.com, menghitung-hari-dengan-sistem-penanggalan-hijriah. Diakses 

pada hari Minggu, 08 April 2018. 
59 Muhyiddin Khaizin, op, cit, h. 112 
60 Ibid, h. 51 
61 Susiknan Azhari, op. Cit. h. 38 
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pada tahun 1943, dua tahun hijriah jatuh pada tanggal 8 Januari 1943 dan 28 

Desember 1943. 

Sekarang ini umat Islam belum begitu kenal dengan kalendernya sendiri, 

tetapi lebih kenal dengan kalender masehi, akibatnya sering terjadi kebingungan 

manakala ada perbedaan dalam awal dan akhir yang mana tidak bisa dijadikan 

acuan dalam melakukan ibadah. 
62

 

b. Penanggalan Masehi 

Sistem ini dalam istilah disebut penanggalan Syamsiah, Miladiah, atau 

Masehi. Secara etimologi kalender masehi adalah kalender matahari yang 

menghitung perputaran matahari disekeliling bumi. Sehingga sebagian kalangan 

menyebutnya penanggalan surya atau Matahari.
63

 

1. Sejarah Penanggalan Masehi 

Permulaan tarikh masehi adalah hari lahir Nabi Isa as. Tarikh ini di susun 

dan dimulai dipergunakan 527 tahun setelah hari kelahari tersebut. Sebelum 

memakai tarikh masehi, orang lebih banyak menggunakan tarikh Romawi.
64

 

Sistem kalender masehi yang sekarang digunakan, berakar dari sistem 

kalender Julian yang merupakan perbaikan sistem kalender (penanggalan) 

Romawi. Reformasi kalender ini dilakukan Julius Caesar pada tahun 45 SM 

dengan bantuan seorang ahli matematika dan astronomi Alexandria yang 

                                                             
62 Maskufa, Ilmu Falak,  Jakarta : Gaung Persada, 2010, h. 186 
63  Abdul Karim dan M. Rifa Jamaluddin Nasir, Mengenal Ilmu Falak Teori dan 

Implementasi, Yogyakarta : Qudsi Media, 2012, h. 25 
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bernama sosigenes, dengan mempergunakan panjang satu tahun syamsiah = 

365,25 hari. Sistem kalender ini kemudian terkenal dengan sistem kalender 

Julian.
65

 

Penanggalan masehi diproklamirkan penggunaannya dengan Numa 

Pompilus pada tahun berdirinya kerjaan Roma tahun 753 SM. Penanggalan ini 

berdasarkan pada perubahan musim sebagai akibat peredaran semu Matahari, 

dengan menetapkan panjang satu tahun berumur 366 hari. Bulan pertamanya 

Maret, karena posisi Matahari berada di titik Aries itu terjadi pada bulan Maret.
66

 

Pada tahun 46 SM atas saran dari ahli astronomi Iskandaria yang bernama 

Sosigenes diperintahkan agar penanggalan Numa tersebut diubah dan 

disesuaikan dengan posisi Matahari sebenarnya, yaitu dengan memotong 

penanggalan yang sedang berjalan sebanyak 90 hari dan menetapkan pedoman 

baru bahwa satu tahun itu ada 365.25 hari. Penanggalan hasil koreksi ini 

kemudian dikenal dengan kalender Yulius atau kalender Yulian.
67

 

Pemberian nama pada tarikh masehi ini ada kaitannya dengan Dewa 

bangsa Romawi. Contoh: bulan Martius mengambil nama Dewa Mars. 

Kemudian pada waktu Dewan Gereja bersidang yang pertama kalinya pada bulan 

Januari, maka mulai saat itu bulan Januari ditetapkan sebagai Bulan yang 

                                                             
65 Shofiyullah, Mengenal Kalender Lunisolar di I ndonesia, Malang : Pondok Pesantren 

Miftahul Huda, 2006, h. 12 
66 Slamet Hambali, Almanak Sepanjang Masa, Semarang : Program Pascasarjana IAIN 
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67 Muhyiddin Khaizin, op.cit, h, 105-106 
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pertama dan bulan yang terakhir adalah Desember. Sistem ini dikenal dengan 

nama sistem Yustinian.
68

 

Meskipun sudah diadakan koreksi dan perubahan, ternyata kalender 

yulian masih lebih panjang 11 menit 14 detik dari titik musim yang sebenarnya, 

sehingga sebagai akibat kalender itu harus mundur 3 hari setiap 400 tahun.
69

 

Pada tahun 1582 Paus Gregorius XIII untuk mengadakan koreksi terhadap sistem 

peanggalan Yustinian yang sudah berlaku agar sesuai dengan posisi Matahari 

yang sebenarnya.
70

 

Atas saran Klafius ( ahli perbintangan), pada tanggal 4 Oktober 1582 

Paus Gregorius XIII memerintahkan agar keesokan harinya tidak dibaca 15 

Oktober 1582 dan ditetapkan bahwa peredaran Matahari dalam satu tahun itu 

365.2425 hari, sehingga ada ketentuan baru, yaitu angka tahun yang tidak habis 

dibagi 400 atau angka abad yang tidak habis dibagi 4 adalah tahun Basithah (365 

hari), serta ditetapkan bahwa tahun kelahiran Isa al-Masih dijadikan sebagai 

tahun pertama.
71

 

Dengan demikian setiap 4 tahun merupakan satu siklus  (1461 hari). 

Sistem penanggalan ini dikenal dengan Sistem Gregorian. Sitem Gregorian inilah 

yang berlaku sampai sekarang ini. 

 

                                                             
68 Slamet Hambali. Op.cit, h. 37 
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2. Perhitungan Kalender Masehi 

Konsep perhitungan sistem penanggalan ini didasarkan pada lama 

perjalanan revolusi Bumi mengorbit Matahari. Terdapat 2 macam periode tahun 

lama revolusi bumi terhadap matahari dalam waktu satu tahun, yaitu tahun 

sideris dan tahun tropis. Tahun sideris adalah periode revolusi Bumi mengelilingi 

Matahari satu putaran. Sedangkan tahun tropis adalah periode relatif revolusi 

bumi mengelilingi matahari terhadap titik musim semi. Adapun pembagiannya 

menjadi beberapa bulan maka itu merupakan kreasi sebagian umat menyesuikan 

kepentingannya, dari sini terbentuk kalender masehi.
72

 

D. Pengertian Zakat Profesi 

Profesi adalah segala usaha yang halal dan dapat mendatangkan hasil dan 

dapat mendatangkan hasil (uang) yang relative banyak cara yang mudah, baik 

melalui keahlian tertentu maupun tidak. Dari pengertian yang terdapat pada kata 

zakat dan profesi maka muncullah beberapa pengertian mengenai zakat profesi.  

Ahmad Husain mengatakan bahwa zakat profesi adalah zakat yang 

dikeluarkan dari hasil usaha orang muslim yang memiliki keahlian 

dibidangnya.
73

  

Istilah profesi didalam bahasa arab tidak ditemukan, karena bahasa arab 

sangat sedikit menggunakan bahasa asing. Tetapi istilah profesi diterjemahkan 

dalam dua kosa kata. Al-mihnah, kata ini digunakan untuk menunjuk pekerjaan 
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yang mengandalkan otak. Al- hirfah, kata ini lebih ditunjukkan untuk pekerjaan 

yang mengandalkan tenaga otot. 

Jadi zakat profesi membentuk dua fungsi penting yaitu: 

1. Zakat akan membersihkan jiwa orang yang membayarnya dari sifat serakah, 

dan bahkan mendorong seseorang untuk berdarma dan membelanjakan harta 

untuk hal-hal baik. 

2. Menjadikan masyarakat tumbuh dengan baik. Dan mencegah segala pengaruh 

yang menyebabkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi dan mendorong 

tercapainya kemajuan ekonomi. 

E. Dasar Hukum Zakat Profesi 

Setelah penjelasan diatas bahwa zakat merupakan pemberian sebagian 

harta dalam jumlah tertentu kepada orang lain sebagai rasa syukur terhadap 

nikmat Allah SWT. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah 2: 

43 : 

ٕاْ  ًُ أَقِي ةََْْٔ ٰٕ هَ َءاتُٕا ْْٱنصَّ ةََْٔ ٰٕ َك ٍََْيَعْْٱۡرَكُعٕاْ َْْٔٱنزَّ ِكِعي  ٣٤ْْٱنزَّٰ
Artinya : Dan laksanakanlah Shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta 

orang yang rukuk. 

Didalam sebuah hadist Rasulallah bersabda : 

عٍْابٍْعًزْقاْلْ:ْقمْرْسْٕلْهللاْصهىْهللاْعهئّْْسهى.ْبُىْاْالْسآلْوْعهىْخًسْشٓاْدةْ

وْانصهآلْةْٔايتاءْانزْكاْةْْٔحجْانبيتْْٔاٌْالْانّْاالْهللأْْاٌْيحًذْاعبذِْٔرسْٕنّْٔاقاْ

 يضاٌْْ)رٔاِْيسهى(صٕوْر
Artinya :  dari ibnu Umar r.a bahwa rasulallah bersabda: Islam itu didirikan 

atas lima pekara bersaksi tiada tuhan selain Allah dan Muhammad 
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adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berhaji 

kebaitullah bagi siapa yang mampu dan berpuasa dibulan ramadhan. 

( H. R. Muslim ).
74

 

Zakat adalah satu tiang agama dari Rukun Islam yang lima, zakat 

memiliki nilai ta’abudi dan ta’aquli, ta’abudi adalah ketaatan kepada Allah SWT 

terhadap ketentuan hukum yang ditetapkan dalam Alquran dan Sunnah, yang 

tidak dapat dinalar secara akal hanya diterima apa adanya tanpa interpensi 

manusia. Adapun nilai ta’aquli adalah ketentuan nash Alquran dan Sunnah yang 

masih dapat diinterpensi oleh akal  terkait dengan manajemen pengelolaan zakat 

yang harus mencerminkan dari tujuan disyarikatkan zakat tersebut. 

Pemahaman prinsip ini harus didasari oleh umat islam agar dapat 

menegakkan zakat yang merupakan salah satu rukun Islam dan tidak dipisahkan 

dengan empat rukun Islam yang lainnya. Dengan ketentuan ta’abudi menjadikan 

pelaksanaan zakat sesuai dengan ketentuan yang telah diatur syari’at islam dan 

berpegang pada nilai ta’aquli dalam mengelola zakat dengan perkembangan 

zaman dan dapat mencapai tujuan zakat tersebut sehingga kedua hal ini 

dipadukan agar tercapainya kesempurnaan.  

Syari’at mengerjakan shalat dan menunaikan zakat didalam Al-Qur’an 

sering dikaitkan, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-baqarah 110 :  

ٕاْ  ًُ أَقِي ةََْْٔ ٰٕ هَ َءاتُٕا ْْٱنصَّ َٔ
ةَْ  ٰٕ َك َْخۡيٖزْتَِجُذُِِْٔعَُذْْٱنزَّ ٍۡ ُيٕا ِِْلََفُِسُكىْيِّ َياْتُقَذِّ ِْهَٔ ْْٱللَّ ٌَّ َْإِ ْٱللَّ

ْبَِصيٞزْ ٌَ هُٕ ًَ اْتَۡع ًَ  ١١١ْبِ
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Artinya :  dan laksanakanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan 

yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya 

(pahala) disisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu 

kerjakan. 

Melihat dari penjelasan diatas bahwa kedudukan zakat sama dengan 

shalat, maksudnya adalah bahwa meninggalkan zakat sama dengan 

meninggalkan shalat karena shalat dengan zakat adalah prinsip Islam dan 

termasuk salah satu dari lima pilar tonggak Agama Islam. Adapun syari’at 

diwajibkan zakat itu adalah untuk umat muslim yang mampu dan memiliki harta 

yang telah cukup nisab harta kekayaan baik yang diperoleh dari hasil usaha 

maupun hasil produksi. 

Mengenai zakat penghasilan/ profesi dari harta kekayaan dan keuntungan 

belum dikenal oleh para ulama Fiqh pada masa dulu, seperti pengahasilan gaji 

pegawai, baik swasta maupun pegawai negri. 

Zakat penghasilan termasuk masalah ijtihad yang perlu dikaji menurut 

pandangan hukum syari’ah dengan mempertimbangkan dalil-dalil Syar’i yang 

berkaitan dengan zakat. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa harta 

penghasilan itu dikeluarkan zakatnya bila mencapai masa setahun penuh pada 

pemiliknya, kecuali jika pemiliknya mempunyai harta sejenis yang harus 
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dikeluarkan zakatnya yang untuk zakat itu zakat harta penghasilan itu 

dikeluarkan pada permulaan tahun dengan syarat sudah mencapai nisab.
75

 

Imam Malik berpendapat bahwa harta penghasilan tidak dikeluarkan 

zakatnya sampai penuh waktu setahun, baik harta tersebut sejenis dengan jenis 

harta pemiliknya atau tidak sejenis.
76

 Imam Syafi’i berpendapat bahwa harta 

penghasilan itu dikeluarkan zakatnya bila mencapai waktu setahun meskipun ia 

memiliki harta sejenis yang sudah cukup nisab. Ibnu Hazm berpendapat bahwa 

ketentuan setahun berlaku bagi seluruh harta benda, uang penghasilan atau 

bukan, bahkan termasuk anak-anak binatang piaraan, sedangkan Daud Zahiri 

berpendapat bahwa seluruh harta penghasilan wajib zakat tanpa persyartan 

setahun. Tetapi semua ini tidak terbebas dari dari kesalahan serupa yang diderita 

oleh pendapat sebelumnya.
77

 

Penghasilan berupa gaji tidak terlepas dari kewajiban zakat, berdasarkan 

pemahaman kepada firman Allah SWT, dalam surat Al-Baqarah ayat 267 :  

َٰٓأَيَُّٓا ٍَْْيَٰ ْْٱنَِّذي ٍَ ْنَُكىْيِّ ْأَۡخَزۡجَُا آَٰ ًَّ ِي َٔ ْ ِتَْياَْكَسۡبتُۡى ِْيٍْطَيِّبَٰ ْأََفِقُٕا  ا  َٰٕٓ اَلِْْۡلَۡرِضْ ٱَءاَيُُ َٔ
ًُٕا ْ ًَّ نَۡستُىْبِْْٱۡنَخبِيثَْتَيَ َٔ ْ ٌَ ُّْتُُفِقُٕ ُۡ َْْٔ َِْي ْ  ِّ ُضٕا ْيِي ًِ َْٰٓأٌَْتُۡم ْإِالَّ ِّ ا ْاِخِذي َٰٕٓ ًُ ْْٱۡعهَ ٌَّ َْأَ ْيْ َغُِْْٱللَّ

يٌذْ ًِ  ٧٦٢َْح
Artinya :  Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan 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 dari padanya, 

Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan 

memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha 

Kaya lagi Maha Terpuji. 
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Ayat diatas menggambarkan secara umum bahwa Allah SWT telah 

mewajibkan zakat sari sebagian hasil usaha yang baik. Keumuman ayat ini dapat 

dilihat dari penjelasan berikut. 

a. Menurut Sayyid Qutd bahwa ياْكسبتى secara umum yaitu untuk semua orang 

mukmin sepanjang waktu dan setiap generasi. Mencakup semua harta yang 

sampai ketangan manusia dari yang halal lagi yang baik.
78

 

b. Menurut Ibnu Kasirt bahwa ayat tersebut diatas mengandung kepada orang 

yang beriman agar menginfaqkan sebagian hartanya. Dan lafaz  يٍْطيباْياْكسبتى 

bermakna sebagian harta yang baik dan melarang menafkahkan dengan harta 

yang jelek. Karena Allah SWT Maha bail dan tidak menerima kecuali yang 

baik pula.
79

 

c. Masjfuk Zuhdi juga berpendapat kata يا mengandung pengertian yang umum 

yaitu apa saja. Jadi ْكسبتى  adalah sebagian dari hasil (apa saja) yang kamu يا

usahakan yang baik-baik seperti gaji, honorarium, dan lain-lainya. Semua itu 

terkena  wajib zakat asal penghasilan itu telah melebihi kebutuhan pokok 

hidup dan keluarganya yang berupa sandang, pangan dan papan dan juga 

alat-alat rumah tangga. Kendaraan dan lain-lain.
80
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Dari ayat dan penjelasan diatas dipahami bahwa semua penghasilan (gaji, 

honorium, dan sebagainya) terkena wajib zakat dengan ketentuan penghasilan 

tersebut telah melebihi kebutuhan pokok dirinya dan keluarganya. Dan yang 

lebih jelas lagi bahwa harta tersebut telah sampai nisab. 

 


