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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

A. Zakat 

1. Definisi Zakat 

Secara bahasa, zakat berarti tumbuh (numuww) dan bertambah 

(ziyadah). Jika diucapkan, zaka al-zar’, artinya adalah tanaman itu tumbuh 

dan bertambah. Jika diucapkan zakat al-nafaqah, artinya nafkah tumbuh 

dan bertambah jika diberkati.
19

 Zakat menurut kamus besar bahasa 

Indonesia adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang 

yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak 

menerimanya (fakir miskin dsb) menurut ketentuan yang telah ditetapkan 

oleh syarak; salah satu rukun Islam yang mengatur harta yang wajib 

dikeluarkan kepada mustahik.
20

 Sedangkan menurut Yusuf Qardhawi  

zakat ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (masdar) 

dari zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Menurut Lisan al-

Arab arti dasar kata zakat, ditinjau dari sudut bahasa, adalah suci, tumbuh, 

berkah, dan terpuji: semuanya digunakan di dalam Al-Qur’an dan hadis.
21

 

Zakat merupakan salah satu dari lima nilai instrumental yang strategis dan 

sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan masyarakat 

serta pembangunan ekonomi umumnya.
22

 Tujuan zakat tidak sekedar 
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menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang 

lebih permanen yaitu mengentas kemiskinan.
23

 

Adapun zakat menurut syara’, berarti hak yang wajib (dikeluarkan 

dari) harta. Mahzab Maliki mendefinisikannya dengan, “Mengeluarkan 

sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai 

nishab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang 

berhak menerimanya (mustahiqq)-nya. Dengan catatan, kepemilikan itu 

penuh dan mencapai hawl (setahun), bukan barang tambang dan bukan 

pertanian.” Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan, “Menjadikan 

sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang 

yang khusus, yang ditentukan oleh syari’at karena Allah swt.” Kata 

“menjadikan sebagai harta sebagai milik” (tamlik) dalam definisi di atas 

dimaksudkan sebagai penghindaran dari kata ibadah (pembolehan).
24

  

Secara etimologi, zakat memiliki arti berkembang, bertambah, 

banyak, dan berkah. Zakat juga bermakna mensucikan.
25

 Hal ini 

sebagaimana tercermin dalam firman Allah SWT. sebagai berikut : (QS. 

Asy-Syams [91]: 9) 

ْ﴾٩﴿ْزَكَّاَىاَْمنْأَف  َلحََْْقدْ   
Artinya : Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu,

26
 

 

Oleh karenanya, zakat dapat mensucikan jiwa dan harta orang yang 

menunaikannya. Sedangkan menurut syariat, zakat adalah pengambilan 
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26

 Kementerian Agama RI, AT THAYIB: Al-Qur’an Transliterasi Per Kata dan 

Terjemahan Per Kata, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011) hlm. 595. 



 37 

harta tertentu, berdasarkan tata cara tertentu, dan diberikan kepada orang-

orang tertentu. Makna zakat dalam syariat terkandung dua aspek di 

dalamnya. Pertama, sebab dikeluarkannya zakat itu karena adanya proses 

tumbuh kembangnya pada harta itu sendiri atau tumbuh kembang pada 

aspek pahala yang menjadi semakin banyak dan subur disebabkan 

mengeluarkan zakat. Atau keterkaitan adanya zakat itu semata-mata 

karena memiliki sifat tumbuh kembang seperti zakat tijarah dan zira’ah. 

Kedua, pensucian karena zakat adalah pensucian atas kerakusan, 

kebakhlan jiwa, dan kotoran-kotoran lainnya, sekaligus pensucian jiwa 

manusia dari dosa-dosanya.
27

 

Sedangkan menurut UU No. 23 Tahun 2011
28

 tentang pengelolaan 

zakat, bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang 

Muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak 

menerimanya sesuai dengan syariat Islam.  

Pasal 4 

(1) Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah. 

(2) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. Emas, perak, dan logam mulia lainnya; 

b. Uang dan surat berharga lainnya; 

c. Perniagaan; 

d. Pertanian, perkebunan, dan kehutanan; 

e. Peternakan dan perikanan; 
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f. Pertambangan; 

g. Perindustrian; 

h. Pendapatan dan jasa; dan 

i. Rikaz. 

(3) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang 

dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha. 

2. Dalil Zakat dan Hukum Zakat 

1. Dalil Zakat 

Agama Islam telah menyatakan dengan tegas, bahwa zakat 

merupakan salah satu rukun dan fadhu yang wajib ditunaikan oleh setiap 

Muslim yang hartanya sudah memenuhi kriteria dan syarat tertentu. 

Otoritas fiqih Islam yang tertinggi, Al-Quran dan Hadis menyatakan hal 

tersebut dalam banyak kesempatan. Jumhur ulama pun sepakat, bahwa 

zakat merupakan suatu kewajiban dalam agama yang tidak boleh di 

ingkari (Ma’lum min al-Din bi al-Dharurah). Artinya, siapa yang 

mengingkari kewajiban berzakat, maka ia dihukum telah kufur terhadap 

ajaran Islam.
29

 

Sebagaimana yang disinggung, amat banyak ayat Al-Quran dan 

hadis menjadi dalil pensyariatan zakat. Diantaranya adalah firman Allah : 
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 Akhmad Mujahidin, Ekonomi Islam 1, (Pekanbaru: Al-Mujtahadah Press, 2007), h. 68.  
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Artinya : Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa 

saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan 

mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah 

Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah 

[2] : 110)
30

 

 

                           

                      

               

 

Artinya : Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, maka bunuhlah 

orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka, 

dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah 

ditempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan mendirikan 

sholat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada 

mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun 

lagi maha Penyayang. (QS. At-Taubah [9] : 5)
31

 

 

                        

    

Artinya : Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan 

zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. 

Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang 

mengetahui. (QS. At-Taubah [9] : 11)
32

 
 
 

Hadis yang menjelaskan tentang orang-orang yang tidakmembayar 

zakat, Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim (as-Syaikhan) 

dari Abdullah bin Umar : 
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Artinya :“rasulullah bersabda: “Saya diinstruksikan untuk memerangi 

mereka, kecuali bila mereka sudah mengikrarkan syahadat 

bahwa tidak ada Tuhanselain Allah dan Muhammad adalah 

RasulNya, mendirikan salat, dan membayar zakat. Bila mereka 

sudah melaksanakan hal itu, maka darah mereka sudah 

memperoleh perlindungan dari saya, kecuali oleh karena hak-

hak Islam lain, yang dalam hal ini perhiungannya diserahkan 

kepada Allah.”
33

 

 

Dan hadis dari Abu Hurairah : 
 
 

 

 

 

 

 

Artinya: Rasulullah bersabda, “Saya diinstruksikan untuk membunuh 

manusia kecuali bila mereka mengikrarkan syahadat bahwa tidak 

ada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah serta 

beriman kepada saya, dan kepada apa yang saya bawa. Bila 

mereka sudah melaksanakan hal itu, darah dan harta mereka 

memperoleh prelindungan dari saya, kecuali oleh hak-hak lain 

yang perhitungannya diserahkan kepada Allah.”
34

 

 

Hadis-hadis itu menunjukkan dengan tegas bahwa orang-orang 

yang tidak membayar zakat harus diserang sampai ia membayarnya. 

Hadis yang menjelaskan kewajiban zakat sama dengan kewajiban 

salat. 
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Artinya:  “Ketika Rasulullah s.a.w. meninggal, maka yang terpilih 

menjadi khalifah adalah Abu Bakar, tetapi sebagian orang Arab 

tidak mengakuinya. Kata Umar, “Mengapa kau memerangi 

orang-orang itu, sedangkan Rsaulullah s.a.w telah mengatakabn 

“Saya hanya diperintahkan memerangi manusia sebelum 

mengikrarkan “Tidak ada Tuhan selain Allah”? Bila mereka 

sudah mengikrarkannya, maka darah dan kekayaan mereka 

memperoleh perlindungan dari saya, kecuali bila didapat 

kewajiban dalam kekayaan darah itu, sedangkan penilaian 

terhadap mereka terserah kepada Allah?” Ia menjawab, “Demi 

Allah, saya akan memerangi siapapun yang membeda-bedakan 

zakat dari salat, oleh karena zakat adalah kewajiban dalam 

kekayaan. Demi Allah, andaikan mereka tidak mau lagi 

memberikan seekor anak kambing yang dulu mereka berikan 

kepada Rasulullah, maka saya pasti memerangi mereka oleh 

karena itu.” 
35

 

 

2. Hukum Zakat   

a. Hukum zakat adalah wajib. Orang yang menunaikannya akan 

mendapatkan pahala, sedangkan yang tidak menunaikannya akan 

mendapatkan siksa. Kewajiban zakat tersebut telah ditetapkan melalui 

dalil-dalil qath’i (pasti dan tegas) yang terdapat dalam Al-Qur’an dan 

hadis sebagaaimana yang telah disebutkan sebelumnya, setra telah 

disepakati oleh para ulama (ijma’).
36
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b. Agama Islam telah menyatakan dengan tegas, bahwa zakat merupakan 

salah satu rukun dan fardhu yang wajib ditunaikan oleh setiap Muslim 

yang hartanya telah memenuhi kriteria dan syarat tertentu. Otoritas 

fiqih Islam yang tertinggi, Al-Qur’an dan Hadis menyatakan hal 

tersebut dalam banyak kesempatan. Jumhur ulama pun sepakat, bahwa 

zakat merupakan suatu kewajiban dalam agama yang tidak boleh 

diingkari (Ma’lum min al-Din bi al-Dharurah). Artinya, siapa yang 

mengingkari kewajiban berzakat, maka ia dihukum telah kufur 

terhadap ajaran islam.
37

  

c. Menurut Undang-Undang No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan 

d. Zakat pada Pasal 1(2)
38

, zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh 

seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai 

dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak 

menerimanya. 

3. Jenis-jenis Zakat 

1. Zakat Fitrah 

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

berzakat bagi setiap individu baik untuk orang yang sudah dewasa maupun 

belum dewasa, dan dibarengi dengan ibadah puasa (shaum).
39

 

Zakat fitrah mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut:
40

 

                                                             
37

 Akhmad Mujahidin, Op, Cit., h. 68. 
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a. Fungsi ibdah 

b. Fungsi membersihkan orang yang berpuasa dari ucapan dan perbuatan 

yang tidak bermanfaat. 

c. Memberikan kecukupan kepada orang-orang miskin pada hari raya 

fitri. 

Zakat fitrah wajib dikeluarkan sebelum shalat ied; namun ada pula 

yang membolehkan mengeluarkannya mulai pertengahan bulan 

Ramadhan. Bukan dikatan zakat fitrah apabila dilakukan setelah shalat ied. 

Ini pendapat yang paling kuat.
41

 

Zakat fitrah dibayarkan sesuai dengan kebutuhan pokok disuatu 

masyarakat, dengan ukuran yang juga disesuaikan dengan kondisi ukuran 

atau timbangan yang berlaku, juga dapat diukur dengan satuan uang. Di 

indonesia, zakat fitrah diukur dengan timbangan beras sebanyak 2,5 

kilogram. Ini sebenarnya tidak cukup, karena beberapa alasan yaitu:
42

 

1. Ukuran berat qurma dengan gandum adalah wajar karena kedua hasil 

bumi tersebut dapat segera dimakan, atau dimasak tanpa lauk-pauk. 

2. Ukuran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad menunjukkan adanya 

indikasi sesuai dengan kebutuhan; sementara kebutuhan setiap orang 

terkadang berbeda. Juga kemampuan setiap orang pun berbeda.    

Oleh karena itu sangat layak jika ukuran zakat fitrah untuk di 

Indonesia perlu ditinjau kembali sehingga standarnya dapat memenuhi 

kebutuhan orang miskin pada saat itu.
43
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Pendistribusian zakat fitrah dapat dilakukan kepada: 

1. Delapan golongan mustahik secara merata dan bersifat wajib. 

2. Delapan golongan mustahik, dengan mengkhususkan golongan fakir. 

3. Hanya orang-orang fakir, tidak kepada golongan mustahik lainnya.
44

 

Makna Zakat Fitrah 

Makna zakat fitrah, yaitu zakat yang sebab diwajibkannya adalah 

futur (berbuka puasa) pada bulan Ramadhan. Disebut pula dengan sedekah 

fitrah. 
45

  

Zakat ini merupakan pajak yang berbeda dari zakat-zakat lainnya, 

karena ia merupakan pajak pada pribadi-pribadi, sedangkan zakat lain, 

merupakan pajak harta. Karenanya maka tidak disyaratkan pada zakat 

fitrah, apa yang disyaratkan pada zakat-zakat lain, seperti memiliki nisab, 

dengan syarat-syaratnya yang jelas, pada tempatnya.
46

 

Para fuquha menyebut zakat ini dengan zakat kepala, atau zakat 

perbudakan atau zakat badan. Yang dimaksud dengan badan disini adalah 

pribadi, bukan badan yang merupakan lawan dri jiwa dan nyawa.
47

 

2. Zakat Mal 

Definisi zakat mal menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa 

Indonesia), yaitu zakat yang wajib diberikan karena menyimpan 

(memiliki) harta (uang, emas, dan sebagainya) yang cukup syarat-

syaratnya.
48

 Zakat adalah bagian dari harta kekayaan seseorang (juga 
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badan hukum), yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-oarnag 

tertentu setelah dimiliki dalam jangka waktu tertentu dan dalam jumlah 

tertentu.
49

 

Pada periode Makiyah, konsep shadaqah dan infaq lebih populer 

dari pada konsep zakat. Ibadah maliyah pada periode ini mempunyai 

dampak sosial sangat dahsyat dengan adanya peningkatan kualitas sumber 

daya manusia baik pribadi maupun kelompok. Banyak anggota masyarakat 

yang sebelumnya lemah dan berstatus hamba sahaya berubah menjadi 

merdeka dan mandiri, tawakal, sabar dan berani. Mereka mampu 

membangun pasar Madinah yang bersih dari riba dan struktur 

perekonomian yang kuat, bukan pula karena hadiah dari konglomerat. 

Kondisi ini berlanjut dalam masa yang lama.
50

 

Pada periode Madinah, istilah ibadah maliyah lebih populer 

menggunakan istilah zakat. Sampai sekarang konsep zakat merupakan 

ibadah maliyah wajib; sementara konsep infaq dan shadaqah kurang 

mempunyai makna substansinya, bahkan dipahami sebatas ibadah maliyah 

sampingan.
51

 

Al-Qur’an dan Sunnah Nabi SAW hanya menyebutkan secara 

eksplisit tujuh jenis harta yang wajib dizakati. Penyebutan ketujuh jenis 

harta tersebut disertai dengan ketergantungan yang cukup rinci tentang 

batas minimum dan tarifnya, kecuali zakat perniagaan. Ketujuh jenis harta 

                                                             
49

 Zulkifli M, Panduan Praktis Pintar Memahami Zakat, (Pekanbaru: Suska Press, 2014), 

h. 35. 
50

 Mursyidi, Op. Cit., h. 79-80. 
51

 Ibid. 



 46 

tersebut adalah emas, perak, hasil pertanian, barang dagang, ternak, hasil 

tambang dan barang temuan (rikaz).
52

 

Sejalan dengan perkembangan sosial, budaya, ilmu pengetahuan 

dan teknologi, maka para ulama kontemporer seperti Mahmud Saltut, 

Yusuf Qardhawi, dan Abd al-Rahman Isa menyatakan bahwa ketentuan 

syari’at tentang harta yang wajib dizakati itu bersifat kondisional, karena 

itu masih terbuka kemungkinan untuk bertambah sesuai dengan 

perkembangan yang ada di masyarakat. Oleh karena itu objek zakat saat 

ini sudah terdeferensiasi ke dalam sektor baru yang ternyata bisa 

mendatangkan lebih banyak harta ketimbang yang dihasilkan dari mata 

pencarian tradisional.
53

 

4. Golongan yang Menerima Zakat 

Dalam Al-Quran diketahui zakat disebutkan secara ringkas, maka 

secara khusus pula Al-Quran telah memberikan perhatian dengan 

menenrangkan kepada siapa zakat itu harus diberikan. Tidak 

diperkenankan para penguasa membagikan zakat menurut kehendak 

mereka sendiri, karena dikuasai nafsu atau karena adanya fanatik buta. 

Juga oleh mereka yang punya ambisi besar yang tidak segan meraih milik 

orang yang bukan haknya.
54

 

Dengan datangnya Islam, maka perhatian pertama ditujukan 

kepada golongan yang sangat membutuhkan. Bagian terbesar harta zakat 

khusus diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerima, di samping 
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dari sumber penghasilan negara. Dalam bidang keuangan, perpajakan dan 

perbelanjaan negara, hal ini telah dijadikan tujuan dan jangkauan sosial 

yang luas sekali. Tujuan sosial yang terarah sangat baik dalam bidang 

keuangan, perpajakan dan pengeluaran negara ini baru dikenal umat 

manusia jauh beberapa abad kemudian.
55

 

Golongan yang berhak menerima zakat : 

1. Orang-orang Fakir 

Lafaz Fuqara’ merupakan bentuk plural/jamak dari kata fakir, 

yaitu orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan, atau ia memiliki 

harta dan pekerjaan, namun tidak dapat mencukupi kebutuhannya 

meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya juga 

kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggungannya.
56

 

Pemuka ahli tafsir, Tabari’ menegaskan, bahwa yang dimaksud 

dengan fakir, yaitu orang yang dalam kebutuhan, tapi dapat menjaga 

diri tidak meminta-minta.
57

  

2. Orang-orang Miskin 

Dalam bahasa Arab, al-masakin merupakan bentuk plural dari 

kata miskin, yakni orang yang mampu bekerja dengan suatu pekerjaan 

yang layak, akan tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhannya yang 

meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, dan keperluan lainnya serta 

keperluan orang-orang yang nafkahnya menjadi tanggung jawabnya.
58
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3. Amil Zakat  

Amil zakat adalah para pekerja, petugas, pengumpul, penjaga, 

dan pencatat zakat yang telah ditujukan oleh pemerintah untuk 

menghimpun harta zakat, mencatat, mengumpulkan, menjaga, hingga 

mendistribusikannya kepada para mustahik zakat. Selain berhak 

menerima zakat, mereka diberi gaji dari zakat sesuai dengan UMR 

(upah minimum regional), tidak lebih dari itu, kecuali apabila ada 

kesepakantan di antara mereka dan pemerintah untuk gaji lainnya, 

asalkan transparan. Akan tetapi dianjurkan mereka mendapat gaji yang 

sesuai.
59

 

4. Para Mu’allaf 

Dalam bahasa Arab, kata al-mu’allafah merupakan jamak dari 

kata mu’alluf yang berarti menyatukan hati. Golongan ini dinamakan 

mu’allaf dengan harapan kecendrungan hati mereka bertambah kuat 

terhadap Islam, karena mendapat sokongan berupa materi.
60

 

5. Budak  

Dalam bahasa Arab, riqab (budak-budak) adalah bentuk jamak 

dari kata raqabah. Dan yang dimaksud  dengan budak di sini ialah 

budak mukatab yang melakukan kesepakatan dengan tuannya untuk 

memberikan  sejumlah harta dengan kerja keras mereka dan pekerjaan 

mereka secara berkala. Jika mereka dapat melunasinya, maka mereka 
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menjadi orang-orang yang merdeka. Maka, budak mukatab ini 

diberikan zakat untuk menunaikan angsurannya.
61

 

6. Orang yang Berhutang  

Al-Gharimun (orang-orang yang berhutang) adalah bentuk 

jamak dari kata gharim,  yaitu orang yang memiliki utang. Kelompok 

ini terbagi menjadi dua. Pertama,  orang yang berutang untuk 

keperluan dirinya dan keluarganya, termasuk juga orang yang harus 

berutang tanpa kehendaknya. Maka orang seperti ini diberi zakat 

senilai harta yang dapat melunasi hutangnya. Kedua, orang yang 

berutang untuk memperbaiki dzatil bain. Yaitu, seseorang meminjam 

sejumlah harta dan harta itu dipergunakan untuk memperbaiki 

hubungan dua pihak yang sedang berseteru. Karena takut terjadi 

konflik di antara dua kelompok atau dua orang yang saling bersitegang 

ini, ia meminjam uang untuk meredam konflik tersebut. Maka tipe 

orang yang berhutang seperti ini dapat diberikan dana zakat bagian 

gharimin, baik orang yang hendak mendamaikan itu kaya ataupun 

fakir. Termasuk juga orang yang meminjam uang demi kemaslahatan 

umum, seperti pembangunan mesjid.
62

 

7. Sabilillah (jihad di Jalan Allah) 

Selain disebutkan dalam QS.at-Taubah [9]; 60, sabilillah 

sebagai golongan yang berhak menerima zakat juga disebutkan dalam 

hadis berukut : 
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“Zakat tidak boleh diberikan kepada orang kaya, kecuali untuk lima 

orang diantaranya adalah kaya yang berjuang dijalan Allah,” (HR. 

Abu Dawud).
63

 

 

Sabilillah adalah para pejuang yang dengan suka rela berjihad 

di jalan Allah, berdakwah, membela Islam, serta memperjuangkan 

kemerdekaan negara. Merke tidak mendapatkan kompensasi dan gaji 

atas aktivitas itu. Oleh karena itu, mereka berhak mendapatkan zakat 

untuk membantu mereka dalam melaksanakan tugas yang mulia.
64

 

8. Ibnu Sabil 

Dalam bahasa Arab,  sabil berarti thariq (jalan). Sedangkan 

ibnu sabil dapar diartikan dengan musafir (orang yang sedang 

berpergian).
65

 

Ibnu sabil yang boleh menerima zakat ada dua macam. 

Pertama perjalanan yang ditempuh merupakan perjalanan yang tidak 

dilarang, baik itu perjalanan yang diwajibkan, ataupun perjalanan yang 

disunnahkan. Sedangkan bila perjalanan merupakan perjalanan 

maksiat, maaka ibnu sabil tersebut tidak boleh diberikan zakat. Kedua, 

orang yang melakukan perjalanan itu benar-benar sedang 

membutuhkan perjalan tersebut, sedangkan ia tidak memiliki uang 

yang cukup. Maka ia berhak menerima zakat, sekalipun ia memiliki 

harta di negara/daerah lain.
66
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5. Pendistribusian Zakat 

Distribusi zakat berarti kumpulan atau komponen baik fisik 

maupun non fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja 

sama secara harmonis untuk menyalurkan zakat yang terkumpul kepada 

pihak-pihak tertentu dalam meraih tujuan sosial ekonomi dari pemungutan 

zakat.
67

  

 

B. Pendistribusian  

1. Definisi Distribusi 

Kata distribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu distribute yang 

mana mempunyai arti pembagian atau penyaluran.
68

 Distribusi menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyaluran (pembagian, 

pengiriman) kepada beberapa tempat.
69

 Secara terminologi distribusi 

merupakan penyaluran, pembagian atau pengiriman sesuatu kepada pihak 

atau tempat yang berkepentingan. Ilmu ekonomi tentang distribusi 

menjelaskan adanya pembagian kekayaan yang dihasilkan oleh pelaku 

ekonomi atau para pemilik pelaku ekonomi itu, yang secara aktif 

memproduksinya. Menurut Afzalur Rahman yang dimaksud dengan 

distribusi adalah suatu cara dimana kekayaan disalurkan atau dibagikan ke 

beberapa faktor produksi yang memberikan kontribusi kepada individu-

individu, masyarakat maupun negara.  
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Distribusi menurut ekonomi Islam mencakup pengaturan 

kepemilikan unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan. Di 

dalam Islam memperbolehkan kepemilikan umum dan kepemilikan 

khusus, dan meletakkan bagi masing-masing dari keduanya kaidah-kaidah 

untuk untuk mendapatkannya dan mempergunakannya, dan kaidah-kaidah 

untuk warisan, hibah dan wasiat. Sebagaimana ekonomi Islam juga 

memiliki politik dalam distribusi pemasukan, baik antara unsur-unsur 

produksi maupun antara individu masyarakat dan kelompok-kelompoknya, 

disamping pengembalian distribusi dalam sistem jaminan sosial yang 

disampaikan dalam ajaran Islam.
70

 

Dari perspektif lain dalam dunia usaha (ekonomi riil) kegiatan 

distribusi dapat juga diartikan sebagai usaha melancarkan penyebaran 

sumber daya sehingga kesejahteraan dapat dengan merata dirasakan.
71

 

2. Landasan Hukum Distribusi 

Banyak sekali perintah yang menyuruh untuk tidak menahan 

kekayaan, dan bagi orang-orang yang memiliki kelebihan harta untuk 

mendistribusikannya kepada orang yang membutuhkan, sebagaimana 

diterangkan di dalam Al-Qur’an maupun al-Hadits berikut : 
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Artinya :  Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 

dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka 

di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; 

sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. 

An-Nisa: 29)
72

 
 

َةَْْيَ ق ِسُمونَْْأَُىمْ  َناََْن نُْْرَبِّكََْْرْح  ن ََْْقَسم  ََياةِِْْفْْمَِّعيَشتَ ُهمْ ُْهمبَ ي   ن  َياْاْل  َْوَرفَ ع نَاْالدُّ
رِيِّاْبَ ع ًضاْبَ ع ُضُهمْلَِيتَِّخذََْْدَرَجاتٍْْبَ ع ضٍْْفَ و قَْْبَ ع َضُهمْ  ِّْمَِّّاَْخي  رٌْْرَبِّكََْْوَرْح َتُُْْسخ 
 ْ﴾٢٣﴿ََْي َمُعونَْ

 
Artinya  : Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami 

telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam 

kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian 

mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian 

mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat 

Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (QS. Az-

Zukhruf: 32)
73

  

 

Salah satu dari beberapa hadis yang menerangkan pentingnya 

distribusi adalah sebagai berikut: 

ٍِْه َوَسهَْى ٌَقُىْ  ْعُت َرُسْىُل هللاِ َصهَى هللا َعهَ ًِ ٍْ َحبِرثَْة قَبَل َس ٍْ َخبنِْد َع ٍْ َسِعٍْد بِ ُل : َع

ُجُم بَِصَدقَتِهِ  ًْ انزَّ ِش ًْ ٌَ ٌٌ ٍُْكْى َسَيب ًْ َعهَ فٍََقُْىُل انَِّذْي ٌَْعطَبهَب نَْى ِجْئَت   تََصدَّ قُْىا فَإََِّهَُسٍَأْتِ

ب ْانٍَْىَو فَََل َحبَجةَ نِْى بِهَب )أخزجه انبخبري وانُسبئ(  بِهَب بِبََْل ْيِس نَقَبِْهتُهَب فَأًيَّ

Artinya:  “Dari Said bin Kholid bin Kharisah, Rosuluallah SAW 

 bersabda: Bersedekahlah kamu, karena sungguh akan datang 

suatu masa yang pada masa itu seorang laki-laki pergi 

membawa sedekah, lalu tidak ada orang yang mau 

menerimanya, lalu berkatalah orang yang mau diberi sedekah: 

sekiranya kamu membawa sedekahmu kemarin, tentulah aku 

menerimanya. Adapun pada hari ini aku tidak membutuhkannya 

lagi.74[1](HR.Bukhari dan Nasai):
75

 

 

 

                                                             
72

 Akhmad Mujahidin, Ekonomi Islam 2, (Pekanbaru: Al-Mujtahadah Press, 2014), h. 

103. 
73

 Ibid. 
 

75
 Ibid., h. 104 



 54 

3. Prinsip Distribusi 

Distribusi harta kekayaan merupakan masalah yang sangat urgen 

dalam mewujudkan pemerataan ekonomi masyarakat. Pentingnya 

distribusi harta kekayaan dalam ekonomi Islam tidak berarti tidak 

memperhatikan keuntungan yang di peroleh dari produksi. Maka dalam 

distribusi, Islam membuat beberapa prinsip dasarnya, yaitu sebagai 

berikut
76

 :  

a. Prinsip Keadilan atau Pemerataan 

Keadilan dalam Islam merupakan prinsip pokok dalam setiap 

aspek kehidupan termasuk juga dalam aspek ekonomi. Keadilan dalam 

distribusi ialah penilaian yang tepat terhadap faktor-faktor produksi 

dan kebijaksanaan harga, agar hasilnya sesuai takaran yang wajar dan 

ukuran yang tepat.
77

 

Dalam prinsip keadilan distribusi mengandung dua maksud. 

Pertama, kekayaan tidak boleh dipusatkan pada sekelompok orang 

saja, tetapi harus menyebar kepada seluruh masyarakat. Kedua, 

macam-macam faktor produksi yang bersumber dari kekayaan nasional 

harus dibagi secara adil.
78

 

b. Prinsip Persaudaraan atau Kasih Sayang 

Konsep ukhuwah Islamiah yang mana menggambarkan adanya 

solidaritas individu dan sosial dalam masyarakat Islam.
79
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c. Prinsip Jaminan Sosial 

Prinsip jaminan sosial merupakan salah satu prinsip pokok 

dalam distribusi harta kekayaan.
80

 

d. Amanah  

Sifat amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki 

oleh setiap amil zakat. Hal ini disebabkan setelah menyerahkan 

zakatnya para muzakki tidak ingin sedikit pun mengambil dananya 

lagi. Kondisi ini menuntut dimilikinya sifat amanah dari para amil 

zakat. Tanpa adanya sifat ini, semua sistem yang dibangun bisa 

terancam hancur seperti hancurnya perekonomian bangsa ini yang 

lebih banyak disebabkan rendahnya moral (moral hazard) para pelaku 

ekonomi. Apalagi, dana yang dikelola organisasi pengelola zakat 

adalah dana sukarela, dan secara esensial adalah milik mustahiq. 

e. Profesionalisme 

Sifat amanah saja belum cukup. Sifat amanah seharusnya 

diimbangi dengan profesionalitas pengelolanya. Amil zakat yang 

profesional tidak mencari tambahaan penghasilan sehingga dapat 

mengganggu pekerjaannya selaku amil zakat. Hanya dengan 

profesionalitas yang tinggi, pengelolaan dana zakat akan memberikan 

manfaat yang optimum, efektif dan efisien. 

f. Transparan  

Dengan transparannya pengelolaan zakat, maka akan tercipta 

suatu sistem kontrol yang baik, karena pengontrolan itu tidak hanya 

melibatkan pihak eksternal seperti para muzzaki maupun masyarakat 
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secara luas. Transparansi dapat meminimalisasi rasa curiga dan 

ketidak percayaan masyarakat. 

4. Sistem Distribusi Zakat 

Sistem merupakan kumpulan dari bagian atau komponen baik fisik 

maupun nonfisik, yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja 

sama secara harmonis untuk mencapai suatu tujuan.
81

 Sedangkan distribusi 

adalah penyaluran atau pembagian sesuatu kepada pihak yang 

berkepentingan. Untuk itu sistem distribusi zakat berarti kumpulan atau 

komponen baik fisik maupun nonfisik, yang saling berhubungan satu sama 

lain dan bekerja sama secara harmonis untuk menyalurkan zakat yang 

terkumpul kepada pihak-pihak tertentu dalam meraih tujuan sosial 

ekonomi dari pemungutan zakat. 

Sistem distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran di 

sini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat; sedangkan 

tujuannya adalah sesuatu yang dapat dicapai dari alokasi hasil zakat dalam 

kerangka sosial ekonomi, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

dalam bidang perekonomian masyarakat miskin, yang pada akhirnya akan 

meningkatkan kelompok muzakki.
82

  

5. Tujuan Distribusi  

Diantara tujuan-tujuan distribusi adalah: 

a. Menjamin Terpenuhinnya Kebutuhan Dasar Masyarakat. 

Menjamin kebutuhan dasar masyarakat meruoakan faktor yang 

sangat penting dalam tujuan distribusi. Moral yang paling penting dan 
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efektif yang Allah perintahkan adalah untuk menyebarkan kesejahteran 

nasional melalui prinsip anfak al-afw. Kata al-afw berarti kekayaan 

yang melebihi kebutuhan yang tersisa setelah semua kebutuhan 

terpenuhi, orang Islam diperintahkan untuk membersihkan hartanya 

sampai kebutuhan fakir miskin terpenuhi.
83

 

b. Mengurangi Ketidak-samaan Pendapatan dan Kekayaan dalam 

Masyarakat. 

Tujuan yang kedua adalah untuk mengurangi ketidak samaan 

pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat. Apabila terjadi 

perbedaan ekonomi yang mencolok antara yang kaya dan miskin akan 

mengakibatkan adanya sifat saling benci yang pada akhirnya 

melahirkan sikap permusuhan dan perpecahan dalam masyarakat.
84

 

َْوال َيَتاَمٰىْ َْولِلرَُّسوِلَْوِلِذيْال ُقر ََبٰ ْال ُقَرٰىْفَِللَِّو ِل ْأَى  ِْمن  َْعَلٰىَْرُسولِِو ْاللَُّو ْأَفَاَء َما
ِبيِلْْ َغ ِنَياِءِْمن ُكمْ َوال َمَساِكنِيَْواب ِنْالسَّ ْاْل  َ ََْلَْيُكوَنُْدولًَةْبَ ني  َوَماْآتَاُكُمْْۚ  َْكي 
ْنَ هَْ َْوَما َْفُخُذوُه ْالرَُّسوُل ْفَان  تَ ُهوا َْعن ُو ْْۚ  اُكم  ْاللََّو َْشِديُدْْۚ  َوات َُّقوا ْاللََّو ِإنَّ

 ال ِعَقابِْ
Artinya :  Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada 

Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk 

kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum 

kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-

orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan 

beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa 

yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa 

yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan 

bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras 

hukumannya.
85

 (QS. Al-Hashr : 7) 
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c. Untuk Mensucikan Jiwa dan Harta 

Bagian ini juga sangat penting adalah untuk mensucikan jiwa 

dan harta orang yang melakukan derma (amal). Sebagaimana dalam 

Al-Quran : 

                         

          

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. At-Taubah: 103)
86

 

 

Orang yang mampu mendistribusikan hartanya akan terhindar 

dari sifat kikir, dan akan menguatkan tali persaudaraan antar sesama 

manusia. 

d. Untuk Membangun Generasi yang Unggul 

Distribusi juga bertujuan untuk membangun generasi penerus 

yang unggul, khususnya dalam bidang ekonomi, karena generasi muda 

merupakan penerus dalam sebuah kepemimpinan suatu bangsa.
87

 

                    

           

Artinya : Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang 

seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak 

yang lemah, yang mereka khawatir terhadap 

(kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka 

bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka 

mengucapkan perkataan yang benar. (QS. An.Nisa’ : 9)
88
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e. Untuk mengembangkan harta 

Maksud mengembangkan ini dapat dilihat dari dua sisi. 

Pertama, sisi spiritual, berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran 

(Allah hendak memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah). Kedua 

sisi ekonomi, dengan adanya distribusi harta kekayaan maka akan 

mendorong terciptanya produktifitas, daya beli dalam masyarakat akan 

meningkat.
89

 

   

C. Kesejahteraan 

Kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang artinya menurut kamus 

besar bahasa Indonesia adalah aman sentosa dan maksmur; selamat (terlepas 

dari segala macam gangguan). Sedangkan kesejahteraan mempunyai arti, yaitu 

hal atau keadaan sejahtera; keamanan, keselamatan, ketentraman; jiwa 

(kesehatan jiwa), sosial (keadaan sejahtera masyarakat).
90

 

1. Prinsip Kesejahteraan dalam Islam 

Tidak sedikit ajaran Islam yang secara implisit maupun eksplisit 

menyatakan bahwa Islam mendorong peningkatan produktivitas 

masyarakat dan menekan kemiskinan. Seiring dengan itu, Islam mencegah 

pemborosan dan melindungi kekayaan dan sumber daya masyarakat 

dengan menghindari segala jenis tindakan mubazir, termasuk perjudian 

dan mengharuskan pemeluknya agar berusaha bekerja untuk mencapai 

kehidupan yang sejahtera.
91
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Zakat merupakan salah satu komponen dalam sistem kesejahteraan 

Islam. Apabila zakat benar-benar dikelola sebagaimana dicontohkan oleh 

Nabi Muhammad s.a.w, niscaya ia akan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat, mengurangi pengangguran, dan sekaligus mengurangi jumlah 

kaum fakir miskin. Apabila kesejahteraan masyarakat meningkat sudah 

jelas kaum miskin secara berangsur-angsur akan bisa berkurang.
92

 

Sistem kesejahteraan Islam dengan segala sisinya merupakan 

kesatuanyang utuh. Sektor ekonomi Islam berkaitan dengan sektor filsafat. 

Kaitan kedua sektor ini bisa meransang individu untuk selalu giat bekerja 

dan menciptakan inovasi dan langkah terobosan. Zakat pun berkaitan 

dengan filsafat. Kaitan itu menghasilkan perlindungan atas kepemilikan 

hak milik perorangan namun sekaligus pencegahan terhadap kerakusan 

dan keserakahan. Islam pun membuka jalan bagi setiap pribadi untuk 

berprestasi dan berkompetensi secara wajar.
93

 

Lebih lanjut Qardhawi menjelaskan, bahwa menurut prinsip Islam, 

kekayaan harus menyandang sistem kesejahteraan yang bertumpu pada 

zakat sebagai bentuk syukur atas segala yang dianugerahkan Tuhan. Selain 

sebagai sarana untuk menyucikan jiwa dan harta, zakat juga merupakan 

tips bagi jaminan perlindungan, pengenbangan dan pengaturan peredaran 

serta distribusi kekayaan. Cara memanfaatkannya didasarkan pada fungsi 

sosialnya bagi kepentingan masyarakat yang menyentuh kalangan miskin 

maupun kaya.
94
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Visi zakat dirumuskan sebagai mengubah mustahiq menjadi 

muzakki. Visi ini menggariskan zakat harus bisa mengurangi jumlah kaum 

fakir miskin. Jika zakat sudah dibayarkan kepada fakir miskin dan mereka 

tetap menjadi fakir miskin, berarti visi tersebut tidak diajalankan.
95

 

2. Tujuan Zakat Menurut Sudut Pembangunan Kesejahteraan 

Masyarakat 

Hafidhuddin mengutip pendapat Zuhaily, menyatakan bahwa 

tujuan zakat dari sudut pembangunan kesejahteraan masyarakat memiliki 

tujuanyang sangat mulia, yaitu
96

: 

a. Menggalang jiwa dan semangat saling menunjang dan solidaritas 

sosial di kalangan masyarakat Islam. 

b. Merapatkan dan mendekatkan jarak dan kesenjangan sosial ekonomi 

dalam masyarakat. 

c. Menanggulangi pembiayaan yang mungkin timbul akibat berbagai 

bencana lainnya. 

d. Menutup biaya-biaya yang timbul akibat terjadinya konflik, 

persengketaan dan berbagai bentuk kekerasan dalam masyarakat. 

e. Menyediakan suatu dana taktis dan khusus untuk penanggulangan 

biaya hidup para gelandangan, para pengangguran dan para tunasosial 

lainnya, termasuk dana untuk membantu orang-orang yang hendak 

menikah tetapi tidak memiliki dana untuk itu. 
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3. Kesejahteraan Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) 

Kesejahteraan menurut Badan Pusat Statistik dilihat dari beberapa 

aspek yaitu
97

 : 

1. Pendidikan 

Dilihat dari jumlah anak usia sekolah (7-8 tahun), jumlah anak yang 

melanjutkan pendidikan  (kuliah), selanjutnya dilihat dari ijazah 

tertinggi yang dimiliki dalam satu keluarga dan tingkat kecakapan 

terhadap teknologi (internet).
98

 

2. Kesehatan dan gizi 

Dinilai dari kepemilikan jaminan kesehatan, kemampuan satu keluarga 

untuk berobat ke rumahsakit apabila ada anggota keluarga yang 

membutuhkan penanganan medis lebih lanjut.
99

 

3. Perumahan dan pemukiman 

Dilihat dari tempat tinggal yang layak, kepemilikan atas rumah yang 

digunakan untuk tempat tinggal, luas tanah, jenis atap rumah, jenis 

lantai rumah, dinding rumah, sumber air bersih, ketersediaan mck, 

bahan bakar dapur dan sumber penerangan rumah.
100

 

4. Konsumsi/pengeluaran 

Jumlah pengeluaraan per bulan, jumlah pemasukan per bulan.
101

  

5. Keadaan sosial ekonomi rumahtangga 
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Dinilai dari adanya jaminan sosial masyarakat, kemampuan dalam 

membeli sembako terutama beras, apakah raskin atau tidak, 

kepemilikan usaha atau pekerjaan.
102

 

 

D. Zakat Menurut Ekonomi Islam 

Menurut Monzer Kahf, Ilmu Ekonomi Islam dapat didefinisikan 

sebagai ilmu yang mengkaji proses dan penanggulangan kegiatan manusia 

yang berkaitan dengan produksi, distribsi, dan konsumsi dalam masyarakat 

muslim. Ilmu Ekonomi Islam harus dibedakan dengan Fiqhul-Mu’amalat, 

karena merupakan bagian dari hukum Islam yang membahas hukum 

dagang.
103

 

Mannan mendefinisikan ilmu ekonomi Islam sebagai ilmu 

pengetahuan sosial yang mempelajari masalah ekonomi rakyat yang diilhami 

oleh nilai-nilai Islam. Sedangkan zakat merupakan sumber utama pendapatan 

di dalam pemerintahan negara Islam. Zakat dipandang sebagai bentuk ibadah 

yang tak dapat digantikan oleh model sumber pembiayaan negara apa pun dan 

dimana pun juga. Ia membantah sinyal elemen barat bahwa fiskal dalam masa 

awal Islam masuk ke dalam penerimaan religius dan sekuler, yaitu zakat dari 

muslim dan jizyah dari non-muslim.
104

 

Zakat merupakan jalinan persekutuan antaraa yang miskin dan yang 

kaya. Melalui zakat, persekutuan tersebut diperbarui setiap tahun, terus 

menerus. Zakat merupakan instrumen religius yang membantu perseorangan 
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dalam masyarakat untuk menolong penduduk miskin yang tidak mampu 

menolong dirinya sendiri agar kemiskinan dan kesengsaraan hilang dari 

masyarakat (muslim).
105

 

Ditinjau dari sistem ekonomi Islam, zakat sebagai salah satu instrumen 

fiskal untuk mencapai tujuan keadilan sosio-ekonomi dan distribusi kekayaan 

dan pendapatan, secara aklamasi dipandang sebagai bagian tak terpisahkan 

dari falsafah moral Islam dan didasarkan pada komitmen yang pasti terhadap 

persaudaraan kemanusiaan.
106

 

Memahami uraian tersebut, maka ditinjau dari perspektif ekonomi, 

zakat merupakan push factor bagi perbaikan kondisi masyarakat, khususnya 

perbaikan ekonomi, karena dengan adanya distribusi  zakat akan terjadi 

pertumbuhan kesejahteraan masyarakat dalam arti yang lebih luas. Zakat 

merupakan salah satu sumber keuangan berdasarkan asas keadilan dan 

perpaduan antara kepentingan umum dan pemilik harta.
107

 

Zakat merupakan perwujudan sumber keuangan dari komitmen sosio-

ekonomi yang penting dari umat Islam untuk memenuhi kebutuhan semua 

orang tanpa meletakkan seluruh beban ke atas pundak publik (negara) yang 

tanpa disadari telah dilakukan sosislisme dan negara kesejahteraan (welfare 

state) yang sekular sekalipun. Lebih lanjut dijelaskan bahwa zakat yang 

dilaksanakan sebagai tindak rasional dapat menjamin kepentingan masa 

pendek dan masa panjang.
108
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Para pakar ekonomi Islam pun sependapat, bahwa zakat merupakan 

instrumen pengamanan sosial (social security). Itu berarti pengelolaan zakat 

harus dapat menetralisasi keresahan sosial dan mengentaskan kemiskinan. 

Sementara itu, pakar ekonomi Islam, Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa 

zakat harta dapat menjadi sumber potensial untuk menghapuskan kemiskinan. 

Namun, dalam rangka pembangunan ekonomi, dalam mengelola dana zakat 

diperlukan kerjasama sebagai watak masyarakat ekonomi dalam pandangan 

Islam. Kerjasama tersebut harus tercermin dalam segala tingkat ekonomi, 

produksi, distribusi produk dan jasa. Kerja sama dalam rangka pendayagunaan 

zakat melibatkan peranserta masyarakat, mengingat dana zakat merupakan 

dana kepercayaan. Atas dasar pendangan ini pendayagunaan sumber keuangan 

zakat bagi pemenuhan perbaikan kondisi masyarakat memerlukan proses 

pertanggungjawaban publik. Perlunya pengawasan terhadap dana zakat secara 

garis besar mulai tahapan penarikan atau pengoperasian hingga tahapan 

pengawasan.
109

 

Perolehan jumlah dana zakat dari waktu ke waktu mengalami 

fluktuasi. Fluktuasi menunjukkan kelesuan (resesi) dan ketegaran (ekspansi). 

Dalam sisiplin ekonomi, kecendrungan yang didominasi oleh fluktuasi 

ekspansif disebut pertumbuhan. Dalam perspektif kesejahteraan, tidak benar 

hanya pertumbuhan yang sanggup membantu mengatasi persoalan sosial 

seperti kemiskinan, karena untuk mengentaskan kemiskinan dibutuhkan 

beberapa kebijakan strategis, yang meliputi:
110
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1. Perubahan struktural, seperti mobilitas dari daerah tertekan dan peciptaan 

lapangan kerja. 

2. Perluasan kesempatan kerja pada umumnya.  

3. Restribusi pendapatan yang menguntungkan perseorangan. 

Hingga saat ini, pengelolaan zakat masih menjadi persoalan kursial. 

Sebagian masyarakat memandang zakat sebagai saluran untuk membantu 

pemenuhan kebutuhan kaum fakir miskin. Dalam konteks ini, zakat dimaknai 

sebagai sebuah fungsi konsumtif. Namun, pada sisi lain, terdapat pandangan 

yang melihat fungsi zakat sebagai saluran bagi pengumpulan dan penggerakan 

dan investasi masyarakat.
111

 

Dilihat dari sudut pandang ini, zakat merupakan sebuah instrumen 

yang berfungsi memutar roda ekonomi secara terus menerus dan tidak boleh 

berhenti.   
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