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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

 

A. Kajian Teori 

Teori merupakan serangkaian konsep, defenisi yang salingberkaitan dan 

bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis tentang suatu fenomena, 

gambaran sistematis ini dijabarkan dan menghubungkan antara variabel yang satu 

dengan variabel yang lainnya dengan tujuan untuk menjelaskan fenomena tersebut 

ada beberapa teori yang menjadi acuan terhadap masalah yang ada.
17

 

1. Sistem  

Sistem berasal dari bahasa Latin (systema) dan bahasa Yunani 

(sustema)  adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang 

dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi 

untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Robert A. Leitch dan K.Roscoe Davis 

sistem adalah suatu kumpulan dari elemen-elemen (orang, perangkat keras, 

informasi dan lain-lain) diorganisasikan untuk mencapai suatu tujuan 

tertentu.
18

 Sistem merupakan suatu bentuk integrasi antar suatu komponen 

dengan komponen lain karena sistem memiliki sasaran yang berbeda untuk 

setiap kasus yang terjadi di dalam sistem tersebut. 

Oleh karena itu sistem dapat diklarifikasi sebagai berikut :
19

 

a. Sistem Abstrak dan Sistem Fisik 

Sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide yang tidak tampak 

secara fisik, misalnya sistem teologi yaitu suatu sistem yang berupa 

pemikiran tentang hubungan antara manusia dengan Tuhan, sedangkan 

sistem fisik merupakan sistem yang ada fisik, sistem penjualan, sistem 

admnistrasi personalia dan lain sebagainya. 

b. Sistem Alamiah dan Sistem Buatan Manusia 

Ini merupakan sistem yang terjadi melalui proses alam, tidak 

dibuat oleh manusia. Misalnya, sistem perputaran bumi, terjadinya siang 

                                                             
17

 Masri, dkk, Metode Penelitian Survey, (Jakarta: LP3ES, 1995),48 
18

 Dr. Jogiyanto H.M.,M.B.A., Sistem Informasi Berbasis Komputer,  (Yogyakarta:BPFE 

1999),2 
19

Tatang M. Amirin, Pokok-Pokok Teori Sistem, ( Jakarta : Rajawali, 1989), 33. 
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malam, pergantian musim. Sedangkan sistem buatan manusia merupakan 

yang melibatkan hubungan manusia dengan mensin, yang disebut dengan 

human machin system. Sistem informasi berbasis komputer merupakamn 

salah satu contohnya. 

c. Sistem Terbuka dan Sistem Tertutup 

Sistem terbuka merupakan sistem yang berhubungan dengan 

dipengaruhi oleh lingkungan luarnya, yang menerima masukan dan 

menghasilkan keluaran untuk subssitem lainnya. sedangkan sistem tetutup 

adalah sistem yang tidak berhubugan dan tidak berpengaruh oleh 

lingkungan luarnya. Sistem ini berkerja secara otomotis tanpa ada campur 

tangan dari pihak luar. 

Sistem yaitu kumpulan atau komponen yang berhubungan satu 

sama lain dan saling bekerja sama untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan.
20

 Sistem merupakan sekumpulan elemen yang terdiri dari 

prosedur atau bagan pengolahan untuk mencari tujuan bersama atau tujuan 

bagian dengan cara mengoperasikan barang atau data pada waktu tertentu. 

Agar bisa menghasilkan informasi, energi atau data yang diinginkan. Yang 

merupakan kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan yang berada 

dalam suatu wilayah serta memiliki item-item penggerak. Menurut 

Harijono Djojodihardjo menyatakan bahwa sistem adalah gabungan obyek 

yang memiliki hubungan secara fungsi dan hubungan antara setiap ciri 

obyek, secara keseluruhan menjadi suatu kesatuan yang berfungsi.
21

 

2. Pendistribusian Zakat 

a. Pengertian Pendistribusian Dana Zakat 

Pendistribusian merupakan proses penyaluran atau pembagian 

sesuatu pihak kepada yang berkepentingan. Pendistribusian dana zakat 

berarti kumpulan atau komponen yang saling berhubungan satu sama lain 

dan berkerjasama untuk mewujudkan dana zakat yang terkumpul kepada 

                                                             
20

 Mahmuzar, M.Hum,  Sistem Pemerintahan Indonesia, (Bandung: Nusa Media, 

2010),13 
21

http//: para-ahli.blogspot.co.id/2016/09//Pengertian-Pengertian Menurut Para-

Ahli.Htm,(diakses 25 november 2017, pukul. 13.35 PM) 
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pihak-pihak tertentu dalam meraih tujuan sosial ekonomi dari pemungutan 

zakat yang akan dibagikan kepada yang wajib menerima. 

Mekanisme pendistribusian zakat sebagaimana yang diisyaratkan 

oleh ajaran islam mengenai zakat, pendistribusian zakat itu dilakukan 

dengan beberapa ketentuan yaitu :
22

 

1) Mengutamakan distribusi domestik, yaitu distribusi zakat kepada 

masyarakat stempat (lokal) sebelum, kewilayah lain. 

2) Pendistribusian secara merata dengan ketentuan : 

a) Distribusi kepada seluruh golongan yang berhak menerima zakat 

jika hasil pengumpulan zakat mencapai  jumlah melimpah. 

b) Penditribusiannya menyeluruh kepada delapan golongan yang 

ditetapkan. 

c) Apabila didapati hanya terdapat beberapa golongan penerima zakat 

yang membutuhkan penanganan secara khusus, diperolehkan untuk 

memberikan semua bagian zakat kepada beberapa golongan. 

d) Menjadikan golongan fakir dan miskin sebagai prioritas golongan 

pertama yang menerima. 

e) Membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat. 

Zakat baru bisa diberikan setelah adanya keyakinan dan 

kepercayaan bahwa si penerima adalah orang yang berhak. Cara 

mengetahui atau menanyakan hak tersebut kepada orang-orang 

yang tinggal dilingkungannya, ataupun yang mengetahui kepada 

penerima zakat yang sebenarnya.
23

 

 

Pendistribusian zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran ini 

merupakan pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan 

tujuanya adalah sesuatu yang dapat dicapai dari alokasi hasil zakat dalam 

kerangka sosial ekonomi, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok 

masyarakat miskin, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok 

muzzaki.
24

 

                                                             
22

Kementrian Agama Republik Indonesia, Standarisasi Amil Zakat Di Inonesia,82 
23

 Ibid, 83 
24

Mursyidi, Akuntansi Zakat Kontemporer, (Bandung : Rosdakarya,2003),169 
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Melihat dari sasaran zakat disini maka harus melihat keberadaan 

mustahiq yang lebih membutuhkan, karena suatu kewajiban bagi orang 

yang berwewenang pada setiap waktu dan tempat untuk senantiasa 

membuat peraturan yang mendahulukan yang lebih penting apabila 

sedekah tidak mencukupi untuk semuanya.  

b. Sasaran Pendistribusian Dana Zakat   

Sasaran orang-orang yang boleh diberikan zakat kepadanya terbagi 

atas delapan golongan asnaf. Maka zakat harus disalurkan kepada para 

mustahiq.
25

 Pendistribusian dana zakat berfungsi sebagai upaya untuk 

mengurangi perbedaan antara kaya dan miskin karena bagian harta 

kekayaan orang kaya membantu dan menumbuhkan kehidupan ekonomi 

yang miskin, sehingga keadaan ekonomi orang miskin dapat diperbaiki. 

Oleh karena itu, zakat berfungsi sebagai sarana jaminan sosial dan 

persatuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu dan 

memberantas kemiskinan umat manusia, dalam hal ini zakat merupakan 

bukti kepedulian sosial.
26

 

Zakat dapat didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat 

Islam. Yang termasuk mustahik berdasarkan QS. At-taubah (9: 60) yaitu:
27

 

                          

                      

          

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang 

fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para 

mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, 

orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka 

yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang 

diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha 

Bijaksana” 

                                                             
25

M.Ali Hasan, Zakat dan Infak (Jakarta:Kencana.2005),18 
26

Syauqi Ismail Syahhatih, Prinsip Zakat Dalam Dunia Modern, (Jakarta: Pustaka Media 

Utama,2010),  9  
27

Dr.Mardani, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia, (Jakarta: 

kencana, 2015),268-271 
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1. Orang-orang fakir. 

Fakir menurut mazhab Hanafi yaitu orang yang tidak memiliki apa-apa 

dibawah nilai nisab menurut hukum zakat yang sah, atau nilai sesuatu yang 

dimiliki mencapai nisab atau lebih, yang terdidir dari perabot rumah tangga, 

barang-barang, pakaian, buku-buku sebagai kebutuhan pokok sehari-hari. 

Adapun pengertian  miskin menurut mazhab Hanafi ialah mereka yang tidak 

memiliki apa-apa.
28

  

Adapun menurut Jumhur, fakir adalah mereka yang tidak memiliki 

harta atau penghasilan layak dalam memerlukan keperluannya dan segala 

kebutuhan pokok lainnya, baik untuk diri sendiri maupun bagi mereka yang 

menjadi tanggungannya. Misalnya, orang memerlukan sepuluh dirham 

perhari, tapi yang ada hanya empat, tiga, atau dua dirham.  

2. Miskin  

Adapun yang disebut dengan miskin ialah yang mempunyai harta atau 

penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya dan orang yang menjadi 

tanggungannya, tapi tidak sepenuhnya tercukupi, misalnya yang diperlukan 

sepulu, tapi yang ada hanya tujuh atau delapan, walaupun sudah masuk nisab 

atau beberapa nisab. Sebagian mereka memberikan batasan, bahwa orang 

miskin itu ialahmereka yang memnuhi separuh kebutuhan atau lebih. Adapun 

fakir ialah mereka yang memiliki kurang dari separuh kebutuhannya. 

3. Pengurus-pengurus zakat 

Yang dimaksud dengan pengurus-prmgurus zakat yaitu amilin, atau 

amil zakat. Amil zakat adalah mereka yang terlibat dalam organisasi 

pengumpulan zakat.
29

  

Orang yang terlibat amilin, misalnya pengumpul, pekerja, pembagi, 

distributor, penjaga akuntan, dan sebagainya yang mungkin ditunjuk untuk 

membantu pengumpulan, penyimpanan, distribusi, dan adminitrasi zakat. 

  

                                                             
28

 Yusur Qardhawi, Hukum Zakat, (Semarang: Pt. Pustaka, 2011),512-513 
29

 Ibid,515 
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Amil zakat harus mempunyai syarat sebagai berikut: 

a. Muslim 

b. Mukalaf (dewasa, sehat pikirannya) 

c. Orang yang jujur 

d. Orang yang memahami hukum zakat 

e. Orang yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tugas 

 

4. Para mualaf (orang yang baru masuk islam) 

Yang dimaksud dengan mualaf, adalah mereka yang diharapkan 

kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap islam, 

atau terhalangnya niat jahat mereka atas kaum muslimin, atau harapan akan 

adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum mslimin 

dari musuh. 

5. Budak  

Islam telah melakukan berbagai cara untuk menghapuskan tindak 

perbudakan didalam masyarakat. Diantaranya sebagian dari dana zakat 

digunakan untuk memperbudakkan hamba. Msekipun penggunaan dana zakat 

untuk keperluan ini telah dihapuskan, dana ini boleh diadakan kembali 

(asalkan tujuannnya tidak bertentangan dengan Al-qur‟an dan sunnah). 

6. Gharimin (orang-orang yang berhutang) 

Yang dimaksud dengan gharimin orang-orang yang mempunyai 

hutang, dan dia tidak mempunyai kelebihan dari utangnya.  

7. Fi Sabilillah (orang yang berjuang dijalan Allah) 

Sasaran untuk sabilillah bisa dalam bentuk berikut ini: 

1) Orang yang berjihad (mujahid) bila terjadi peperangan 

2) Untuk kepentingan dan kemaslahatan bersama, seperti mendirikan 

jembatan, mendirikan masjid, dan sekolah-sekolah, memperbaiki jalan-

jalan. 

8. Ibnu sabil (musafir yang kehabisan bekal) 

Seseorang, yang menderita tetapi tidk dapat menggunakan hartanya 

karena ia jauh dari rumahnya dalam suatu perjalanan, disebut musafir. Ia 



 16 

memerlukan bantuan keuangan untuk menyempurnakan perjalanannya. Ia 

akan dibantu segala kebutuhan selama perjalanan dari dana zakat dengan 

cacatan bahwa perjalalnannya itu tidak sekadar untuk bersenang-senang atau 

tujuan-tujuan yang diharamkan.   

Kelompok-kelompok sasaran zakat tersebut pada umumnya kaum 

lemah yang memerlukan perlindungan di bidang ekonomi. Ini menunjukkan 

bahwa islam mempunyai komitmen yang tinggi terhadap kaum lemah didalam 

hal apapun, termasuk lemah di bidang ekonomi, karena orang lemah tidak 

akan mampu mewujudkan eksistensi dirinya sebagai khalifah (wakil) Allah di 

muka bumi dan sebagai hamba yang harus mengabdi kepada-Nya. 

Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan 

memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat dapat 

digunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan 

peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
30

  

Yang dimaksud dengan “usaha produktif” adalah usaha yang mampu 

meningkatkan pendapatan, taraf hidup, dan kesejahteraan masyarakat. Adapun 

yang dimaksud dengan peningkatan kualitas umat adalah peningkatan sumber 

daya manusia.
31

 

Memperhatikan delapan asnaf diatas, maka penyaluran zakat dilakukan 

kepada perorangan atau individu bukan lembaga atau badan apalagi mesjid, 

karena mesjid pada dasarnya adalah rumah Allah SWT. Dengan demikian, 

pembahasan kotemporer saat ini pada akhirnya mengarah kepada pengertian 

bahwa harta terkumpul zakat tidak diarahkan sebagai milik hak pribadi setiap 

golongan, tetapi diarahkan kepada kepemilikan bersama dari delapan asnaf.  

Maka bentuk dari pendistribusiannya dan pemaknaan delapan 

golongan tentu akan mengikuti maslahat kelompok mustahik zakat yang ada. 

32
 

                                                             
30

 Penjelasan Umum UU No 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, (Jakarta: 

Gramedia, 2013), 33 
31

 Penjelasan pasal 27 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. 

(Jakarta: Gramedia, 2013), 45 
32

 Gus Arifin, Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah, ( Jakarta: Gramedia, 2014),156. 
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c. Prosedur Pendistribusian 

Prosedur merupakan tahap-tahap kegiatan dalam melaksanakan 

suatu kegiatan. Prosedur juga diartikan sebagai metode langkah demi 

langkah secara nyata dalam memecahkan suatu masalah. Berdasarkan 

pengertian diatas, maka penulis berasumsi bahwa prosedur mengandung 

penjelasan yang sama dengan strategi. Dengan kata lain, strategi dan 

prosedur mempunyai arti yang sama yaitu sebagai langkah-langkah. 
33

 

Pada prinsipnya pendistribusian hasil pengumpulan zakat untuk 

mustahik dilakukan berdasarkan persyaratan diantaranya : 

a. Hasil penataan dan penelitian kebenaran mustahik delapan asnaf 

b. Mendahulukan orang-orang yang tidak berdaya memenuhi kebutuhan 

dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan. 

3. Zakat Mal  

a. Pengertian Zakat 

Zakat berasal dari kata “tazkiyah” yang artinya mensucikan.
34

 

Zakat merupakan pengambilan tertentu dari harta yang tertentu,  menurut 

sifat-sifat yang tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu
35

.  

Menurut sayid sabiq, zakat adalah sesuatu (harta) yang harus dikeluarkan 

manusia sebagai hak Allah untuk diserahkan kepada fakir miskin, disebut 

zakat karena dapat memberikan keberkahan, kesucian jiwa, dan 

berkembangnya harta.
36

 

Berdasarkan defenisi di atas, bahwa zakat itu kewajiban orang kaya 

terhadap hartanya untuk diserahkan kepada mustahik, yang standarnya 

telah ditentukan oleh syariat islam dan berfungsi untuk menyucikan jiwa 

dan harta yang diperolehnya, sehingga harta itu menjadi berkah.  

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah zakat adalah harta 

yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau lembaga yang dimiliki 

oleh muslim untuk diberikan kepada berhak yang menerimanya. Menurut 

                                                             
33

Ibid, 159 
34

 KH. M.Syafii, Pedoman Ibadah, (Surabaya: Arkola, 2009),181 
35

 M.Hasbi Ash-Shiddieqy, Pedoman Zakat, (Semarang :PT. Pustaka Rizki Putra. 2002),5 
36

 Sayid Sabiq, Fiqh Sunnah, (Beirut: Dar al-Fikr, Jilid I, 2006),276 
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Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, zakat 

adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau Badan 

usaha yang telah diberikan kepada yang berhak menerima sesuai dengan 

syariat Islam. 
37

 

b. Hukum Mengeluarkan Zakat  

Mengeluarkan zakat hukumnya wajib bagi tiap-tiap muslim yang 

mempunyai harta benda menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh 

hukum Islam. Orang yang mengingkari wajibnya zakat dihukum kafir. 

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Bayyinah : 5 

                      

              

Artinya: “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah 

dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) 

agama yang lurus[1595], dan supaya mereka mendirikan shalat 

dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang 

lurus” 

  

Dalil yang mewajibkan mengeluarkan zakat: 

Rasulullah SAW bersabda kepada Mu‟az dikala beliau mengutus 

Mu‟az pergi ke Yaman guna menjadi wali Negara  dan menjadi kepala 

pengadilan, sabdanya: “ Dari Ibnu Abbas ra: Bahwasanya Nabi SAW 

mengutus Mu‟az ke Yaman: dan Ibnu „Abbas menyebutkan hadist itu, dan 

dalam hadist itu adalah tersebut sabda Nabi saw:”  

Sesungguhnya Allah telah mewajibkan zakat atas mereka dari 

harta-hartanya, diambil dari orang-orang kayanya dan diserahkan kepada 

yang fakir-fakirnya”. (Muttafaq „alaih, dan lafazd ini adalah dalam riwayat 

Bukhari).
38

  

  

                                                             
37

 Dr. Mardani, Aspek Keuangan Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia, (Jakarta: 

Kencana. 2015),240. 
38

 Drs. H.Moh.Rifa‟I, Ilmu Fiqih Islam Lengkap, (Semarang : CV.  Toha Putra, 1978 ) 

hlm 348 
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c. Pembagian Zakat 

Zakat terbagi menjadi 2, yaitu: 

1) Zakat fitrah 

Zakat fitrah adalah zakat yang berupa makanan pokok yang 

dimakannya sehari-hari yang diberikan kepada orang-orang yang berhak 

menerimanya untuk membersihkan badannya. Menurut para ulama empat 

mazhab: zakat fitrah diwajibkan kepada setiap orang islam  yang kuat, 

baik tua maupun muda. Maka bagi ali anak kecil dan orang gila wajib 

mengeluarkan hartannya serta memberikannya kepada orang fakir.
39

 

2) Zakat mal 

Zakat mal adalah zakat harta benda. Adapun harta benda yang 

wajib dikeluarkan adalah emas, perak, uang simpanan, biji makanan yang 

mengenyangkan, buah-buahan, harta perniagaan, binatang ternak dan harta 

karun atau harta terpendam yang ditemukan tanpa sengaja.
40

  

Adapun pembagian zakat mal adalah sebagai berikut: 

a) Zakat Peternakan 

Zakat Hasil Ternak (salah satu jenis Zakat Maal) meliputi hasil 

dari peternakan hewan baik besar (sapi,unta) sedang (kambing,domba) 

dan kecil (unggas, dll). Perhitungan zakat untuk masing-masing tipe 

hewan ternak, baik nisab maupun kadarnya berbeda-beda dan sifatnya 

bertingkat. Sedangkan haulnya yakni satu tahun untuk tiap hewan. 

Syarat Umum: sampai nishab, berlalu satu tahun, tenaganya tidak 

dipergunakan untuk produksi, digembalakan. 

1) Zakat atas Unta. Nishab & kadar zakat unta 

a) 1- 4 ekor tidak ada zakat 

b) 5- 9 ekor seekor kambing 

c) 10- 14 ekor dua ekor kambing 

d) 15 -19 ekor tiga ekor kambing 

e) 20 – 24 ekor empat ekor kambing 

                                                             
39

 Ibid, hlm 195 
40

 Muhammad Jawad Mughniyah,Fiqih Lima Mazhab. (Jakarta:Lentera, 2006),hlm 185-

188 
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f) 25 -35 ekor seekor unta betina 1 tahun 

g) 36 – 45 ekor seekor unta betina 2 tahun 

h) 46 – 60 ekor seekor unta betina 3 tahun 

i) 61-75 ekor seekor unta betina 4 tahun 

j) 76-90 ekor 2 ekor unta betina 2 tahun 

k) 91-120 ekor 2 ekor unta betina 3 tahun 

l) Setiap tambahan 50 unta seekor unta 3 tahun dan tambahan 40 

unta  seekor unta 2 tahun 

2) Zakat Atas Sapi. Nishab dan Kadar zakat sapi 

a) 1-29 ekor tidak ada zakat 

b) 30-39 ekor seekor anak sapi 

c) 40 – 59 ekor seekor sapi satu tahun 

d) 60 -69 ekor seekor sapi usia 2 tahun 

e) 70 – 79 ekor 2 ekor anak sapi 

f) 80- 89 ekor seekor anak sapi & sapi 2 thn 

g) 90- 99 ekor 2 ekor sapi 2 tahun 

h) 100- 109 ekor 3 ekor anak sapi 

i) 110  119 ekor 2 ekor anak sapi & seekor sapi usia 2 tahun 

j) Kemudian setiap pertambahan 30 ekor seekor anak sapi dan 

pertambahan 40 ekor -> seekor sapi usia 2 tahun.
41

 

b) Pertanian  

Kadar zakat yang harus dikeluarkan: jika diairi oleh hujan atau 

sungai 10 %, dan jika diairi oleh pengairan 5 %. Zakat pertanian 

dikeluarkan saat menerima hasil panen. Syarat Zakat Pertanian: Islam, 

Merdeka, Sempurna Milik sendiri, Cukup nisab, Tanaman tersebut 

adalah makanan asasi yang tahan disimpan lama, Tanaman tersebut 

adalah hasil usaha manusia dan bukannya tumbuh sendiri seperti 

tumbuh liar, dihanyutkan air dan sebagainya.
42

 

 

                                                             
41

Ibid, 189   
42

Gus Arifin, Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah, (Jakarta: Kompas Gramedia,2014),62  
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Landasan Hukum, Firman Allah surat Al-Anam: 141 

                   

                      

                        

      

Artinya: “Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan 

yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang 

bermacam-,macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa 

(bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya) Makanlah 

dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila berbuah. Dan 

tunaikanlah haknya (zakatnya) di hari memetiknya”. (Q S, 6 : 

141). 

 

a. Zakat emas dan perak 

Harta lain yang juga termasuk kategori emas dan perak : 

1) Logam/batu mulia dan Mata uang 

2) Simpanan seperti : Tabungan, deposito, cek atau surat berharga 

lainnya 

Syarat Zakat Emas & Perak: 

1) Sampai nishab. 

2) Berlalu satu tahun. 

3) Bebas dari hutang yang menyebabkan kurang dari nishob. 

4) Surplus dari kebutuhannya:  

a) Jika perhiasan tersebut sebagai simpanan atau investasi, wajib 

dikeluarkan zakatnya 2.5% dengan syarat nishob dan haul. 

b) Perhiasan yang haram digunakan dan terbuat dari emas & 

perak, wajib dikeluarkan zakatnya. 

c) Jika perhiasan tersebut untuk dipakai dan dalam batas yang 

wajar, tidak dikenakan zakat, jika berlebihan termasuk katagori 

pertama. 
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d) Penentuan nishabnya adalah senilai dengan nishab emas 85 

gram. 

Nishab dan kadar zakat emas, perak dan uang: 

1) Nishab emas 20 dinar, 1 dinar = 4,25 gram, maka nishab emas 

adalah 20 X 4,25 gram = 85 gram. 

2) Nishab Perak adalah 200 dirham, 1 dirham = 2,975 gram, maka 

nishab perak adalah 200 X 2,975 gram = 595 gram. 

3) Demikian juga macam jenis harta yang merupakan harta simpanan 

dan dapat dikategorikan dalam emas dan perak, seperti uang tunai, 

tabungan, cek, saham, surat berharga ataupun bentuk lainnya. 

Maka nishab dan zakatnya sama dengan ketentuan emas dan perak. 

Artinya jika seseorang memiliki bermacam-macam bentuk harta 

dan jumlah akumulasinya lebih besar atau sama dengan nishab (85 

gram emas) maka ia telah terkena kewajiban zakat (2.5%).
43

 

b. Zakat madu  

Para ulama bersepakat bahwa zakat madu diambil dari 

pendapatan bersih madu, atau setelah dikurangi dari biaya-biaya untuk 

mendapatkannya dan besarnya sepersepuluh (10%). Hasil madu dari 

peternakan madu yang mencapai nishab (setara dengan 653 kg beras), 

maka harus dikeluarkan zakatnya sebesar 10% dari berat bersih madu 

stelah dipotong biaya produksi. Zakatnya bisa berbentuk madu atau  

diuangkan senilaai harganya.
44

 

c. Investasi  

Zakat Investasi dalam istilah fiqh biasa disebut zakat 

Almustaghillat. Zakat tersebut dikenakan terhadap harta yang 

diperoleh dari hasil investasi. Diantara bentuk usaha yang termasuk 

investasi adalah; bangunan atau kantor yang disewakan, saham, rental 

mobil, rumah kontrakan, dll. Sebagian ulama Hambali 

menganalogikan ke dalam zakat perdagangan, dengan tarif 2,5 % dan 
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nishab 85 gram serta sampai haul. Analogi Zakat Investasi, Sebagian 

ulama Maliki dan salaf seperti Ibnu Masud, Ibnu Abbas, dll 

menganalogikannya ke dalam zakat uang tapi diambil dari hasilnya 

saja, tanpa mensyaratkan haul dikeluarkan ketika menerimanya. Para 

ulama kontemporer, seperti Abu Zahrah, Abdul wahab Kholaf, dan 

Yusuf Qordhowi, menganalogikannya ke dalam zakat pertanian yaitu 

dikeluarkan saat menghasilkan dari hasilnya, tanpa memasukkan unsur 

modal dengan tarif 5 % untuk penghasilan kotor dan 10 % untuk 

penghasilan bersih. 

d. Perniagaan/ Perdagangan  

Ulama-ulama fikih menamakan zakat perniagaan dengan istilah 

“Harta Benda Perdagangan” (Arudz al Tijaroh), yakni: Semua yang 

diperuntukkan untuk dijual selain uang kontan dalam berbagai 

jenisnya, meliputi alat-alat, barang-barang, pakaian, makanan, 

perhiasan, binatang, tumbuhan, tanah, rumah, dan barang-barang tidak 

bergerak maupun bergerak lainnya. Dalam masalah nishab zakat 

tijaroh ada dua pendapat, pertama , bahwa zakat tijaroh itu dikeluarkan 

dari modal (pembelian) saja. Dengan demikian, maka tidak ada nishab 

dan haul. Kedua bahwa zakat tijaroh itu dihitung berdasarkan nishab 

(kadar minimum) dan haul (perhitungan satu tahun).
45

  

e. Harta galian 

Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw pernah bersabda: 

Pada “rikaz”harta galian, zakatnya seperlima (20%)  (HR Bukhori 

Muslim) 

1) Zakat Rikaz berbeda dengan zakat Barang Tambang. 

2) Zakat Barang Tambang mencakup semua jenis, baik padat maupun 

cair. 

3) Zakat Rikaz dan Barang Tambang tidak mensyaratkan nishab dan 

haul. 

                                                             
45
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4) Tarif Zakat Rikaz 20% dan Zakat Barang Tambang 2,5 % kecuali 

ada kemiripan. 

5) Mustahik Zakat Rikaz dan Barang Tambang sama dengan 

mustahikkin zakat lainnya. 

Zakat hasil tambang dan rikaz tidak diisyaratkan haul (tahun), 

wajib mengeluarkan zakat pada saat barang tambang telah selesai 

proses pengolahan dan saat barang ditemukan.
46

 

f. Zakat profesi  

Zakat profesi adalah zakat atas penghasilan yang diperoleh dari 

pengembangan potensi diri yang dimiliki seseorang dengan cara yang 

sesuai syariat, seperti upah kerja rutin, profesi dokter, pengacara, 

arsitek, dll. Dari berbagai pendapat dinyatakan bahwa landasan zakat 

profesi dianalogikan kepada zakat hasil pertanian yaitu dibayarkan 

ketika mendapatkan hasilnya, demikian juga dengan nishabnya yaitu 

sebesar 524 kg makanan pokok, dan dibayarkan dari pendapatan kotor. 

Sedangkan tarifnya adalah dianalogikan kepada zakat emas dan perak 

yaitu sebesar 2,5 %, atas dasar kaidah “Qias Asysyabah”. 

Menurut Syekh Muhammad Al-Ghazali, objek zakat secara 

garis besar dapat dibagi dua: Pertama,  harta kekayaan yang 

menggunakan modal yang mungkin bertambah dan mungkin 

berkurang, yaitu modal uang dan modal barang dagangan. Kedua, 

harta kekayaan yang relatif tetap yang hanya memperhitungkan 

keuntugan yang masuk, seperti tanah-tanah pertanian dan lahan-lahan 

perkebunan.
47

  

4. Sistem Pendistribusian Dana Zakat 

Dana zakat pada awalnya lebih didominasi oleh pola pendistribusian 

secara konsumtif, namun demikian pada pelaksanaan yang lebih muktahir saat 

ini, zakat mulai dikembangakan dengan pola distribusi dana zakat secara 

produktif. Sebagai mana yang dicanangkan dalam Buku Pedoman Zakat yang 
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diterbitkan Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji Depertemen Agama 

(2002:244). Ada empat sistem dalam pendayagunaan dana zakat yang telah 

terkumpul pada lembaga pengelolaan zakat yaitu :
48

 

a. Sistem konsumtif tradisional, yaitu : zakat yang dibagikan kepada para 

mustahik untuk dimanfaatkan oleh yang bersangkutan, seperti zakat fitrah 

yang dibagikan kepaa fakir miskin pada akhir bulan ramadhan menjelang 

shalat idul fitri, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, atau zakat maal 

(harta) yang dibagikan kepada korban bencan alam. 

b. Sistem konsumtif kreatif yaitu zakat yag diberikan dengan bentuk yang 

lain dari barangnya yag semula, seperti diberikan dalam bentuk buku-buku 

dan alat tulis (peralatan sekolah), beasiswabagi para pelajar dan 

mahasiswa, pembinaan keterampiln bagi para pemuda dan pemudi, 

sehingga menjadi mampu dan mandiri dalam usaha dan lain lain. 

c. Sistem produktif tradisional, yaitu zakat yang dibagikan dalam bentuk 

barang-barang produktif, seprti kambing, sapi, alat-alat pertanian dan 

pertukangan, alat cukur, mesin jahit dan lain-lain. Pemberian zakat dalam 

bentuk demikian akan dapat mendorong orang menciptakan suatu usaha 

atau memberikan lapangan kerja baru bagi fakir miskin. 

d. Sistem produktif kreatif yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk 

permodalan, baik untuk membangun sarana riil yang berbentuk bantuan 

dan penambahan atau pengusaha kecil.
49

 

 

Pendistribusian dalam sistem zakat pada yang ketiga dan keempat 

tersebut di atas adalah yang mendekati pada arti pendayagunaan yang harus 

dikembangkan, sehingga makna syari‟at zakat baik dari segi fungsi ibadah 

maupun fungsi sosialnya dapat tercapai seperti yang diharapkan. terlepas dari 

keempat sistem diatas yang lebih penting adalah pembagian zakat tersebut 

mampu memberikan manfaat secara optimal dan tepat sasaran.
50
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B. Kajian Terdahulu 

Dalam penelitian ini, penulis akan mendeskripsikan pada penelitian 

penelitian lain yang berbentuk skripsi dan ada relevansinya dengan judul di atas. 

Adapun penelitian yang terlaksana atau penelitian  yang hampir mirip dan sama 

namun berbeda dengan penelitian ini yaitu penelitian yang berjudul : 

Pertama “ Pengelolaan Pendistribusian Zakat Produktif sebagai Upaya 

Pengentasan Kemiskinan Di BAZIS  Meranti” karya Arif Maslah (11145202783) 

mahasiswa Jurusan Muamalah, Fakultas Ilmu Hukum dan Syariah 2015. Dalam 

penelitiannya menjelaskan tentang Pendistribusian zakat di BAZIS harus 

dilakukan dengan pengelolaan zakat produktif supaya berdampak baik terhadap 

perekonomian mustahik untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran.
51

 

Kedua, “Sistem Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat 

Nasional (Baznas) Kabupaten Kuantan Singingi”. Karya Tiara Wiwik Sustika 

(11145202934) mahasiswa jurusan Manajemen Dakwah fakultas dakwah dan 

komunikasi 2015
52

. Dalam skripsi ini mendsikripsikan bagimana langkah yang 

harus dilakukan dalam pendayagunaan dana zakat agar produktif. Untuk strategi 

yang diterapkan adanya program dari BAZNAS Kuansing untuk memberdayakan 

para Mustahiq agar menjadi muzaki dengan program zakat produktif. 

Ketiga, Pendayagunaan Zakat Produktif di Lembaga Amil Zakat Nasional 

(LAZNAS) Chevron Distric Rumbai, Pekanbaru.” Karya Fatkurroji 

(11045103857) mahasiswa Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dam 

Komunikasi 2015. Dalam penelitiannya menjelaskan tentang pendayagunaan dana 

zakat yang produktif untuk agar mustahik mandiri dan menjadi manusia yang 

berkualitas. Dalam pendayagunaan dana zakat untuk mengatasi kemiskinan dan 

pengangguran, ,maka harus adanya pendayagunaan zakat produktif untuk 

pengembangan dana zakat tersebut dan menuntaskan kemiskinan.
53

  

Namun,  yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini, yakni penulis 

meneliti dan menjelaskan tentang Sistem Pendistribusian Zakat Mal Pada Badan 
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Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar lebih menekankan pada 

penyaluran zakat dalam hukum Islam yang menggunakan sistem produktif dan 

konsumtif agar tersalurnya zakat mal yang diberikan secara efisien kepada 

mustahik.  

 

C. Kerangka Pikir   

Kerangka pikir pada dasarnya merupakan penjelasan sementara terhadap 

gejala yang menjadi objek permasalahan penelitian yang dilakukan. Kerangka 

pikir disusun berdasarkan tinjauan teoritis dan hasil-hasil penelitian sebelumnya. 

Berdasarkan tinjauan teoritis dan hasil pembahasan hasil penelitian sebelumnya, 

maka selanjutnya merumuskan hipotesis.
54

 

Kerangka pikir adalah buatan peneliti sendiri (bukan pembahasan teori 

atau konsep yang diulang), yaitu bagaimana cara peneliti berargumentasi dalam 

menghubungkan variable yang hendak diteliti.
55

 

Kerangka berpikir merupakan uraian ringkas tentang teori yang digunakan 

dan cara menggunakan teori tersebut dalam menjawab pertanyaan penelitian.
56

 

Untuk menjelaskan jalannya penelitian yang akan dilaksanakan, maka peneneliti 

menyusun kerangka pemikiran mengenai konsepsi tahap-tahap penelitiannya 

secara teoritis. Kerangka teoritis dibuat berupa skema sederhana yang 

menggambarkan secara singkat proses pemecahan masalah yang dikemukakan 

dalam penelitian. Ada dua bagian umum dalam berpikir yang digunakan baik 

dalam berpikir sehari-hari maupun berpikir dalam sebuah penelitian ilmiah, yaitu,  

pertama, Deduksi, proses berpikir yang menggunakan premis-premis umum 

bergerak menuju premis khusus (dari umum ke khusus).  Kedua, Induksi, proses 

berpikir yang menggunakan premis-premis khusus bergerak menuju premis umum 

(dari khusus ke umum).
57
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Sistem pendistribusian zakat  oleh Badan Amil Zakat Nasional sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 . Skema Kerangka Pemikiran Penelitian 
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