
 8 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Konsep 

Teori merupakan serangkaian konsep, definisi yang saling berkaitan 

dan bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis tentang suatu 

fenomena, gambaran sistematis ini dijabarkan dan menghubungkan antara 

variabel yang satu dengan variabel yang lain dengan tujuan untuk menjelaskan 

fenomena tersebut ada beberapa teori yang menjadi acuan terhadap 

permasalahan yang ada.
6
  

1. Pendayagunaan 

a. Pengertian Pendayagunaan 

Pendayagunaan berasal dari kata “guna” yang berarti manfaat, 

adapun pengertian pendayagunaan sendiri menurut kamus besar bahasa 

Indonesia adalah : 

1) Pengusaha agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat. 

2) Pengusaha (tenaga dan sebagainya) agar mampu menjalankan 

tugas dengan baik.
7
 

Maka dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan adalah 

bagaimana cara atau tata usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat 

yang lebih besar serta lebih baik. 

Pendayagunaan adalah pengusahaan supaya mampu 

menghasilkan faedah dan dapat menghasilkan tugas dengan baik.
8
 

                                                                   
6
Masri, dkk. Metode Penelitian Survey (Jakarta: LP3ES, 1995), 48. 

7
KamusBesarBahasa Indonesia (Jakarta: BalaiPustaka, 1994), 189. 
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Pendayagunaan zakat mengandung pengertian usaha pemamfaatan 

hasil pengumpulan zakat pada sasaran yang lebih luas, sesuai dengan 

tujuan syara’. Pemamfaatan itu dilakukan secara tepat guna dan hasil 

guna, dengan menerapkan sistem distribusi yang bersifat edukatif dan 

proaktif.
9
 

Ada dua bentuk penyaluran dana zakat antara lain: 

1) Bentuk sesaat, dalam hal ini berarti bahwa zakat hanya diberikan 

kepada seseorang satu kali atau sesaat saja. Dalam hal ini juga 

berarti bahwa penyaluran  kepada mustahik tidak disertai target 

terjadinya kemandirian ekonomi dalam diri mustahik. Hal ini 

dikarenakan mustahik yang bersangkutan tidak mungkin lagi 

mandiri, seperti pada diri orang tua yang sudah jompo, orang cacat. 

Sifat bantuan sesaat ini idealnya adalah hibah. 

2) Bentuk pemberdayaan, merupakan penyaluran zakat yang disertai 

target merubah keadaan penerima dari kondisi kategori mustahik 

menjadi kategori muzakki. Target ini adalah target besar yang tidak 

dapat dengan mudah dan dalam waktu yang singkat. 

b. Tujuan Pengelolaan/ Pendayagunaan zakat 

Yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan 

perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian dalam pengumpulan, 

penditribusian, dan pendayagunaan zakat. adapun yang menjadi tujuan 

dari pengelolaan zakat yaitu:
10

 

                                                                                                                                                                                      
8
Peter Salim dan Yenny Salim. Kamus Bahasa Indonesia Indonesia Kontemporer. 

(Jakarta: Modern English Press, 2002), hlm. 324. 
9
Prof. Dr. Hj. Huzaimah Tahido Tanggo, MA., Masail Fiqhiyah Kajian Hukum Islam 

Kontemporer, (Bandung : ANGKASA, 2005), 226. 
10

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

Kencana, 2015), 265. 
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1) Meningkatkan efektifitas dan efesiensi pelayanan dalam pengelolaan 

zakat. 

2) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. 

Jika berbicara tentang masalah kemaslahatan, senantiasa 

berkembang sesuai dengan perkembangan dan tuntunan kebutuhan umat. 

Untuk penentuan tingkat kemaslahatan, biasa dikenal dengan adanya skala 

prioritas. Metode prioritas ini dapat dipakai sebagai alat yang efektif untuk 

melaksanakan fungsi alokasi dan distribusi dalam kebijaksanaan 

pendayagunaan zakat.
11

 

2. Zakat Produktif 

a. Pengertian Zakat Produktif 

Perkataan zakat berasal dari kata zaka yang artinya tumbuh dengan 

subur. Makna lain katazaka sebagaimana digunakan dalam al-qur’an 

adalah suci dari dosa. Dalam kitab-kitab hukum Islam, perkataan zakat itu 

diartikan dengan suci, tumbuh dan berkembang serta berkah. Dan jika 

pengertian itu dihubungkan dengan harta, maka menurut ajaran Islam harta 

yang dizakati itu akan tumbuh berkembang, bertambah karena suci dan 

berkah.
12

 

Zakat secara etimologi memiliki dua makna yaitu bertambah dan 

pensucian. Sedangkan secara terminologi merupakan ukuran yang telah 

                                                                   
11

Hasanismailr.blogspot.com/2009/06/pengertian-pendayagunaan-zakat.html?m=1 
12

Muhammad Daud Ali. Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf (Jakarta: UI Press, 

1918), 38. 
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ditentukan dari harta wajib zakat yang disalurkan kepada delapan asnaf 

atau golongan penerima zakat (mustahik) dengan syarat-syarat tertentu.
13

 

Zakat menurut UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan, Zakat 

adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan 

usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan 

syariat Islam.
14

 

Kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa Inggris 

“productive” yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak 

hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga yang mempunyai 

hasil baik. “productivity” daya produksi. Secara umum produktif berarti 

banyak menghasilkan karya atau barang. Produktif juga berarti banyak 

menghasilkan, memberikan banyak hasil.
15

 

Menurut Abdurrahman Qadir zakat produktif yaitu zakat yang 

diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan suatu 

kegiatan ekonomi yaitu untuk menumbuh kembangkan tingkat ekonomi 

dan potensi produktifitas mustahik.
16

 

Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para 

penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus-menerus, dengan harta 

zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif adalah zakat dimana harta 

atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan 

                                                                   
13

Fakhruddin al-muhsin, Ensiklopedi Mini Zakat (Bogor: Darul Ilmi Publising, 2012), 7 
14

Hamka, Isbir Fadli, dkk. Pedoman Penyuluhan Zakat (Kementerian Agama RI. 

Direktorat Jenderal Bimas, Ditektorat Pemberdayaan zakat: Jakarta, 2013), 95 
15

Asnaini. Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2008), 63 
16

Abdurrahman Qadir, Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2001), 165. 
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akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, 

sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup 

secara terus-menerus.
17

 

Zakat produktif dapat berupa modal usaha. Zakat produktif inilah 

yang diharapkan mendorong keluarga miskin untuk berusaha mandiri agar 

dapat keluar dari kemiskinan. Dengan kata lain, zakat harta atau dana 

zakat yang diberikan kepada mustahik tidak dihabiskan akan tetapi 

dikembangkan dan digunakan dalam upaya membantu usaha para 

mustahik atau penerima zakat. Pendayagunaan zakat produktif ini harus 

berdampak positif bagi para mustahik, baik secara ekonomi maupun secara 

sosial.
18

 

Zakat merupakan rukun Islam yang merefleksikan tekad untuk 

menyucikan masyarakat dari penyakit kemiskinan. Zakat juga menyucikan 

harta orang kaya dan menyucikan masyarakat dari melakukan pelanggaran 

terhadap ajaran Islam akibat dari tidak terpenuhinya kebutuhan pokok. 

Oleh karenanya diharapkan setiap muslim yang sadar akan kewajiban 

agamanya agar selalu membayar zakat.
19

 

Prospek ke depan, zakat diperoleh dari hasil usaha ini memiliki 

peluang yang cerah jika pengelolaannya dilakukan melalui pengembangan 

sumber daya mustahik yang potensial yang jumlahnya cukup banyak lain 

                                                                   
17

Asnaini. Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2008), 64. 
18

Asnaini, Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2008), 64 
19

Yulizar D. Sanrego & Moch Taufik, Fiqih Tamkin (Fiqih Pemberdayaan), (Jakarta : 

Qisthi Press, 2016), 181.  
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halnya ketika menghadapi mustahik zakat yang konsumtif, yaitu yang 

tidak memiliki kemampuan dan keahlian untuk mengembangkan zakat 

seperti orang jompo, anak yatim yang masih kecil, orang dewasa yang 

cacat atau sakit berat maka zakat untuk mereka ini hanya untuk membantu 

kelangsungan hidup mereka karena mereka lebih banyak bersifat pasif.
20

 

Dalam usaha pengembangan zakat menjadi modal usaha 

memerlukan sumber daya manusia (SDM) yang cukup andal. Oleh 

karenanya, diperlukan peningkatan untuk meningkatkan SDM mustahik 

dengan mengadakan pelatihan atau training yang dapat dilakukan oleh 

lembaga-lembaga zakat seperti BAZNAS, Dompet Dhuafa maupun 

lembaga lainnya dan pemerintah sehingga para mustahik benar-benar 

memiliki keahlian yang mapan dalam mengembangkan modal usaha dari 

zakat tersebut.
21

 

b. Pendayagunaan Zakat Produktif 

1) Pendayagunaan zakat bersifat produktif tradisional 

Dalam kategori ini zakat diberikan dalam bentuk barang-

barang produktif, misalnya hewan ternak, mesin jahit, alat-alat 

pertukangan dan sebagainya. Pembagian zakat seperti ini akan 

mendorong terciptanya suatu usaha atau lapangan kerja bagi fakir dan 

miskin. 

  

                                                                   
20

Dr. H. Sapiudin Shidiq, M.Ag., Fikih Kontemporer, (Jakarta : KENCANA, 2016), 216. 
21

Dr. H. Sapiudin Shidiq, M.Ag., Fikih Kontemporer, (Jakarta : KENCANA, 2016), 217. 
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2) Pendayagunaan zakat bersifat produktif kreatif 

Dalam kategori ini semua pendayagunaan zakat yang 

diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan, baik untuk 

membangun suatu proyek sosial maupun untuk membantu atau 

menambah modal para pedagang atau pengusaha.
22

 

Adapun bentuk pemberdayaan atau pendayagunaan guna 

mengentaskan kemiskinan dapat ditempuh dengan:
23

 

a) Pendekatan parsial yaitu dengan pemberian bantuan berupa 

sedekah biasa dari orang-orang kaya dan zakat secara konsumtif 

kepada fakir miskin yang betul-betul tidak produktif lagi (karena 

cacat jasmani ataupun mental). 

b) Pendekatan struktural yaitu model yang bertujuan untuk 

mengentaskan kemiskinan secara sistematis dengan cara 

menghilangkan faktor-faktor  penyebab kemiskinan itu sendiri, 

baik faktor internal atau eksternal. 

Berkaitan dengan uapaya pendayagunaan zakat dalam 

menanggulangi kemiskinan maka perlu mempertimbangkan kondisi 

fakir dan miskin. Dalam hal ini fakir dan miskin dapat dikelompokkan 

dalam dua bagian:
24

 

a) Golongan yang lemah fisik dan harta bendanya. 

b) Golongan yang lemah harta bendanya tetapi fisiknya mampu 

bekerja. 

                                                                   
22

Prof. Dr. Hj. Humaizah Tahido Tanggo, MA., Masail Fiqhiyah, (Bandung: Agkasa, 

2005), 226. 
23

Yulizar D. Sanrego & Moch Taufik, Fiqih Tamkin (Fiqih Pemberdayaan), (Jakarta : 

Qisthi Press, 2016), 187- 188. 
24

Prof. Dr. Hj. Huzaimah Tahido Tanggo, MA., Masail Fiqhiyah Kajian Hukum Islam 

Kontemporer, (Bandung : ANGKASA), 227. 
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3) Jenis-jenis Zakat 

Jenis-jenis zakat secara garis besar terbagi menjadi dua, yaitu: 

a) Zakat fitrah, yaitu zakat yang dimaksudkan untuk mengeluarkan 

sebagian dari makanan pokok yang dimakan menurut ukuran yang 

ditentukan agama. Dan zakat fitrah ini hukumnya wajib bagi setiap 

orang muslim, maupun hamba sahaya, yang mana waktu 

pembayaran atau waktu pengeluarannya adalah pada waktu bulan 

Ramadhan yaitu pada waktu tenggelamnya matahari hingga 

sebelum terbitnya matahari.
25

 

b) Zakat maal (zakat harta) 

Berikut yang termasuk jenis-jenis zakat maal atau zakat 

harta, yaitu:
26

 

 

Tabel 2.1 Jenis-jenis Zakat Maal 

No Jenis Harta Benda Nisabnya Haulnya Persentase zakat 

1 Emas  93,6 gr Setahun  2,5% 

2 Perak  624 gr Setahun  2,5% 

3 Barang dagangan 93,6 gr Setahun  2,5% 

4 Mata uang 93,6 gr Setahun  2,5% 

5 Hasil tambang 93,6 gr Setahun  2,5% 

6 Barang temuan  93,6 gr Setahun  20% 

7 Hasil 

pertanian/perkebunan 

750 kg Waktu panen a) 5% jika diairi/ 

dengan 

                                                                   
25

Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H., Hukum Islam Penormaan Prinsip Syriah Dalam 

Hukum Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2012), 405. 
26

Prof. Drs. H. Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiah, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung,    

1997), 273. 
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(beras, jagung, kurma, 

dan anggur) 

teknologi 

b) 10% tanpa 

diairi/ non 

teknologi 

8 Binatang ternak 

a. Unta 

 

 

b. Sapi/ kerbau 

 

 

c. Kambing  

 

5 ekor 

 

 

30 ekor 

 

 

40 ekor 

 

Setahun 

 

 

Setahun  

 

 

Setahun  

 

1 ekor kambing 

biasa umur 2 tahun 

lebih 

1 ekor anak sapi/ 

kerbau umur 2 

tahun lebih 

1 ekor kambing 

betina umur 2 

tahun atau lebih, 

atau 1 ekor 

kambing domba 

betina umur 1 

tahun lebih 

 

Zakat yang dimaksud disini adalah zakat mal dan zakat fitrah. 

Adapun termasuk dalam zakat mal meliputi zakat emas, perak, logam, 

uang, surat berharga, perniagaan, pertanian, perkebunan, perhutanan, 

peternakan, perikanan, pertambangan, perindustrian, pendapatan dan 

jasa serta rikaz. Undang-undang ini mempunyai implikasi yang sangat 

luas bagi lembaga pengelolanya. Pengelolaan tersebut secara umum 

mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan berdasarkan skala 

prioritas kebutuhan mustahik dan dapat dimanfaatkan untuk usaha-

usaha yang produktif.  
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Zakat yang merupakan rukun Islam ketiga ini disebut dalam al-

qur’an di 82 ayat atau tempat, didalam kitab-kitab hadits, yang 

kemudian dikembangkan oleh ijtihad manusia yang memenuhi syarat 

dalam berbagai aliran (mazhab) hukum Islam.  

Zakat merupakan hak orang-orang fakir miskin. Jika seseorang 

yang mempunyai harta benda yang telah mencapai satu nisab dan tidak 

bersedia mengeluarkan zakat, maka berarti mereka memakan hak-hak 

orang fakir miskin dan orang-orang yang memakan haknya fakir 

miskin, maka neraka adalah tempat mereka kembali.
27

 

Sejarah dan fakta telah membuktikan bahwa jika zakat dikelola 

dengan baik maka akan bermanfaat dalam penyelesaian masalah sosial. 

Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk mayoritas 

beragama Islam. Kurang lebih 210 juta penduduk Indonesia sekitar 80 

% adalah beragama Islam. Hal ini berarti bahwa zakat di Indonesia 

sangat potensial apabila dikelola dengan baik dan profesional.
28

 

Untuk menjamin pengelolaan zakat sebagai amanah agama, 

dalam undang-undang ini ditentukan adanya unsur pembinaan dan 

unsur pengawasan yang terdiri dari ulama, kaum cendikiawan, 

masyarakat, dan pemerintah serta adanya sanksi hukum terhadap 

pengelola yang tidak sesuai dengan ketentuan.
29

 

                                                                   
27

Syaf’i. Pedoman Ibadah (Surabaya: Arkola), 181 
28

Said Agil Husain Al Munawar, Aktualisasi Nilai-Nilai Qur’an Dalam Sistem 

Pendidikan Islam (Ciputat: PT Ciputat, 2005), 285 
29

Daud Mohammad Ali. Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf (Jakarta: UI Press, 

2006), 30-33 
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Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang 

dibentuk oleh pemerintah yang terdiri dari unsur masyarakat dan 

pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan 

mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Sedangkan 

amil adalah badan atau lembaga yang ditugaskan untuk 

mengumpulkan zakat dari muzakki dan mendistribusikan harta zakat 

tersebut kepada para mustahik.
30

 

Sementara itu tugas pokok Badan Amil Zakat sebagai 

pengelola zakat adalah menggali potensi zakat, mengumpulkan harta 

atau zakat, mengelola harta zakat yangtelah terkumpul, 

mendistribusikan zakat kepada mustahik secara proporsional, 

mendayagunakan dana zakat, mengupayakan pengembangan zakat 

baik dari segi sumber maupun pemanfaatannya, menyusun pedoman 

zakat yang sederhana dan mudah dipahami oleh muzakki. 

Dilihat dari makna zakat, maka zakat memiliki fungsi pokok 

sebagai berikut: 

1) Membersihkan jiwa muzakki. 

2) Membersihkan harta muzakki. 

3) Fungsi sosial ekonomi, artinya bahwa zakat mempunyai misi 

meratakan kesejahteraan dan kebahagiaan dalam bidang ekonomi. 

Lebih jauh dapat berperan serta dalam membangun perekonomian 

mendasar yang bergerak langsung kesektor ekonomi lemah. 

                                                                   
30

Andri Soemitra. Bank & Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Kencana, 2009), 419 
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4) Sebagai fungsi ibadah. Artinya bahwa zakat merupakan sarana 

utama nomor tiga dalam pengabdian dan rasa syukur kepada Allah 

SWT.
31

 

Zakat bisa menjadi sumber dana tetap yang potensial yang 

dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup umat 

manusia, terutama golongan fakir miskin, sehingga mereka bisa hidup 

layak secara mandiri tanpa menggantungkan nasibnya atas belas 

kasihan orang lain.
32

 Inilah yang menjadi peran penting zakat produktif 

dalam mengentaskan kemiskinan yang ada pada masyarakat. 

c. Mustahik atau Orang-orang Yang Berhak Menerima Zakat  

Mustahik zakat adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. 

Zakat hanya diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya 

yaitu orang-orang yang telah disebutkan dalam firman Allah SWT, yang 

berbunyi: 

                             

                        

          

 

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”.(QS. At-Taubah ayat 60).
33

  

                                                                   
31

Mursyidi. Akuntansi Zakat Kontemporer (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003) 
32

Prof. Drs. H. Masjfuk Zuhdi. Masail Fiqhiyah Kapita Selekta Hukum Islam (Jakarta: PT 

Toko Gunung Agung, 1997), 241. 
33

Al-qur’andanTerjemahnya 9:60. 
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Allah SWT telah menentukan dengan pasti siapa-siapa saja yang 

berhak untuk menerima zakat, dan mereka berjumlah delapan golongan, 

yaitu sebagai berikut: 

1) Orang-orang fakir: yaitu orang-orang yang tidak memiliki harta dan 

pekerjaan atau memiliki pekerjaan yang tidak layak bahkan tidak 

mencukupi sebagian kebutuhan pokok yang sederhana untuk dirinya 

dan tanggungannya. 

2) Orang-orang miskin: yaitu orang-orang yang memiliki pekerjaan yang 

layak akan tetapi hanya mencukupi sebagian kebutuhan sederhana saja 

untuk dirinya dan tanggungannya. 

3) Para amil: yaitu orang-orang yang telah ditentukan oleh masyarakat 

atau pemerintah untuk mengelola harta zakat (mengumpulkan, 

mengutip, membagi dan menetapkan bagian penerima zakat). Jika 

mereka menerima gaji dari pekerjaan tersebut, maka mereka tidak 

berhak diberikan bagian dari zakat. 

4) Mu’allaf: yaitu orang-orang yang sudah muslim, atau orang-orang 

kafir sedang mereka adalah para pemimpin kaumnya yang diharapkan 

keislamannya, atau menahan gangguannya, serta diharapkan dengan 

memberinya bertambah kuat imannya atau Islamnya. Mereka diberikan 

dari zakat sekadar apa yang diinginkan sudah terwujud. 

5) Riqab: yaitu untuk memerdekakan budak, mereka adalah budak dan 

budak mukatab yang akan membeli diri mereka dari majikannya 

(tuannya telah menjanjikan akan memerdekakan apabila membayar 
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tebusan tersebut). Maka mereka dimerdekakan dengan cara mendapat 

hak dari zakat. Hal ini juga berlaku untuk menebus dan membebaskan 

kaum muslimin yang tertawan dimedan perang. 

6) Gharim atau orang- orang yang berhutang: mereka diantaranya adalah 

berhutang untuk dirinya sendiri, yaitu menanggung banyak hutang 

(bukan karena maksiat) dan tidak mampu membayarnya. 

7) Fi Sabilillah: adalah para pejuang fisabilillah untuk meninggikan 

agama Allah SWT dan diantaranya para da’i yang berdakwah karena 

Allah SWT, mereka diberikan zakat apabila mereka tidak memiliki 

gaji atau gajinya tidak mencukupi. 

8) Ibnu Sabil: musafir yang kehabisan biaya ditengah perjalanan (yang 

diridhai Allah SWT) dan ia tidak mempunyai biaya untuk sampai 

ketujuannya, maka ia diberikan zakat untuk menutupi kebutuhan 

diperjalanannya. 

Zakat tidak boleh disalurkan kepada selain dari delapan golongan 

tersebut, dan hendaknya diberikan kepada orang yang lebih membutuhkan 

terlebih dahulu. Boleh menyalurkan zakat kepada satu golongan penerima 

zakat, dan boleh memberikannya kepada satu orang penerima zakat dalam 

batas kebutuhannya, serta jika zakat itu banyak maka dianjurkan 

membaginya kepada semua golongan tersebut.
34

 

                                                                   
34

Dra.Hj. Syafrinda, M. Ag, FiqihIbadah, 2015 (Pekanbaru: MutiaraPesisir Sumatra), 

144-146. 



 22 

Yusuf Qardhawi dalam Yulizar dan Taufik, menjelaskan bahwa 

kadar pemberian zakat kepada orang miskin sebagaimana yang dijelaskan 

oleh ulama terbagi menjadi dua, yaitu:
35

 

1) Memberikan zakat kepada orang miskin untuk menutupi kebutuhan 

seumur hidupnya. Pendapat yang paling dekat dengan logika Islam 

adalah memberikan zakat kepada orang miskin sehingga dapat 

mengangkatnya dari kemiskinan dan menghilangkan segala faktor 

yang membuatnya melarat. Dengan demikian, ia dapat memenuhi 

kebutuhan hidupnya secara tetap dan berkelanjutan dan tidak 

memmerlukan zakat lagi. Ini artinya bagi fakir miskin yang 

mempunyai keterampilan atau keahlian akan diberikan modal untuk 

dapat bekerja dan selanjutnya dapat memnuhi kebutuhan hidupnya 

sendiri. 

2) Zakat diberikan untuk setahun. Pengikut mazhab Maliki, mayoritas 

pengikut mazhab Hanbali dan ahli-ahli yang lain dalam kedua mazhab 

ini mengatakan, “orang fakir dan miskin diberikan zakat yang dapat 

mencukupi dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya 

untuk masa satu tahun”. Menurut mereka batas kecukupan untuk 

selama satu tahun karena menurut kebiasaan, masa setahun itu adalah 

batas pertengahan yang diminta seseorang sebagai jaminan hidup 

dirinya  dan keluarganya. 
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d. Fungsi zakat bagi kehidupan sosial 

Adapun fungsi zakat secara umum bagi kehidupan sosial 

diantaranya, yaitu:
36

 

1) Zakat dan realisasi tujuan sosial. Zakat dalam merealisasikan tujuan 

sosial ialah merealisasikan tujuan pengembangan sosial yang 

diantaranya yaitu:  

a) Pengembangan masyarakat Islam secara kolektif, hal inidengan 

cara memelihara modal yang dimiliki manusia dan menjaga prilaku 

negatif, kelemahan, dan ketidak berdayaan. 

b) Mengembalikan kemuliaan manusia. 

c) Pengokohanprinsip solidaritas sosial. 

d) Sebagai sandaran kehidupan sosial. 

2) Zakat dan pembatasan distribusi sosial. 

3) Zakat dan realisasi jaminan sosial. 

4) Zakat dan realisasi takaful sosial. 

5) Zakat dan realisasi keseimbangan sosial. 

3. Usaha Mikro 

a. Pengertian Usaha Mikro 

Usaha mikro, kecil dan menengah adalah unit usaha produktif yang 

berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang  perorangan atau badan usaha 

disemua sektor ekonomi.Perbedaan antara usaha mikro (UMI), usaha kecil 

(UK), usaha menengah (UM), dan usaha besar (UB) pada umumnya 
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didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), 

omset rata-rata pertahun, atau jumlah pekerja tetap. Dalam usaha mikro 

secara umum memperkerjakan lima orang atau kurang pekerja  tetap, 

walaupun banyak usaha dari katagori ini tidak mengerjakan pekerja yang 

digaji, yang didalam literatur sering disebut self-employment.
37

 

Adapun menurut UU No. 20 Tahun 2008 pengertian usaha mikro 

adalah usaha produktif milik orang-perorangan atau badan usaha 

perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur 

dalam undang-undang. 

Usaha kecil ialah kegiatan usaha yang modal awal sangat minim 

atau nilai aset yang kecil dan jumlah pekerja yang juga kecil. Di Indonesia 

mendefinisikan usaha kecil sebagai perusahaan yang mempunyai 

pekerja.
38

 

Secara mikro, peran wirausaha adalah menanggung resiko dan 

ketidak pastian, mengombinasikan sumber-sumber kedalam cara yang 

baru dan berbeda untuk menciptakan nilai tambah dan usaha-usaha baru. 

Dalam fungsi mikronya, menurut Marzuki Usman secara umum wirausaha 

memiliki dua peran, yaitu:
39

 

1) Sebagai penemu, berperan dalam menemukan dan menciptakan ide-ide 

. produk baru, teknologi baru, dan organisasi usaha baru. 
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Tulus T.H. Tambunan, Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, (Bogor: Galia Indonesia, 

2017), 1. 
38

Sadono Sukirno, dkk. Pengantar Bisnis (Jakarta: Kencana, 2004), 36. 
39

Penti Syryani, S.P., M.Si., & Elfi Rahmadani, S.P., M.Si., Buku Ajar Kewirausahaan 

Pertanian, (Pekanbaru: Suska Press, 2010), hlm. 27. 



 25 

2) Sebagai perencana, berperan dalam merancang perencanaan 

perusahaan, strategi perusahaan, ide-ide dalam perusahaan dan 

organisasi perusahaan. 

Bagi wirausaha, ide dapat menciptakan peluang untuk memenuhi 

kebutuhan rill dipasar. Ide-ide itu menciptakan potensi pasar yang 

sekaligus merupakan peluang usaha. Dalam mengevaluasi ide untuk 

menciptakan potensi peluang usaha, wirausaha perlu mengidentifikasi dan 

mengevaluasi semua resiko yang mungin terjadi.Kreativitas sering kali 

muncul dalam bentuk ide untuk menghasilkan barang dan atau jasa baru. 

Ide bukanlah peluang dan tidak akan muncul bila wirausaha tidak 

melakukan evaluasi dan pengamatan secara terus menerus. Banyak ide 

yang betul-betul asli, akan tetapi sebagian besar peluang tercipta ketika 

wirausaha memiliki cara pandang baru terhadap ide lama. Pertanyaannya, 

bagaimana ide dapat menjadi peluang? Terdapat beberapa jawaban atas 

pertanyaan ini, antara lain:
40

 

1) Ide dapat digeneralkan secara internal melalui perubahan cara atau 

metode yang lebih baik didalam melayani dan memuaskan pelanggan. 

2) Ide dapat dihasilkan dalam bentuk produk dan jasa baru. 

3) Ide dapat dihasilkan dalam bentuk modifikasi pekerjaan atau cara 

melakukan pekerjaan. 

Hasil dari ide secara kseluruhan adalah perubahan dalam bentuk 

arahan atau petunjuk bagi perusahaan atau kreasi baru pada barang yang 
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dihasilkan perusahaan. Banyak wirausaha berhasil bukan atas ide sendiri 

tetap dari hasil mengamati dan menerapkan ide orang lain yang kemudian 

diubah menjadi peluang. Peluang untuk memasuki dunia usaha dapat 

diperoleh melalui berbagai jalan masuk. 

Ketika ide diwujudkan, misalnya dalam bentuk barang dan jasa 

baru, produk dan jasa tersebut harus bersaing dengan produk dan jasa yang 

sudah ada dipasar. Produk dan jasa tersebut harus menciptakan nilai bagi 

pelanggan. Agar berguna, barang dan jasa harus bernilai bagi pelanggan. 

Oleh sebab itu wirausaha tau mustahik harus benar-benar mengetahui 

perilaku konsumen dipasar. Dalam mengamati perilaku pasar, paling 

sedikit ada dua unsur yang perlu diperhatikan, yaitu:
41

 

1) Permintaan terhadap barang dan jasa yang dihasilkan. 

2) Waktu penyerahan dan waktu permintaan barang atau jasa.Dengan 

demikian, menjadi jelas bahwa wirausaha yang sukses perlu 

menciptakan produk dan jasa unggulan. 

b. Undang-undang Tentang Usaha Mikro 

Menurut SK Mentri Keuangan No. 40/KMK/.06/2003 usaha mikro 

atau usaha kecil adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan 

WNI dan memiliki hasil penjualan paling banyak sejumlah Rp. 

100.000.000 pertahun dapat mengajukan kredit kepada perbankan paling 

banyak Rp. 50.000.00.
42
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Adapun kriteria usaha mikro dalam undang-undang No. 20 Tahun 

2008 adalah sebagai berikut: 

1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 tidak 

termasuk  tanah dan bangunan tempat usaha. 

2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000. 

Kriteria tersebut nilai nominalnya dapat berubah sesuai 

dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan peraturan 

presiden.
43

 

c. Ciri Khas Usaha Mikro 

Ciri khas usaha mikro diantaranya, yaitu:
44

 

1) Beroprasi disektor informal, usaha tidak terdaftar, tidak atau jarang 

bayar zakat. 

2) Dijalankan oleh pemilik, tidak menerapkan pembagian tenaga kerja 

internal (ILD), manajemen dan struktur organisasi formal (MOF), 

sistem pembukuan formal (ACS). 

3) Kebanyakan menggunakan anggota-anggota keluarga yang tidak 

berbayar. 

4) Drajat mekanisasi sangat rendah/ umumnya manual, tingkat teknologi 

sangat rendah. 

5) Umumnya menjual ke pasar lokal untuk kelompok berpendapatan 

rendah. 
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6) Pendidikan rendah dan dari rumah tangga (RT) miskin, motivasi 

utama, survival. 

7) Kebanyakan pakai bahan baku lokal dan uang sendiri. 

8) Kebanyakan tidak punya akses ke program-program pemerintah dan 

tidak punya hubungan-hubungan bisnis dengan usaha besar. 

9) Rasio dari wanita terhadap pria sebagai pengusaha sangat tinggi. 

 

B. Kajian Terdahulu 

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini peneliti membaca 

dan membandingkan dengan beberapa karya ilmiah terdahuludiantaranya 

yaitu: 

1. Fatkurroji (2015) mahasiswa Universitas UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 

meneliti tentang Pendayagunaan Zakat Produktif Di Lembaga Amil Zakat 

Nasional Chevron Distric Rumbai Pekanbaru. Lokasi penelitian di 

LAZNAS Chevron Distric Rumbai Pekanbaru dengan hasil bahwa 

pendayagunaan zakat produktif yang telah dilakukan oleh LAZNAS 

Chevron Rumbai dapat dilaksanakan dengan baik, dengan adanya 

pendayagunaan zakat produktif dapat meningkatkan kemandirian 

masayarakat dalam berwirausaha yang mana dalam berwirausahanya 

menggunakan berbagai cara seperti memberikan arahan dan fasilitas dalam 

mengembangkan usaha, sehingga dengan adanya dukungan tersebut 



 29 

mustahiq dapat menjadi muzakki sesuai dengan tujuan LAZNAS Chevron 

Distric Rumbai yaitu dalam 2 tahun mustahiq dapat menjadi muzakki.
45

 

2. Mila Sartika (2008) mahasiswi Universitas Semarang, meneliti tentang 

pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap pengaruh 

pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan mustahik pada 

LAZ yayasan Solo peduli. Adapun yang menjadi lokasi penelitian yaitu 

kota Solo. Kemudian, hasil dari dari penelitian tersebut menyatakan bahwa 

pendayagunaan zakat produktif berpengaruh terhadap pemberdayaan 

mustahiq pada LAZ Yayasan Solo peduli. 

 

C. Kerangka Pikir 

Kerangka berfikir dapat berupa kerangka teori dan dapat pula berupa 

kerangka penalaran logis. Kerangka berfikir merupakan uraian ringkas tentang 

teori yang digunakan dan cara menggunakan teori tersebut dalam menjawab 

pertanyaan penelitian.
46

 Kerangka berfikir itu bersifat operasional yang 

diturunkan dari satu atau beberapa teori atau dari beberapa pernyataan-

pernyataan logis. Didalam kerangka berfikir inilah akan didudukkan masalah 

penelitian yang telah diidentifikasikan dalam kerangka teoritis yang relevan 

dan mampu mengungkap, menerangkan serta menunjukkan perspektif 

terhadap atau dengan masalah penelitian. Ada dua bagian umum dalam 

berfikir yang selalu digunakan baik dalam berfikir sehari-hari maupun berfikir 

dalam sebuah penelitian ilmiah, yaitu: pertama, Dedukasi, proses berfikir 
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yang menggunakan premis-premis umum bergerak menuju premis khusus dari 

umum ke khusus. Kedua,Induksi, proses berfikir yang menggunakan premis-

premis khusus bergerak menuju premis umum, dari khusus ke umum.
47

 

Kerangka pikir biasa juga disebut kerangka konseptual. Kerangka pikir 

merupakan uraian atau pernyataan mengenai kerangka konsep pemecahan 

masalah yang telah diidentifikasi atau dirumuskan. Kerangka pikir juga 

diartikan sebagai penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek 

permasalahan.
48

 Disamping itu, ada pula yang berpendapat bahwa kerangka 

pikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan 

berbagai faktor yang telah diidentifikasikan sebagai masalah yang penting.
49

 

Kerangka berfikir merupakan kerangka penalaran logis, urutan berfikir 

logis sebagai suatu ciri dari cara berfikir ilmiah yang digunakan dan cara 

menggunakan logika tersebut dalam memecahkan masalah.
50

 

Dasar penelitian ini adalah adanya konseptual yang menjelaskan 

“Pendayagunaan Zakat Produktif Berbasis Usaha Mikro pada Dompet Dhuafa 

Pekanbaru Riau”. Untuk lebih jelasnya kerangka berfikir ini dijabarkan dalam 

bentuk bagan, maka akan tampak seperti dibawah ini: 
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Gambar 2.1 Kerangka Pikir 
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