
BAB  III 

TINJAUAN TEORITIS 

 

A. Peran  

1. Pengertian Peranan 

Peran  menurut Kamus Istilah Bahasa Indonesia adalah sesuatu 

yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama atau 

pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, 

perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang 

berkedudukan di masyarakat.
27

 

Sedangkan peranan menurut  Mason Gross  yaitu sebagai 

seperangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang 

menempati kedudukan sosial tertentu. Pentingnya peranan, kerena ia 

mengatur perilaku seseorang, meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. 

Orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku dengan 

orang-orang sekelompoknya. 

Dalam hubungan ini peranan menyangkut tiga hal yaitu:
28

 

a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau 

tempat seseorang dalam masyarakat. 

b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh 

individu dalam masyarakat atau organisasi. 
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c. Peranan juga dapat dilakukan sebagai individu yang penting dalam 

struktur social masyarkat.  

Dari beberapa pengertian peran diatas dapat disimpulkan bahwa 

peranan adalah kedudukan yang dimiliki oleh seseorang yang dijadikan 

sebuah perangkat untuk mencapai harapan-harapanDari beberapa pengertian 

peran diatas dapat disimpulkan bahwa peranan adalah kedudukan yang 

dimiliki oleh seseorang yang dijadikan sebuah perangkat untuk mencapai 

harapan-harapan 

 

B. Zakat 

1. Pengertian 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. Kata ini sering dikemukakan untuk 

makna thaharah(suci). Pernyataan rajul zakiyy berarti orang yang 

bertambah kebaikannya. Min qawm azkiya’ artinya termasuk diantara 

orang-orang yang baik. Zakka al-qadhi al-syuhud artinya seorang kadi 

menjelaskan bertambahnya mereka dalam kebaikan.
29

 

Zakat secara Terminologi  juga dinamakan bersih (tharah), karena 

dengan membayar zakat harta dari seorang yang berzakat menjadi bersih 

dari kotoran dan dosa yang menyertainya, yang di sebabkan oleh harta 
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yang di miliki tersebut, adanya hak-hak orang lain yang menempel 

padanya. Maka, apabila tidak dikeluarkan zakatnya, harta tersebut 

mengandung hak-hak orang lain, yang apabila kita menggunakannya atau 

memakannya berarti telah memakan harta orang lain dan demikian 

hukumnya haram.
30

 

Secara syari’at zakat kadang-kadang disebutkan dalam al-qur’an 

dan as-Sunnah dengan sebutan shadaqah yang disebut dengan sedekah. 

Sehingga ia berbeda dari sisi kata-kata, namun sama dari sisi makna. 

Sedangkan zakat ditinjau dari istilah adalah kadar harta yang wajib di 

keluarkan telah ditetapkan Allah SWT kepada setiap muslim yang mampu 

untuk mencapai keridhaan Allah SWT, berfungsi untuk membersihkan 

jiwa orang yang berzakat dan membebaskan beban orang membutuhkan.
31

 

2. Hukum Zakat 

Menunaikan zakat hukumnya fardhu ‘ain berdasarkan hadist dan 

consensus ulama (ijma’). Sementara ijma’ kaum muslimin adalah kaum 

muslimin telah sepakat bahwa zakat hukumnya fardhu. Mereka 

menandaskan, barang siapa yang mengingkari kewajiban zakat, padahal 

orang semisalnya mengakui kewajibannya maka ia telah kafir, karena ia 

telah mendustakan allah, rasulullah SAW dan kaum muslimin. Adapun 

jika orang semisalnya tidak mengetahui kewajiban zakat, seperti seseorang 

yang baru memeluk agama islam dan tidak mengetahi kewajiban-

kewajiban syari’at islam, maka orang itu harus diberi pengertian. Jika ia 
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bersikukuh mengingkari kewajiban zakat setelah diberi pengertian maka ia 

di hukumi sebagai orang yang kafir.
32

 

Zakat merupakan sarana mensucikan jiwa seseorang dari berbagai 

kotoran hati yang salah satunya adalah cinta dunia. Zakat juga berfungsi 

untuk mensucikan harta, karena syubhat yang sering melekat pada waktu 

mendapatkannya atau mengembangkannya. Penyucian harta tersebut 

adalah dengan mengeluarkan zakat seperti yang telah ditegaskan dalam al-

Qur’an surat at-Taubah (09) 103 : 

                           

           

 

Artinya :  “ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu 

kamu membersihkan dan mensucikan mereka”
33

. 

Perintah tentang pelaksanaan zakat, tentu saja mempunyai berbagai 

alasan atau motif, selain beraspek trasenden-teologis, juga ada maksud 

sosial yaitu pemerataan kekayaan. Karena sesungguhnya dalam harta 

orang-orang kaya ada sebagian yang menjadi hak milik fakir-miskin dan 

hak tersebut harus diberikan kepada yang punya. Seperti firman Allah 

surat Arrum (30) 38: 
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Artinya:  “maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, 

demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang 

dalam perjalanan”.
34

 

3. Ancaman Bagi yang Tidak Membayar Zakat 

Di dalam QS Ali ‘Imran (3) ayat 180 sebagai berikut : 

                           

                       

               

Artinya:  sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta 

yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka, 

bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. sebenarnya kebakhilan 

itu adalah buruk bagi mereka. harta yang mereka bakhilkan itu 

akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. dan 
kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di 

bumi. dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. 

 

 Dari ayat di atas  kita dapat membaca ancaman Allah Swt. Kepada 

mereka yang tidak mau mengeluarkan zakat. “sekali-kali janganlah orang-

orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari 

karunianya bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya 

kebakhilan adalah buruk bagi mereka. Kelak harta yang mereka bakhilkan 

itu akan di kalungkan (dilehernya) pada hari kiamat. Dan kepunyaan 

Allah lah segala (warisan) yang ada dilangit dan dibumi. Dan Allah 

mengetahui apa yang kamu kerjakan.
35
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Kemudian beberapa hadist juga menegaskan hukuman bagi mereka 

yang lalai mengeluarkan zakat. Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi Saw  

bersabda: 

“barang siapa yang diberi harta oleh allah, lalu tidak menunaikan 

zakatnya, maka pada hari kiamat kelak hartanya itu dibentuk seperti ular, 

yaitu dijadikan ular yang botak kepalanya berumur panjang, memiliki dua 

buah taring dirahangnya. Ular besar itu dikalungkan dilehernya lalu 

mematuk kedua pipinya dan kedua rahangnya dengan terus menerus. 

Kemudian ular itu berkata, saya adalah simpanan mu dan saya adalah 

hartamu dahulu (yang tidak kamu keluarkan zakatnya). 
36

 

4. Macam-Macam Zakat 

Pada dasarnya zakat terbagi menjadi dua macam diantaranya 

adalah : 

a. Zakat fitrah 

Zakat fitrah merupakan zakat yang di syari’atkan dalam agama 

Islam berupa satu sho’ dari makanan (pokok) yang dikeluarkan oleh 

seorang muslim diakhir bulan ramadhan, dalam rangka menampakkan 

rasa syukur atas nikmat-nikmat Allah SWT dalam berbuka dari puasa 

ramadhan dan penyempurnaannya, oleh karena itu dinamakan 

shodaqoh fitrah atau sedekah fitrah
37

. 
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b. Zakat Mal (zakat harta beda) 

Zakat mal dikenakan kepada setiap orang beriman yang harta 

kekayaan nya sudah memenuhi suatu takaran minimal tertentu (nishab) 

dan telah mencukupi suatu jangka waktu tertentu (haul), serta dapat 

dilaksanakan tidak hanya pada bulan ramadhan, melainkan 

dilaksanakan sesuai dengan harta yang menjadi objek zakat.
38

 

5. Golongan yang Berhak Menerima Zakat 

Zakat ditujukan kepada 8 golongan. Adapun golongan yang di 

maksud adalah : 

a. Fakir  

Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan tidak pula 

mempunyai mata pencaharian. Dari definisi yang mereka buat dapat di 

simpulkan bahwa keadaan fakir lebih sulit keadaannya dibandingkan 

dengan keadaan orang miskin. 

b. Miskin 

Miskin adalah orang yang mempunyai harta atau mata 

pencaharian tetapi dibawah kecukupan.
39

 

c. Amil 

Amil zakat tidak disyaratkan teramsuk orang miskin. Karena 

amil zakat mendapatkan bagian zakat disebabkan pekerjaannya. 

Adapun orang-orang yang dianggap sebagai amil zakat yang berhak 

menerima zakat adalah, sebagaimana pendapat Sayid Sabiq 
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rahimahullah, beliau mengatakan: “ amil zakat adalah orang-orang 

yang diangkat oleh penguasa atau wakil penguasa untuk bekerja 

mengumpulkan zakat dari orang-orang kaya, termasuk amil zakat 

adalah orang  yang bertugas menjaga harta zakat, penggembala hewan 

ternak zakat dan juru tulis yang bekerja dikantor amil zakat.
40

 

d. Muallaf  

Muallaf adalah mereka yang diharapkan kecenderungan atau 

keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, atau terhalangnya niat 

jahat mereka atas orang miskin, atau harapan akan adanya 

kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin 

dari musuh.
41

 

e. Riqab 

Riqab adalah memerdekakan budak belian, hal ini diambilkan 

dalam penggalan ayat,  adapun penyaluran dana zakat pada golongan 

riqab masa sekarang dapat di aplikasikan untuk membebaskan buruh-

buruh kasar atau rendahan dari belenggu majikannya yang 

mengeksploitasi tenaganya, atau membantu orang-orang yang tertindak 

dan terpenjara, karena membela agama dan kebenaran.
42

 

f. Garimin (orang yang berhutang) 

Menurut imam malik, asy-Syafi’I dan ahmad, bahwa orang 

yang mempunyai hutang terbagi dua golongan. Pertama, orang yang 

mempunyai hutang untuk kemaslahatan dirinya sendiri, dan kedua 
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adalah orang yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan 

masyarakat.
43

 

g. Fi sabilillah 

Di antara ulama dulu dan sekarang ada yang meluaskan arti 

sabilillah, tidak khusus pada jihat yang berhubungan dengan tuhan, 

tetapi di tafsirkan pada semua hal yang mencakup kemaslahatan 

taqarub dan perbuatan baik, sesuai dengan penerapan arti asal kalimat 

tersebut penggunaan kata sabilillah mempunyai cakupan yang sangat 

luas, dan bentuk praktis hanya dapat di tentukan pada kondisi 

kebiasaan waktu. Kata tersebut dapat digunakan dalam istilah jalan 

yang menyampaikan kepada keridhaan allah baik berupa pengetahuan 

atau amal perbuatan.
44

 

h. Ibnu Sabil 

Yang di maksud Ibnu Sabil menurut ulama ialah qiyasan untuk 

musafir, yaitu orang yang melintas pada suatu daerah lain untuk 

melaksanakan suatu hal yang baik, tidak untuk kemaksiatan. Menurut 

golongan syafi’i ada dua macam, yaitu: orang yang akan bepergian dan 

sedang dalam perjalanan, mereka berhak meminta bagian zakat 

meskipun ada yang menghutanginya dengan cukup. Menurut golongan 
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ini ibnu sabil di beri dana zakat untuk nafkah, perbekalan dan apa saja 

yang di butuhkan untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan.
45

 

6. Fungsi Zakat 

Zakat adalah ibadah yang memliki dua dimensi, yaitu vertical dan 

horizontal. Zakat merupakan ibadah yang memiliki nilai ketaatan kepada 

Allah SWT dalam rangka meraih ridho nya dalam hubungan vertical 

(hablum minallah) dan sebagai kewajiban kepada sesama manusia dalam 

hubungan horizontal (hablum minannas). Zakat di anggap juga sebagai 

ibadah kesungguhan dalam harta (maaliyah ijtihadi-yyah). Pentingnya 

ibadah yang memiliki dua dimensi utama ini di perlihatkan Allah dengan 

banyaknya ayat-ayat yang berkaitan dengan perintah melaksanakannya, 

serta digandeng dengan perintah untuk mendirikan shalat. Berikut 

penjelasan fungsi zakat : 

a. Fungsi keagamaaan: ialah membersihkan jiwa orang yang berzakat 

dari sifat-sifat tercela yang di benci agama, seperti: bakhil, pelit dan 

tidak peduli sesama. 

b. Fungsi sosial dan ekonomi kerakyatan: yaitu memberikan pertolongan 

di antara kesulitan masyarakat dari beragam sudut pandang. Serta 

menghilangkan sifat terlalu cinta kepada harta dengan memberikan 

kepada orang memiliki hak atas hartanya. 

c. Fungsi politik: yaitu menyumbangkan sebagian harta kepada lembaga 

yang dikelola negara untuk kepentingan kelangsungan roda 
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pemerintahan, seperti menegakkan syi’ar dakwah yang harus di topang 

dengan bantuan ekonomi, serta membaguskan pondasi pemerintahan 

yang kuat bila mungkin dilaksanakan dengan dana-dana yang 

terhimpun dari zakat.
46

 

 

C. Zakat Produktif  

1. Pengertian Zakat Produktif 

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 berarti daya produksi. Secara umum produktif (productive) 

berarti banyak menghasilkan karya atau barang. Produktif juga berarti 

banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil.
47

 

Penggabungan kata zakat dan produktif mempunyai arti zakat yang 

dalam pendistribusiannya dilakukan dengan cara produktif lawan dari kata 

konsumtif. Atau dengan kata lain penamaan zakat produktif ini diambil 

dari tujuan pendistribusian zakat tersebut yaitu untuk di produktifkan, 

bukan diambil dari klasifikasi zakat seperti zakat mal atau zakat fitrah, dan 

juga bukan di ambil dari jenis-jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya 

seperti zakat binatang ternak, zakat uang, zakat emas dan perak, dan lain 

sebagainya. Tegasnya zakat produktif ini adalah suatu metode 
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pendistribusian dana zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih 

luas,sesuai dengan muqasid shari’ah.
48

 

Zakat produktif adalah model pendistribusian zakat yang dapat 

membuat para mustahiq menghasilkaan sesuatu secara terus menerus, 

dengan harta zakat yang telah diterimanya. Singkatnya produktif adalah 

harta zakat yang diberikan kepada mustahiq tidak dihabiskan atau 

dikonsumsi tetapi dikembangkan dan di gunakan untuk membantu usaha 

mereka, sehingga dengan usaha tersebut mustahiq dapat memenuhi 

kebutuhan hidup secara terus menerus.
49

 

Dalam konsep zakat itu harus di distribusikan di daerah muzakki 

kepada semua kelompok penerima zakat (asnaf) dimana zakat itu 

diperoleh. Golongan fakir miskin didaerah terdekat dengan muzakki adalah 

sasaran pertama yang berhak menerima zakat. Karena memberikan 

kecukupan kepada  mereka merupakan tujuan utama dari zakat yang 

membutuhkaan perhatian khusus. Zakat yang diberikan kepada orang fakir 

miskin ini dapat bersifat konsumtif dan produktif. Konsumtif yaitu zakat 

yang di berikan kepada mustahiq untuk dimanfaatkan secara langsung, 

seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-hari atau zakat mal yang diberika kepada para korban 

bencana, sedangkan zakat bersifat produktif adalah zakat yang diberika 

dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, alat 

pangkas rambut, alat pertukangan, mesin jahit dan lain sebagainya. 
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Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptkan suatu usaha yang 

membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.
50

 

Pola zakat produktif menurut direktur kajian strategis badan amil 

zakat nasional, irfan syauqi beik, meNjelaskan disektor rill ada beberapa 

sektor yang strategis. Diantaranya sektor pangan halal. Bagaimana industri 

pangan halal bisa dikuasai. Karena pangan ini terkait dengan masalah 

kedaulatan. Pangan ini terkait juga pemenuhan kebutuhan mendasar. Salah 

satunya adanya sejuta berdaya LAZ Al-Izhar dengan program 

pemberdayaan ekonomi dengan pola Qardul Hasan.
51

 

Perubahan pola pengelolaan zakat menjadi zakat produktif 

merupakan salah satu strategi atau cara agar masyarakat terhindar dari 

garis kemiskinan, memberikan suntikan dana  dari Lembaga zakat 

sehingga tidak ada lagi bayang-bayang rentenir ditengah kalangan 

kehidupan masyarakat yang membutuhkan dana untuk usaha.
52

 

Dalam KBBI, produktif diberikan dengan “bersifat atau mampu 

menghasilkan dalam jumlah besar, mendatangkan (memberi hasil, manfaat 

dan sebagainya), dan mampu menghasilkan terus dan dipakai secara 

teratur untuk membentuk unsur-unsur baru “. Dengan demikian, pemaduan 

zakat dan produktif sebagai pemberian bagian harta tertentu kepada orang 

yang berhak menerimanya dalam bentuk yang disesuaikan dengan 

kapasitas, keterampilan dan kebutuhan mereka agar terus menerus 
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dikembangkan, didayagunakan dan diproduksi sehingga bisa mengangkat 

taraf hidupnya menjadi lebih berkecukupan dan bahkan membuat mereka 

naik level berposisi sebagai muzakki.
53

 

2. Hikmah Zakat 

Allah memberikan rizki kepada manusia secara bervariasi, ada 

yang kaya dan ada yang miskin. Dengan keadaan seperti ini orang kaya 

membutuhkan yang miskin begitu juga sebaliknya. Zakat di ambil dari 

orang kaya dan diberikan kepada mustahiq yang diantaranya adalah orang 

fakir miskin. Zakat mempunyai beberapa hikmah diantaranya adalah : 

a. Menyucikan harta. Dengan berzakat harta akan suci dari hak-hak fakir 

miskin sebagaimana firman allah dalam surat al-taubah ayat 103 : 

                          

           

Artinya :  ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat 

itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan 

mendoa lah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu 

(menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah maha 

mendengar lagi maha mengetahui.
54

 

b. Menyucikan jiwa muzakki  dari sifat kikir 

Zakat membersihkan jiwa dari kotoran dan dosa secara umum 

terutama kotoran hati dari sifat kikir. Orang yang mempunyai sifat 
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kikir biasanya berusaha agar hartanya utuh, walaupun untuk membayar 

zakat.  

c. Membersihkan jiwa mustahiq  dari sifat dengki 

Kesenjangan social yang mencolok antara orang kaya dan 

orang miskin akan menimbulkan sifat dengki. Islam memberikan 

solusi untuk menghilangkan sifat dengki dari orang miskin dengan 

memberikan zakat kepada mereka.
55

 

3. Syarat dan Rukun Zakat 

Adapun syarat dan rukun zakat produktif sama dengan syarat dan 

rukun zakat pada umumnya. Diantaranya adalah: 

a. Merdeka, yaitu zakat dikenakan kepada orang-orang yang dapat 

bertindak bebas. Menurut kesepakatan para ulama zakat tidak wajib 

atas hamba sahaya yang tidak mempunyai milik. 

b. Islam, menurut ijma’ zakat tidak wajib atas orang-orang kafir karena 

zakat ini merupakan ibadah mahdah yang suci sedangkan orang kafir 

belum suci. 

c. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib di zakati, diisyaratkan 

produktif dan berkembang sebab salah satu makna zakat adalah 

berkembang dan produktifitas yang di hasilkan dari barang yang 

produktif.  

d. Harta yang di zakati telah mencapai nishab atau senilai dengannya.
56
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Adapun rukun zakat produktif adalah mengeluarkan sebagian dari 

nishab (harta), dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, 

menjadikannya sebagai milik orang kafir, dan menyerahkannya kepadanya 

atau harta tersebut diserahkan kepada amil zakat. Dari penjelasan tersebut 

maka rukun zakat dapat diperincikan sebagai berikut: 

a. Adanya muzakki 

b. Adanya mustahiq 

c. Adanya harta mencapai nishab 

d. Adanya amil
57

 

1. Macam-macam Zakat produktif 

Dalam penyaluran zakat produktif ada dua macam yaitu produktif 

tradisional dan produktif kreatif, guna untuk melepaskan fakir miskin 

kepada taraf  hidup yang layak dan dapat memenuhi semua kebutuhannya. 

Zakat produktif tradisional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk 

barang-barang produktif. Misalnya kambing, mesin jahit, sapi, alat-alat 

pertukaran dan sebagainya. Pemberian zakat dalam bentuk ini akan dapat 

mendorong orang menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan 

kerja bagi fakir miskin.
58

 

Sedangkan zakat produktif kreatif adalah semua pendayagunaan 

zakat yang diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan, 
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baik untuk membangun suatu proyek sosial maupun ntuk membantu atau 

menambah modal seorang pedagang atau pengusaha kecil.
59

 

 

D. Usaha  

1. Pengertian Usaha 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia usaha dengan kegiatan 

mengerahkan tenaga, fikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud 

pekerjaan (perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya) untuk mencapai 

sesuatu.
60

 Dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar 

perusahaan, usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apa pun 

dalam bidang perekonomian yang di lakukan oleh setiap pengusaha atau 

individu untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.
61

 

Menurut Hughes dan Kapoor usaha atau bisnis ialah suatu kegiatan 

individu untuk melakukan sesuatu yang terorganisasi untuk menghasilkan 

dan menjual barang dan jasa guna untuk mendapatkan keuntungan dalam 

memenuhi kebutuhan masyarakat.
62

 

Bekerja atau berusaha adalah usaha maksimal yang dilakukan oleh 

manusia, baik lewat gerak anggota tubuh atau pun akal untuk menambah 

kekayaan, baik di lakukan secara perseroan atau pun secara kolektif, baik 
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untuk pribadi ataupun untuk orang lain (dengan menerima gaji).
63

 Bekerja 

adalah bagian dari ibadah dan jihad jika sang pekerja bersikap konsisten 

terhadap peraturan Allah SWT, suci niatnya, dan tidak melupakannya. 
64

 

 Dengan bekerja masyarakat bisa melaksanakan tugas 

kekhalifahannya, menjaga diri dari maksiat, dan meraih tujuan yang lebih 

besar. Demikian pula dengan bekerja individu bisa memenuhi kebutuhan 

hidupnya, mencukupi kebutuhan keluarganya, dan berbuat baik terhadap 

tetangganya. Semua itu dapat terlaksana dengan memiliki harta dan 

mendapatkannya dengan bekerja. Agama islam memberikan kebesaran 

kepada seluruh umatnya untuk memilih pekerjaan yang mereka senangi 

dan kuasai dengan baik.
65

 

 Salah satu usaha adalah memproduksi, dimana produksi adalah 

suatu proses atau siklus kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang atau 

jasa tertentu dengan memanfaatkan sektor-sektor produksi dengan waktu 

tertentu, dengan ciri-ciri utama:
66

 

a. Kegiatan yang menciptakan manfaat 

b. Perusahaan selalu di asumsikan untuk memaksimumkan keuntungan 

dalam produksi. Penekanan pada masalah dalam kegiatan ekonomi. 

c. Perusahaan tidak hanya meningkatkan keuntungan pribadi dan 

perusahaan juga kemaslahatan bagi masyarakat. 
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Islam memposisikan bekerja atau berusaha sebagai suatu 

kewajiban setelah shalat, apabila dilakukan dengan ikhlas bekerja atau 

berusaha akan bernilai ibadah dan akan mendapatkan pahala. Dengan 

berusaha kita tidak hanya menghidupi diri kiita sendiri, tetapi juga 

menghidupi orang-orang yang ada dalam tanggung jawab kita, dan bahkan 

bila kita sudah berkecukupan kita bisa memberikan sebagian dari hasil 

usaha kita guna menolong orang yang memerlukan.
67

 

Pendirian suatu usaha akan memberikan berbagai manfaat atau 

keuntungan terutama bagi pemilik usaha. Disamping itu, keuntungan dan 

manfaat lain dapat pula dipetik oleh berbagai pihak dengan kehadiran 

suatu usaha. Misalnya bagi masyarakat luas, baik yang terlibat langsung 

dalam usaha tersebut maupun yang tinggal disekitar usaha, termasuk bagi 

pemerintah.
68

 

2. Tujuan Usaha 

Adapun tujuan usaha diantaranya yaitu untuk memenuhi kebutuhan 

hidup, dalam menjalankan usaha dari bantuan zakat produktif maka ada 

beberapa tujuan yang hendak dicapai diantaranya adalah: 

a. Untuk memenuhi kebutuhan hidup 

Berdasarkan tuntutan syariat seorang muslim diminta bekerja 

dan berusaha untuk mencapai beberapa tujuan. Yang pertama adalah 

untuk memenuhi kebutuhan pribadi dengan harta yang halal, 

mencegahnya dari kehinaan meminta-minta dan menjaga tangan agar 
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berada di atas. Kebutuhan manusia dapat di golongkan dalam tiga 

kategori, daruriat (primer) yaitu kebutuhan yang secara mutlak tidak 

dapat di hindari karena merupakan kebutuhan-kebutuhan yang sangat 

mendasar, yang bersifat elastis bagi manusia, bajiat (sekunder) dan 

kamaliat (tersier atau pelengkap).
69

 

Dalam memenuhi kebutuhan hidup, pendapatan merupakan hal 

yang penting yang harus di perhatikan, pendapatan atau income  adalah 

yang diterima oleh seseorang dan perusahaan dalam bentuk gaji, upah, 

sewa bunga, dan laba yang termasuk juga beragam tunjangan, seperti 

kesehatan dan pensiun.
70

 

b. Untuk kemaslahatan keluarga 

Berusaha dan bekerja diwajibkan demi terwujudnya keluarga 

sejahtera. Islam mensyariatkan seluruh manusia untuk berusaha dan 

bekerja, baik laki-laki maupun perempuan sesuai dengan profesi 

masing-masing.
71

 

c. Usaha untuk bekerja 

Menurut Islam, pada hakikatnya setiap muslim diminta untuk 

berusaha dan bekerja meskipun hasil dari usahanya belum dapat 

dimanfaatkan. Ia tetap wajib berusaha dan bekerja karena berusaha dan 

                                                             
69

 Mus. Said HM, Pengantar Ekonomi Islam: dasar-dasar dan pnegembangan, 

(Pekanbaru: SUSKA Press, 2008), hlm. 75 
70

Bambang Swasto Sunuharjo, Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok. (Jakarta: Yayasan 

Ilmu Sosial), hlm. 55 
71

 Muh. Said HM, log Cit, hlm. 75 



 48 

bekerja adalah hak Allah dan salah satu cara mendekatkan diri 

kepadanya.
72

 

d. Untuk memakmurkan bumi 

Lebih dari pada itu, kita menemukan bahwa bekerja dan 

berusaha sangat diharapkan dalam islam untuk memakmurkan bumi. 

Memakmurkan bumi adalah tujuan dari syari’ah yang ditanamkan 

dalam islam, disinggung oleh Al-Qur’an serta diperhatikan oleh para 

ulama. Diantara mereka adalah al-imam Arraghib al Asfahani yang 

menerengkan bahwa manusia diciptakan Allah untuk tiga kepentingan, 

yaitu: 

1) Memakmurkan bumi 

2) Menyembah Allah 

3) Khalifah Allah. 

3. Jenis-Jenis Usaha 

Sekala usaha dibedakan menjadi usaha mikro, usaha kecil, usaha 

menengah, dan usaha besar. 

a. Usaha mikro 

Usaha Mikro adalah usah produktif milik orang perorangan 

atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro 

sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
73
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Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
74

 

1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000.00 (lima 

puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat 

usaha. 

2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000.00 

(tiga ratus juta rupiah). 

b. Usaha kecil 

Dalam kehidupan ekonomi sehari-hari, usaha mikro dan usaha 

kecil mudah dikenali dan mudah dibedakan dari usaha besar, secara 

kualitatif. Awalil Rizky menyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha 

informal yang memiliki asset, modal, omzet yang amat kecil. Ciri 

lainnya adalah jenis komoditi usahanya sering berganti, tempat usaha 

kurang tetap, tidak dapat dilayani oleh perbankan, dan umumnya tidak 

memiliki legalitas usaha. Sedangkan usaha kecil menunjukkan kepada 

kelompok usaha yang lebih baik dari pada itu, tetapi masih memiliki 

sebagian ciri tersebut. Usaha kecil berdasarkan Undang-undang No. 9 

Tahun 1995, memiliki pengertian, segala kegiatan ekonomi rakyat 

yang bersekala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil 

penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam 

Undang-undang ini.
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Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut: 

1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh 

juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima 

ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 

2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 

(tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 

Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). 

Industri kecil adalah kegiatan mengubah barang dasar menjadi 

setengah jadi atau mengubah barang yang kurang nilainya menjadi 

barang yang lebih tinggi nilainya, tidak menggunakan proses modern, 

akan tetapi menggunakan keterampilan tradisional yang menghasilkan 

benda-benda seni yang umumnya usaha ini hanya dilakukan oleh 

warga Negara Indonesia dari kalangan ekonomi lemah.
76

 

Usaha kecil beroperasi dalam bentuk perdagangan maupun 

industri pengolahan. Usaha kecil berbentuk perdagangan meliputi 

toko-toko, pengedar, dan grosir yang memiliki toko pada bangunan 

yang yang disewa/dimiliki sendiri. Mereka membeli barang dari grosir 

untuk dijual kepada pengecer/konsumen dengan nilai yang tidak begitu 

tinggi.
77

 

c. Usaha menengah 

Usaha menengah adalah usaha ekonomi yang produktif yang 

berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan 
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usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan 

yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun 

tidak lansung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah 

kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan. Sedangkan usaha besar 

adalah usaha ekonomi produktif yang diilakukan oleh badan usaha 

dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih 

besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik Negara 

atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan 

ekonomi di Indonesia.
78

 

Adapun kriteria usaha menengah sebagai berikut : 
79

 

1) Memiliki kekayaan lebih besar dari Rp 200.000.000,00 sampai 

paling banyak Rp 10.000.000,00 tidak termasuk tanah dan 

bangunan tempat usaha. 

2) Disamping itu, sesuai ketentuan butir empat Inpers No. 10/1999 

Tentang Usaha Menengah, para menteri sesuai dengan ruang 

lingkup tugas, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing 

dapat menetapkan kriteria Usaha Menengah sesuai dengan 

ketentuan kekayaan bersih paling banyak Rp 10.000.000,00. 

3) Milik Warga Negara Indonesia. 

4) Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang 

perusahaan yang dimiliki, dikuasai, baik langsung maupun tidak 

langsung dengan usaha besar. 
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5) Bentuk usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan 

hukum atau usaha yang berbadan hukum. 

d. Usaha besar 

Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan 

oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan 

tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha 

nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing 

yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. 
80
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