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BAB II 

KAJIAN TEORI, KAJIAN TERDAHULU DAN KERANGKA PIKIR 

 

A. Kajian Teori 

Untuk mengetahuiBagaimana manajemen zakat infaq dan shadaqah 

pada badan amil zakat nasional (baznas) kabupaten Kampar, maka terlebih 

dahulu penulis akan menguraikan teori-teori yang berhubungan dengan 

penelitian ini yang dijadikan landasan untuk menganalisa masalah-masalah 

yang terjadi. Adapun yang penulis uraikan dalam kajian teori yaitu: 

1. Manajemen 

Manajemen merupakan suatu hal yang harus diperhatikan oleh 

setiap organisasi dalam pencapaian tujuan yang hendak dicapai.Menurut 

Mary Parker Follet, manajemen adalah seni dalam menyelesaikan sesuatu 

melalui orang lain. Segala sesuatu yang perlu dilakukan dalam rangka 

pencapaian tujuan tertentu.Tujuan tersebut sangat beragam, tergantung 

dari jenis sebuah organisasi.
8
 Sedangkan menurut Hersey dan Blanchard 

(1982) berpendapat bahwa manajemen adalah kegiatan bekerjasama atau 

melalui orang lain, baik perorangan maupun kelompok, untuk mencapai 

tujuan organisasi.
9
 

Menurut Winarno Hamiseno manajemen adalah substantifa dari 

mengelola, sedangkan mengelola adalah suatu tindakan yang dimulai dari 

                                                             
8
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12 
 

penyusunan data, merencana, mengorganisasikan, melaksanakan, sampai 

dengan pengawasan dan penilaian. Selanjutnya pengelolaan atau 

manajemen menghasilkan sesuatu dan sesuatu itu dapat merupakan 

sumber penyempurnaan dan peningkatan pengelolaan selanjutnya. 

Defenisi lain menyebutkan bahwa pengelolaan adalah penyelenggaraan 

atau perumusan agar sesuatu yang dikelola dapat berjalan lancar, efektif 

dan efisien.
10

 

Sebelum berbicara mengenai arti manajemen zakat infaq dan 

shadaqah, terlebih dahulu berbicara mengenai arti atau pengertian 

manajemen yan telah dirumuskan oleh para ahli dengan pengertian yang 

beragam. Adapun pengertian manajemen menurut para ahli bidang 

manajemen sebagai berikut: 

a) Menurut James A.F. Stoner manajemen adalah proses 

perencanaan, pengorganisasian, dan penggunaan sumber daya 

organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah 

ditetapkan.
11

 

b) Malayu S.P. Hasibuan mendefinisikan manajemen adalah ilmu 

dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia 
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dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk 

suatu tujuan tertentu.
12

 

George R. Terry juga mendefinisikan manajemen merupakan suatu 

proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan yang dilakukan untuk 

menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui 

pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Tindakan-

tindakan tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Perencanaan (planning), yairu proses dalam mengartikan apa 

tujuan dan fungsi organisasi yang telah diinginkan dan 

perencanaan program kerja. Kemudian dari tujuan tersebut 

maka organisasi harus menentukan langkah awal yang akan 

dilakukan untuk pencapaian tujuan. 

2. Pengorganisasian (organizing), merupakan suatu cara atau 

proses yang akan dilakukan organisasi dalam pencapaian 

perencanaan yang telah direncanakan dengan memanfaatkan 

segala sumber daya yang ada dalam organisasi, seperti sumber 

tenaga kerja, sumber dana. Selanjutnya merumuskan dan 

menetapkan tugas tenaga kerja sesuai keahlian, serta pemberian 

tanggung jawab kepada setiap pengurus. Selain itu, juga 

melakukan pelatihan dan pengembangan sumber daya tenaga 

kerja. 
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3. Penggerakan atau pelaksanaan (actuating), yaitu proses untuk 

menggerakkan anggota kelompok sedemikian rupa hingga 

setiap anggota berkenaan berusaha untuk mencapai tujuan 

organisasi. Pengggerakan juga merupakan upaya untuk 

menjadikan perencanaan organisasi menjadi nyata. 

4. Pengendalian atau pengawasan (controlling), ini merupakan 

proses kegiatan yang dilakukan untuk melakukan pengendalian 

atau pengawasan terhadap pelaksanaan organisasi agar dapat 

berjalan baik sesuai dengan rencana dan untuk memastikan 

apakah pelaksanaan berjalan sesuai dengan tujuan organisasi 

yang hendak dicapai. Pengawasan juga bertujuan untuk 

mengetahui apakah ada penyimpangan dan kendala baik dalam 

perencanaan, pengorganisasian maupun pelaksanaan.
13

 

Dari definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli di atas, maka 

dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen adalah proses perencanaan 

(Planning), pengorganisasian (Organizing), penggerakan atau pelaksanaan 

(Actuating), dan pengendalian atau pengawasan (Controlling) yang 

dilakukan dalam pencapaian tujuan organisasi. 

Terkait dengan judul penelitian ini yaitu manajemen zakat infaq 

dan shadaqah, berdasarkan dari beberapa pengertian di atas, maka 

manajemen pada baznas kabupaten Kampar meupakan suatu kegiatan 
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yang mulai dari penetapan tujuan organisasi, perencanaan program kerja, 

strategi sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian, sampai ke tahap 

pendistribusian dan pendayagunaan serta  pengawasan. Sementara itu 

pengertian manajemen atau pengelolaan zakat secara konseptual telah 

dirumuskan oleh para pakar dengan pengertian yang beragam, seperti 

menurut Didin Hafidhuddin berpendapat bahwa yang dimaksud 

pengelolaan zakat adalah bahwa zakat itu diambil (dijemput) dari orang-

orang yang berkewajiban untuk berzakat (muzakki).Yang menganbil dan 

menjemput zakat tersebut adalah para petugas („amilin).
14

 

Sedangkan menurut Sahal Mahfudz, pengelolaan zakat adalah 

penataan dengan cara melembagakan zakat itu sendiri, tidak cukup hanya 

terbatas dengan pembentukan panitia zakat akan tetapi menyangkut aspek-

aspek pendataan, pengumpulan, penyimpanan, pembagian, dan yang 

menyangkut kualitas manusianya. Lebihi dari itu, aspek yang berkaitan 

dengan syari‟ah tidak bisa dilupakan.
15

 

Berdasarkan keputusan Pemerintah Republik Indonesia yang 

terdapat pada UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat, yang 

dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, penistribusian, 

dan pendayagunaan zakat. 
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 Didin Hafidhudin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, (Jakarta: Gema Insani, 

2002), 125 
15
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2. Zakat 

Dalam memahami zakat, tentunya seluruh unsur-unsur zakat 

haruslah diperhatikan agar sebagai umat Islam kita tidak hanya membayar 

zakat tanpa mengetahui ukuran, syarat, hukum, dan hikmahnya berzakat. 

Berikut hal yang harus diperhatikan dalam zakat ialah:  

a) Pengertian zakat 

Zakat menurut bahasa berarti pengembangan dan pensucian, 

serta untuk mengembangkan harta dengan menunaikan zakat.Disisi 

lain, mensucikan pelakunya atau pembayar zakat dari dosa.
16

Zakat 

juga merupakan pajak yang paling penting yang diwajibkan kepada 

setiap Muslim.Secara harfiah, zakat berarti “membersihkan”.
17

 

Menurut mazhab Maliki mendefenisikan zakat dengan 

mengeluarkan sebagian dari harta yang khusus yang telah mencapai 

nisab (batas kuantitas minimal) diwajibkan untuk berzakat kepada 

orang-orang yang berhak menerimanya.Mazhab Hanafi 

mendefenisikan zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus 

dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang 

ditentukan oleh syari‟at Islam. Menurut mazhab Syafi‟i zakat adalah 

sebuah ungkapan keluarnya harta dengan cara khusus. Sedangkan 

menurut mazhab Hambali, zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari 
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 Syaikh Kamil Muhammad „Uwaidah, Fiqih Wanita, (Jakarta timur: Pustaka Al-
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harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula, yaitu delapan 

ashnaf atau golongan kelompok yang diisyaratkan dalam AL-qur‟an.
18

 

b) Dasar hukum zakat 

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, zakat diwajibkan di 

Madinah pada bulan Syawal tahun kedua Hijriyah setelah diwajibkan 

puasa Ramadhan dan zakat fitrah.Didalam AL-Qur‟an terdapat dua 

puluh tujuh ayat yang menyejajarkan kewajiban shalat dengan 

kewajiban zakat dalam bentuk kata.
19

 Salah satu ayat AL-Qur‟an yang 

mensejajarkan zakat dengan ibadah shalat ada dalam surat al-Baqarah 

ayat 43 yang berbunyi : 

                 

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah 

beserta orang-orang yang ruku'.” (QS. Al-Baqarah: 43) 

 

Ayat di atas menegaskan adanya kaitan antara ibadah shalat 

dan Zakat.Jika shalat berdimensi vertikal-ketuhanan, maka zakat 

merupakan ibadah yang berdimensi horizontal-kemanusiaan. Zakat 

bukan sekedar kebaikan hati orang-orang kaya terhadap orang miskin, 

tetapi zakat adalah hak Allah dan hak oran miskin yang terdapat dalam 

harta orang kaya, sehingga zakat wajib dikeluarkan jika telah mencapai 

nisab atau ukurannya wajib zakat. 

                                                             
18
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Zakat merupakan kewajiban bagi orang beriman (muzakki) 

yang mempunyai harta yang telah mencapai ukuran tertentu (nisab) 

dan waktu tertentu (haul) untuk diberikan pada orang yang berhak 

menerimanya (mustahiq).Sedangkan kewajiban zakat dalam Islam 

memiliki makna yang sangat fundamental, saling berkaitan erat dengan 

aspek-aspek ke-Tuhanan, dan ekonomi sosial.
20

Sebagai rukun keempat 

dari rukun Islam, zakat juga menjadi salah satu diantara unsur-unsur 

Islam yang tidak boleh diabaikan oleh setiap orang Muslim.Oleh 

karena itu, orang yang enggan membayar zakat boleh diperangi dan 

orang yang menolak membayar zakat diangap kafir. 

c) Macam-macam zakat 

Dalam menentukan harta atau barang apa saja yang wajib 

dizakatkan, terjadi perbedaan pendapat yang semuanya karena 

perbedaan dalam memandang nas-nas yang ada. Dalam ketentuan 

hukum Islam ada dua macam zakat, yaitu : 

1) Zakat Nafs (jiwa), juga disebut dengan zakat fitrah yang 

merupakan zakat untuk mensucikan diri. Zakat fitrah ini dapat 

berbentuk bahan pangan atau makanan pokok sesuai dengan daerah 

yang ditempati, maupun berupa uang yang nilainya sebanding 

dengan ukuran/harga bahan pangan atau makanan pokok tersebut.
21

 

Jumlah yang harus dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah satu 
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sha‟(satu gantang), baik untuk gandum, kurma, anggur kering, 

maupun jagung dan seterusnya yang menjadi makanan pokoknya.
22

 

Waktu mengeluarkan zakat fitrah yaitu masuknya malam hari raya 

Idul Fitri. Kewajiban melaksanakannya, mulai tenggelamnya 

matahari sampai tergelincirnya matahari. Dan yang lebih utama 

dalam melaksanakannya adalah sebelum pelaksaaan shalat hari 

raya.  

2) Zakat Mal (zakat harta), adalah bagian dari harta kekayaan 

seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk 

golongan orang-orang tertentu setelah dipunyai selama jangka 

waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu.
23

 Namun dalam 

menentukan harta atau barang apa saja yang wajib dikeluarkan 

zakatnya, terjadi perbedaan pendapat yang semuanya dikarenakan 

perbedaan dalam memandang nas-nas yang ada. Menurut 

Abdurrahman al-Jaziri, para ulama mazhab empat secara ittifaq 

mengatakan bahwa jenis harta yang wajib dizakatkan ada lima 

macam, yaitu: binatang ternak (unta, sapi, kerbau, 

kambing/domba), emas dan perak, perdagangan, pertambangan dan 

harta temuan, dan pertanian (gandum, korma, anggur). Sedangkan 

menurut Ibnu Rusyd menyebutkan empat jenis harta yang wajib 

dizakati, yaitu : barang tambang (emas dan perak yang tidak 

menjadi perhiasan), hewan ternak yang tidak dipekerjakan (unta, 
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 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab (ja‟fari, hanafi, maliki, syafi‟I, 
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lembu dan kambing), biji-bijian (gandum), dan buah-buahan 

(kurma dan anggur kering). Sementara itu, menurut Yusuf al-

Qardawi jenis-jenis harta yang wajib dizakati, adalah : binatang 

ternak, emas dan perak, hasil perdagangan, hasil pertanian, hasil 

sewa tanah, madu dan produksi hewan lainnya, barang tambang 

dan hasil laut, hasil investasi, pabrik dan gudang, hasil pencaharian 

dan profesi, hasil saham dan obligasi.
24

 

Memperhatikan pendapat diatas, maka jenis harta yang wajib 

dizakati ini mengalami perubahan dan perkembangan.Artinya jenis-

jenis zakat sebagaimana disebutkan diatas, masih dapat dikembangkan 

sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

berdampak pada perkembangan dan kemajuan ekonomi dan dunia 

usaha. Didin Hafidhuddin mengemukakan jenis harta yang wajib 

dizakati sesuai dengan perkembangan perekonomian modern saat ini 

meliputi: 

1. Zakat profesi 

2. Zakat perusahaan 

3. Zakat surat-surat berharga 

4. Zakat perdagangan mata uang 

5. Zakat hewan ternak yang diperdagangkan 

6. Zakat madu dan produk hewani 

7. Zakat investasi property 

8. Zakat asuransi syari‟ah 
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9. Zakat usaha tanaman anggrek, sarang burung wallet, ikan hias, dan  

sektor modern lainnya yang sejenis 

10. Zakat sektor rumah tangga modern 

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 

2011 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 4 disebutkan jenis harta yang 

dikenai zakat, yaitu : 

1. Emas, perak dan logam mulia lainnya 

2. Uang dan surat berharga lainnya 

3. Perniagaan 

4. Pertanian, perkebunan, dan kehutanan  

5. Peternakan dan perikanan 

6. Pertambangan 

7. Perindustrian 

8. Pendapatan dan jasa 

9. Rikaz (harta temuan) 

Harta-harta kekayaan sebagaimana disebut diatas, wajib 

dikeluarkan zakatnya apabila telah memenuhi ketentuan wajib zakat 

(mencapai nisab, kadar dan waktu/haul).
25

 

d) Syarat-syarat zakat dan wajib zakat 

Dalam membayar zakat, tidak semua harta kekayaan yang 

boleh dizakatkan, banyak hal-hal yang harus diperhatikan baik dari 

cara harta tersebut didapat maupun status kepemilikan harta tersebut. 
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1) Syarat-syarat zakat 

Dalam ketentuan hukum Islam ada beberapa syarat yang 

harus dipenuhi agar kewajiban zakat dapat dibebankan pada harta 

yang dipunyai oleh seorang Muslim. Muhammad Daud Ali 

mengatakan bahwa syarat-syarat zakat adalah: 

a. Kepemilikan yang pasti. Artinya sepenuhnya berada dalam 

kekuasaan pemilik, baik kekuasaan pemamfaatan maupun 

kekuasaan menikmati hasilnya. 

b. Berkembang. Artinya harta itu berkembang, baik secara alami 

berdasarkan sunatullah maupun bertambah karena ikhtiar atau 

usaha manusia. 

c. Melebihi kebutuhan pokok. Artinya harta yang dipunya oleh 

seseorang itu telah melebihi kebutuhan pokok yang diperlukan 

oleh diri sendiri dan keluarganya untuk hidup wajar sebagai 

manusia. 

d. Bersih dari hutang. Artinya harta yang dipunyai oleh seseorang 

itu bersih dari hutang, baik hutang kepada Allah (nazar, wasiat) 

maupun hutang kepada sesama manusia. 

e. Mencapai nisab. Artinya harus mencapai jumlah minimal yang 

wajib dikeluarkan zakatnya. 



23 
 

f. Mencapai haul. Artinya harus mencapai waktu tertentu 

pengeluaran zakat, biasanya dua belas bulan atau setiap kali 

setelah panen.
26

 

2) Syarat-syarat Wajib Zakat 

Zakat mempunyai beberapa syarat wajib dan syarat sah. 

Menurut kesepakatan ulama, syarat wajib zakat adalah muslim, 

merdeka, baligh, berakal, kepemilikan harta yang penuh, mencapai 

nisab, dan mencapai haul. Sedangkan syarat sahnya, juga menurut 

kesepakatan ulama adalah niat yang menyertai pelaksanaan zakat.
27

 

e) Golongan yang Berhak Menerima Zakat 

Sulaiman Rasyid mengatakan dalam fiqih Islam bahwa orang-

orang yang berhak menerima zakat hanya mereka yang telah 

ditentukan oleh syari‟at Islam.sebagaimana Allah berfirman: 

                            

              

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: 60  ) 

 

Dari ayat diatas, Zakiah Daradjat mengemukakan bahwa yang 

dimaksud dengan masing-masing ashnaf yang delapan itu adalah : 
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1. Orang fakir, adalah orang yang melarat yang amat sengsara 

hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi 

kehidupannya. 

2. Orang miskin, adalah orang yang tidak cukup penghidupannya dan 

dalam keadaan kekurangan. Apabila kita perbandingkan kehidupan 

orang fakir dengan orang miskin, maka keadaannya lebih melarat 

orang fakir. 

3. Pengurus zakat (amil), ialah orang yang diberi tugas untuk 

mengumpulkan dan membagikan zakat. Artinya mereka adalah 

orang yang diangkat oleh penguasa atau suatu badan perkumpulan 

(Organisasi) Islam untuk mengurusi zakat sejak dari 

pengumpulannya sampai pada mencatat, menjaga dan 

membagikannya kepada yang berhak. Amil zakat ini hendaknya 

orang-orang kepercayaan didalam Islam. 

4. Muallaf, ialah orang fakir yang ada harapan masuk Islam dan orang 

yang baru masuk Islam yang keimannnya masih lemah atau orang-

orang yang selama ini sangat anti pada Islam dan sangat kasar pada 

orang Islam, dengan pemberian ini akan dapat dilunakkan hatinya 

atau dinetralisir sehingga tidak lagi menentang Islam. Atau juga 

orang yang diharapkan kerjasamanya dengan kegiatan-kegiatan 

Islam, apabila ia diberi pemberian, ia akan membantu usaha-usaha 

Islam. 

5. Riqab, yaitu untuk memerdekakan budak termasuk dalam 

pengertian ini tebusan yang diperlukan untuk membebaskan orang 
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Islam yang ditawan oleh orang-orang kafir. Pemberian zakat 

kepada budak-budak sebagai tebusan yang akan diberikannya pada 

tuannya sebagai syarat pembebasan dirinya dari perbudakan 

merupakan salah sau cara didalam Islam untuk menghapuskan 

perbudakan dimuka bumi. 

6. Orang-orang yang berhutang (gharimin), ialah orang yang 

berhutang karena kepentingan yang bukan untuk maksiat dan dia 

tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk 

memelihara persatuan umat Islam atau perjuangan Islam atau 

kemaslahatan umum umat Islam dibayar hutangnya itu dengan 

zakat, walaupun ia mampu membayarnya dengan uang sendiri. 

7. Sabilillah (dijalan Allah), ialah untuk keperluan pertahanan Islam 

dan kaum Muslimin. Diantara ahli tafsir ada yang berpendapat 

bahwa fii sabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan 

umum seperti mendirikan sekolah, rumah-rumah sakit dan lain-

lain.  

8. Ibnu Sabil, ialah orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan 

maksiat yang mengalami kesengsaraan dalam perjalanan karena 

kehabisan biaya.
28

 

f) Fungsi zakat 

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung 

fungsi yang demikian besar dan mulia, baik berkaitan dengan orang 

yang berzakat (muzakki), penerimanya (mustahiq), harta yang 
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dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan. Fungsi 

tersebut antara lain sebagai berikut : 

Pertama, sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, 

mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa 

kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan 

materialis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan 

dan mengembangkan harta yang dimiliki. Kedua, karena zakat 

merupakan hak mustahiq, zakat berfungsi untuk menolong, membantu 

dan membina mereka, terutama fakir miskin, kearah kehidupan yang 

lebih baik dan lebih sejahtera.Ketiga, sebagai salah satu sumber dana 

bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat 

Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial, sekaligus 

sarana pembangunan kualitas sumber daya manusia Muslim. Keempat, 

zakat untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu 

bukanlah membersihkan harta yang kotor, tetapi mengeluarkan bagian 

dari hak orang lain dari harta yang kita usahakan dengan baik dan 

benar. Kelima, dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat 

merupakan salah satu instrument pemerataan pendapatan dalam 

pengentasan kemiskinan. Dengan adanya pengelolaan zakat yang 

dikelola dengan baik dan didistribusikan serta didayagunakan dengan 

tepat sasaran, dimungkinkanakan dapat membangun pertumbuhan 
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ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan dalam rangka 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
29

 

 

3. Pengertian Infaq dan Shadaqah 

Seperti halnya zakat, infaq dan shadaqah juga mempunyai 

pengertian, dasar hukum, golongan yang diharuskan berinfaq dan 

shadaqah, sasaran, dan syarat untuk berinfaq dan bershadaqah. 

a) Pengertian infaq dan shadaqah 

Infaq berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan sesuatu 

(harta) untuk kepentingan sesuatu.Sedangkan menurut terminology 

syari‟at, infaq adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan 

(penghasilan) untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran 

Islam.
30

Jika zakat ada nisabnya, infaq tidak mengenal nisab.Jika zakat 

harus diberikan pada mustahiq tertentu (8 ashnaf), infaq boleh diberikan 

kepada siapapun.Sedangkan orang yang mengeluarkan infaq disebut 

munfiq. 

Shodaqoh berasal dari kata berasal dari kata shadaqa yang berarti 

“benar”.Menurut terminology syari‟at, pengertian shodaqoh adalah 

pemberian sukarela yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, 

terutama kepada orang-orang miskin, setiap kesempatan terbuka yang 
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tidak ditentukan baik jenis, jumlah maupun waktunya.
31

Sedangkan orang 

yang memberikan shodaqoh disebut mushoddig. 

Sebenarnya pengertian shodaqoh dan infaq sama-sama termasuk 

juga hukum dan ketentuan-ketentuannya.Hanya saja, jika infaq berkaitan 

dengan materi, sedangkan shodaqoh memiliki arti lebih luas dari sekedar 

materi, misal senyum itu merupakan shodaqoh.Dari hal ini yang perlu 

diperhatikan adalah jika seseorang telah berzakat tetapi masih memiliki 

kelebihan harta, sangat dianjurkan sekali untuk berinfaq dan bershodaqoh. 

Adapun macam-macam shadaqah ialah : 

a. Memberi nafkah kepada keluarga adalah sedekah 

b. Mencari dan menyebarkan ilmu juga sedekah 

c. Menjadi pengurus yang jujur dan amanah juga sedekah 

d. Berjalan menuju mesjid (untuk shalat maupun apa saja yang 

bermamfaat) adalah sedekah 

e. Shalat berjamaah itu juga sedekah 

f. Tidur untuk persiapan shalat malam juga sedekah 

g. Meminjamkan suatu harta kepada orang lain (untuk kebaikan) 

merupakan sedekah 

h. Menangguhkan pembayaran utang juga sedekah 

i. Memberi makan dan minum makhluk hidup juga merupakan sedekah. 

Akan tetapi, dalam penelitian yang penulis lakukan ini sedekah 

yang dimaksud adalah pemberian yang berbentuk uang tunai yang 
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diserahkan ke lembaga pengelola zakat untuk dikelola dan didistribusikan 

nantinya. 

b) Dasar hukum infaq dan shadaqah 

Adapun dasar hukum anjuran untuk berinfaq sesuai dengan firman 

Allah dalam Surat At-Taubah ayat 34 yang berbunyi: 

                                

                 

     

 

Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian 

besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani 

benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan 

mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan 

orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak 

menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah 

kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang 

pedih.” (QS. AT-Taubah: 34) 

 

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa begitu pentingnya seorang 

Muslim untuk menginfaqkan hartanya yang berlebih dijalan Allah, dan 

jika mengingkari atau tidak menginfaqkan kelebihan hartanya tersebut, 

maka mereka akan mendapatkan siksaan yang amat pedih di hari akhir 

nanti. Jika shadaqah tidak berbentuk uang, tapi infaq yang dimaksudkan 

pada ayat di atas ialah pemberian yang berbentuk uang tunai yang 

diberikan kepada orang fakir, miskin, ataupun orang-orang Islam yang 

membutuhkan. 

Begitupun halnya dengan shadaqah,Karena demikian luasnya 

cakupan sedekah dan banyaknya peluang untuk dapat bersedekah, maka 
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seandainya kita tidak dapat bersedekah, maka nantinya kita akan sangat 

menyesal. Sedekah adalah amal yang paling disesali ketika datang 

kematian, sebagaimana firman Allah SWT : 

                        

        

Artinya:“Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan 

kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di 

antara kamu; lalu ia berkata: "Ya Rabb-ku, mengapa Engkau 

tidak menangguhkan (kematian) ku sampai waktu yang dekat, 

yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku Termasuk 

orang-orang yang saleh?" (QS. AL-Munapiqqun : 10) 

 

Jelas sekali dalam ayat diatas menjelaskan bahwa Allah telah 

memerintahkan umat Islam untuk mensedekahkan hartanya bagi orang-

orang yang berhak menerimanya.Dan diayat itu juga menjelaskan 

penyesalan orang-orang yang kikir yang tidak mau mensedekahkan 

hartanya dimasa hidupnya. 

c) Golongan yang diharuskan berinfaq dan bershadaqah 

Mengenai orang-orang yang diharuskan membayar infaq dan 

shadaqah selain orang kaya yang mempunyai kelebihan harta, pada bab 

VII pasal 20 yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah (PERDA) Nomor 

2 tahun 2006 tentang pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah dijelaskan 

bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional 

Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia (TNI/POLRI) dan pensiunan 

yang beragama Islam diharapkan membayarkan infaq dan shadaqah (diluar 

zakat) melalui penerimaan gajinya setiap bulan dengan ketentuan sebagai 

berikut: 
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a. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Struktural: 

1. Eselon IV, sebesar Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) 

2. Eselon III, sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) 

3. Eselon II, sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 

b. Pegawai yang menduduki jabatan fungsional 

1. Golongan II, sebesar Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) 

2. Golongan III, sebesar Rp. 4.500,- (emapt ribu lima ratus rupiah) 

3. Golongan IV, sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) 

c. Pegawai yang tidak menduduki jabatan struktural maupun fungsionl: 

1. Golongan I, sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) 

2. Golongan II, sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) 

3. Golongan III, sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) 

4. Golongan IV, sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) 

d. Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia 

(TNI/POLRI) sesuai dengan ketetapan dari instansinya. 

e. Pensiunan/purnawirawan TNI/POLRI sesuai dengan kemampuan yang 

bersangkutan.
32

 

d) Sasaran infaq dan shadaqah 

Mengenai sasaran infaq dan shadaqah tidak ada dali Al-Qur‟an dan 

sunnah yang menjelaskan secara pasti, sebagaimana halnya dengan sasaran 

zakat yang diperuntukan kepada delapan ashnaf, akan tetapi yang 

dijelaskan di dalam Al-Qur‟an bahwa pada umumnya infaq dan shadaqah 
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diperuntuhkan kepada fakir miskin, anak yatim, orang miskin, untuk 

kemaslahatan umat, dan untuk karib kerabat. 

e) Syarat berinfaq dan shadaqah 

Syarat tentang infaq dan shadaqah tidak ada ketentuan sebagai 

mana ketentuan zakat, akan tetapi dana infaq dan shadaqah itu terpenting 

harus berasal dari harta yang halal cara mendapatkannya dan di dalam 

infaq dan shadaqah tidak ada ketentuan sampai nisab (ukurannya) dan haul 

(masa penyimpanannya). Jadi, setiap orang Muslim dapat berinfaq dan 

bershadaqah kapanpun dia inginkan, asalkan caranya memperoleh harta 

tersebut benar menurut Islam (halal). 

 

B. Kajian Terdahulu 

Pembahasan mengenai zakat telah banyak ditulis beberapa mahasiswa 

diberbagai Universitas di dunia ini. Berikut penulis akan memaparkan 

beberapa tema skripsi yang berhubungan dengan skipsi penulis diantaranya ; 

1. Menurut skripsi yang ditulis oleh Zabri (10645004273) Fak. Dakwah 

Jurusan Manajemen Dakwah UIN Suska Riau tahun 2011 dengan judul 

“sistem pengelolaan Baitul Mall Wat Tanwil mitra arta dalam 

meningkatkan ekonomi masyarakat kecamatan Rumbai Pesisir kota 

Pekanbaru”. Didalamnya berisikan tentang pengelolaan dana yang 

diperoleh BMT dalam meningkatkan ekonomi masyarakat, yang mana 

dana usaha pokoknya menerima dan menyalurkan dana umat Isam yang 

bersifat non profit/non komersil yang bersumber dari zakat, infaq, 
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shadaqah, hibah, dan sumbangan lainnya. Dalam skripsi ini lebih 

menekankan pengelolaannya dalam meningkatkan ekonomi masyarakat 

dengan cara memberikan jasa simpan pinjam uang untuk modal usaha 

masyarakat. Dan dalam penelitian yang dilakukan oleh Zabri ini 

menyebutkan bahwa Baitul Mal Wat Tanwil Mitra Arta telah mempunyai 

manajemen yang baik dalam menjalankan program kerjanya. 

2. Skripsi yang ditulis oleh Sayidi (1101083) Fak. Dakwah Jurusan 

Manajemen Dakwah IAIN Walisongo Semarang 2007 dengan judul 

“Pengelolaan zakat mal dari hasil penangkapan ikan pada masyarakat 

nelayan di kecamatan Rowosari Kab. Kendal.” Jurnal ini diambil pada hari 

senen tanggal 25 mei 2015 jam 21.38 WIB. Dalam skripsi ini 

menyimpulkan bahwasanya pengelolaan zakat mal dari hasil penangkapan 

ikan, terutama dalam pengumpulannya dilakukan oleh nelayan itu sendiri 

yaitu dengan cara menghitung sendiri nishabnya serta didistribusikan 

sendiri kepada yang berhak menerimanya, dan ada juga yang 

mengeluarkan zakatnya malnya melalui lembaga zakat dan Badan 

Pelaksanaan Urusan Zakat Muhammadiyah (Bapelurzam). Sedangkan 

sistem pendistribusiannya setiap awal bulan Syawal sampai awal bulan 

Dzulhijjah yan dilakukan oleh tiap-tiap amilin ranting yaitu dengan cara 

mengantar langsung rumah ke rumah. 

Dari penelitian-penelitian diatas dapat dipahami bahwa penelitian yang 

penulis lakukan ini memiliki sudut pandang yang berbeda.Penelitian ini fokus 
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membahas tentang manajemen zakat infaq dan shadaqah pada BAZNAS 

kabupaten Kampar. 

 

C. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir merupakan keseluruhan dari proses penelitian yang 

telah diidentifikasi sebagai masalah atau sebagai model konseptual mengenai 

bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor atau variabel yang telah 

diidentifikasi sebagai masalah yang dianggap penting.
33

 

Dalam memahami manajemen zakat infaq dan shadaqah pada baznas 

kabupaten kampar, yang didukung oleh beberapa teori.Menurut George R. 

Terry yang kutip oleh Malayu S.P Hasibuan dalam bukunya yang berjudul 

“Organisasi dan Motivasi” menyatakan manajemen merupakan suatu proses 

khas yang terdiri dari tindakan-tindakan yang dilakukan untuk menentukan 

serta mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan suatu organisasi 

melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya, seperti 

melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:  

Perencanaan (planning), yairu proses dalam mengartikan apa tujuan 

dan fungsi organisasi yang yang telah diinginkan dan perencanaan program 

kerja organisasi. Kemudian dari tujuan tersebut maka organisasi harus 

menentukan langkah awal yang akan dilakukan untuk pencapaian tujuan. 

Pengorganisasian (organizing), merupakan suatu cara atau proses yang 

akan dilakukan organisasi dalam pencapaian perencanaan yang telah 
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direncanakan dengan memanfaatkan segala sumber daya yang ada dalam 

organisasi, seperti sumber tenaga kerja, sumber dana, merumuskan dan 

menetapkan tugas  tenaga kerja sesuai keahlian, serta pemberian tanggung 

jawab kepada setiap pengurus. Selain itu, juga melakukan pelatihan dan 

pengembangan sumber daya tenaga kerja. 

Penggerakan atau pelaksanaan (actuating), yaitu proses untuk 

menggerakkan anggota kelompok sedemikian rupa hingga setiap anggota 

berkenaan berusaha untuk mencapai tujuan organisasi. Pengggerakan juga 

merupakan upaya untuk menjadikan perencanaan organisasi menjadi nyata. 

Pengendalian atau pengawasan (controlling), ini merupakan proses 

kegiatan yang dilakukan untuk melakukan pengendalian atau pengawasan 

terhadap pelaksanaan organisasi agar dapat berjalan baik sesuai dengan 

rencana dan untuk memastikan apakah pelaksanaan berjalan sesuai dengan 

tujuan organisasi yang hendak dicapai.pengawasan juga bertujuan untuk 

mengetahui apakah ada penyimpangan dan kendala saat melakukan 

pelaksanaan.  

Berdasarkan kerangka pikir yang digunakan untuk mengetahui sistem 

pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah oleh Baznas kabupaten Kampar dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu dengan menerapkan unsur-

unsur manajemen sebagai sistem pengelolaan ZIS yang disusun dalam bentuk 

skema sebagai berikut:   
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Gambar 2.1. 
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