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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Pengertian Zakat 

Zakat merupakan kewajiban utama bagi umat islam yang telah 

ditetapkan dalam Alqur’an, Sunah nabi, dan ijma’ paraulama. Dimana zakat 

adalah salah satu rukun Islam yang selalu di sebut kan sejajar dengan shalat. 

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok 

bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib 

(fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi sayrat-syarat tertentu. 

Menurut syariat Islam, zakat adalah suatu pengambilan tertentu dari 

harta yang tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu, dan diberikan kepada 

golongan tertentu. Ada beberapa isilah yang memiliki pengertian hampir 

sama dengan zakat, dan masih menjadi perdebatan para ulama, yaitu istilah 

shadaqah dan infaq . Sebagian ulama mengatakan bahwa sedekah wajib 

diinamakan zakat, sedang sedekah sunnah dinamakan infaq. Sebagian yang 

lain mengatakan infaq wajib dinamakan zakat, sedang infaq sunnah 

dinamakan sedekah (Fatoni, 2013:283-284). 

Ditinjau dari segi bahasa, zakat diartikan dengan “tumbuh dan 

berkembang”, seperti ungkapan “Tanaman itu telah zakka”, yakni 

berkembang dan tumbuh. Allah swt berfirman: Ambilah zakat dari sebagian 

harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan 

mereka...”  (Q.s. At-Taubah [9]:103. 
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Zakat adalah sistem sosial, karena ia berfungsi menyelamatkan 

masyarakat dari kelemahan baik karena bawaan ataupun karena keadaan. 

Zakat dapat menanggulangi berbagai bencana dan kecelakaan, memberikan 

santunan kemanusiaan, orang yang berada menolong yang tidak punya, yang 

kuat membantu yang lemah, orang miskin dan ibn sabil, memperkecil 

perbedaan antar si kaya dan si miskin (Ali, 2016:152). 

Beberapa arti ini memang sesuai dengan arti zakat yang sebenarnya. 

Dikatakan berkah karena zakat akan membuat keberkahan harta pada 

seseorang yang telah berzakat dikatakan suci karena zakat dapat mensucikan 

pemilik harta dari sifat tama’, syirik, kikir, dan akhil. Dikatakan tumbuh 

karena zakat melipatgandakan pahala bagi muzzaki dan membantu kesulitan 

bagi mustahik. Seterusnya apabila dikaji arti bahasa sesuai dengan apa yang 

menjadi syariatkanya zakat.   

Mahzab Maliki mendefinisikan zakat dengan mengeluarkan 

sebagian dari harta yang khusus yang telah mencapai nisab (batas kuantitas 

minimal yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak 

menerimanya (Zuhayliy, 2005). 

Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan menjadikan sebagian 

harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, 

yang ditentukan oleh syariat karena Allah. Menurut mazhab Syafa’i zakat 

adalahsebuah ungkapan keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara 

khusus. Sedangkan menurut mazhab Hambali, zakat itu hak yang wajib 

dikeluarkan dari hartayang khusus untuk kelompok yang khusus pula, yaitu 
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kelompok yang disyariatkan dalam Al-Quran  (Zuhayliy, 2005). 

Menurut Nawawi, jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu 

disebut zakat karena yang dikeluarkan itu “menambah banyak, membuat 

lebih berarti dan melindungi kekayaan dari kebinasaan”. Sedangkan menurut 

Ibnu Tsymiysh, jiwa orang yang berzakat itu menjadi bersih dan 

kekayaannya menjadi  lebih bersih pula dan bertambah maknanya (Azhari, 

2005). 

Hal ini berarti bahwa makna tumbuh dan berkembang itu hanya 

diperuntukkan buat harta kekayaan tetapi lebih jauh dari itu.Dengan 

mengeluarkan zakat itu menjadi bersih. 

2.2 Hukum Zakat 

Adapun landasan hukum zakat baik menurut ajaran islam maupun 

kekuatan hukum negara adalah: 

a. Al-Qur’an  

1. Q.S Al- Baqarah : 43 

                 

 

 

 
Artinya :Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah 

beserta orang-orang yang ruku'. 

 

2. Q.S At-Taubah : 103 
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Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat 

itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan doakanlah mereka 

karena sesungguhnya doamu dapat memberikan ketenangan bagi mereka. 

Dan Allah lagi Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. 

 

 

3. Q.S Al-An’am : 141 

                     

                       

                              

       

 

Artinya: “Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang 

berjunjungdan yang tidakberjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang 

bermacam-macambuahnya, zaitun dan delima yang serupa 

(bentukdanwarnanya), dan tidaksama (rasanya). Makanlah dari buahnya 

(yang bermacam-macamitu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya dihari 

memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya); danjanganlah kamu 

berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang 

berlebih-lebihan”. 

 

b. As-Sunah 

Hadis diriwayatkan oleh At-Tabrani dari Ali r.a sesungguhnya Allah 

mewajibkan zakat atas orang-orang kaya dari umat Islam pada harta mereka 

dengan batas sesuai kecukupan diantara mereka. Orang-orang fakir  tidak 

akan kekurangan pada saat mereka lapar atau tidak berbaju kecuali karena 

ulah orang-orang kaya diantara mereka. Ingatlah bahwah Allah akan 

menghisab mereka  dengan keras dan mengazab mereka dengan pedih. 

Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari 
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Abdullah bin Umar: Artinya:” Islam dibangun atas lima rukun: Syahadat 

tiada tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, menegakan Sholat, 

memabayar zakat, puasa Ramadhan dan menunaikan Haji”. 

c. Ijma’ 

Ulama baik salaf klasik maupun salaf kontemporer telah sepakat 

akan kewajiban zakat dan bagi yang mengingkarinya berarti telah kafir dari 

Islam. 

d. Landasan menurut Undang-undang 

1. Undang-undang No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan 

Zakat   

2. Undang Undang No 17 Tahun 2000 tentang perubahan 

Ketiga atas UU No.7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. 

3. Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang 

Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 tentangPengelolaan 

Zakat.  

4. Undang-undang tahun 2003 Tahun 2011 tentang pengelolaan 

zakat. 

Para pemikir kontemporer mendefinisikan zakat sebagai harta yang 

telah ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat berwewenang kepada 

masyarakat umum atau individu yang bersifat mengikat dan final, tanpa 

mendapat imbalan tertentu yang telah yang dilakukan oleh pemerinah sesuai 

dengan kemampuan pemilik harta, yang dialokasikan untuk pemenuhan 

kebutuhan delapan golongan yang telah ditentukan di dalam Al-Quran. Serta 
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untuk memenuhi tuntunan politik bagi keuangan Islam (Inayah, 2003). 

2.3. Syarat Wajib Zakat 

Menurut (Fatoni, 2013:328) Syarat zakat dapat: 

1. Islam, zakat hanya diwajibkan bagi orang Islam saja. 

2. Hak milik, harta yang akan dizakati hendaknya milik seorang 

muslim dan merdeka. Adapun, harta hasil kerjasama antara orang 

muslim saja yang wajib dikeluarkan zakat. 

3. Merdeka, Hamba sahaya tidak wajib mengelurkan zakat, kecuali 

zakat fitrah, dan itu saja dibebankan pada tuannya. 

 

2.4. Jenis Zakat 

a.  Zakat Fitrah 

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

berzakat bagi setiap individu baik untuk orang yang sudah dewasa 

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

 Zakat fitrah dibayarkan sesuai dengan kebutuhan pokok disuatu 

masyarkat, dengan ukuran yang juga disesuaikan dengan kondisi ukuran 

atau timbangan yang berlaku, juga dapat  diukur dengan timbangan beras 

sebanyak 2,5 Kilogram (Mursyidi, 2003:78). 

b.  Zakat Maal 

 Al-Qur’an dan sunnah Nabi SAW hanya membuatkan secara 

eksplisit tujuh jenis harta yang wajib dizakati. Penyebutan ketujuh jenis 

harta  tersebut disertai keterangannya yang cukup rinci tentang batas 
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minimum dan tarifnya, kecuali zakat perniagaan. Ketujuh jenis harta 

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

hasil tambang dan barang temuan (rikaz) (Sholehuddin, 2002). Zakat dari 

ketujuh jenis harta tersebut dikategorikan sebagai (penulis) zakat 

konvensional (Mursyidi, 2003:81). 

 

2.5. Penerima Zakat (Mustahik) 

Menurut  (Muufraini, 2006:176-206) Ada delapan pihak (ashnaf) yang 

berhak menerima zakat, yakni: 

a. Fakir adalah mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga 

tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup. 

b. Miskin adalah mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk 

memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup. 

c. Amil adalah mereka yang mengumpulkan dan membagikan zakat. 

d. Mu'allaf adalah mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan 

bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan barunya. 

e. Hamba sahayaadalah budak yang ingin memerdekakan dirinya 

f. Gharimin adalah mereka yang berhutang untuk kebutuhan yang halal 

dan tidak sanggup untuk memenuhinya.  

g. Fisabilillah adalah mereka yang berjuang di jalan Allah misal: 

dakwah, perang dan sebagainya. 

h. Ibnus Sabil adalah mereka yang kehabisan biaya di perjalanan. 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Fakir
https://id.wikipedia.org/wiki/Miskin
https://id.wikipedia.org/wiki/Amil
https://id.wikipedia.org/wiki/Mu%27allaf
https://id.wikipedia.org/wiki/Hamba_sahaya
https://id.wikipedia.org/wiki/Gharimin
https://id.wikipedia.org/wiki/Fisabilillah
https://id.wikipedia.org/wiki/Allah
https://id.wikipedia.org/wiki/Ibnus_Sabil
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2.6. Haram menerima Zakat 

a. Orang kaya dan orang yang masih memiliki tenaga. 

b. Hamba sahaya yang masih mendapat nafkah atau tanggungan dari 

tuannya. 

c. Keturunan Nabi Muhammad (ahlul bait).  

d. Orang yang dalam tanggungan dari orang yang berzakat, misalnya 

anak dan istri. 

e. Kafir, orang yang bukan Islam. 

 

2.7. Tujuan Zakat 

Secara umum zakat bertujuan untuk menata hubungan dua arah yaitu 

hubungan vertikal dengan tuhan dan hubungan horizontal dengan sesama 

manusia.Secara zakat vertikal, zakat sebagai ibadah dan wujud ketakwaan dan 

kesyukuran seseorang hamba Allah atas nikmat berupa harta yang diberikan Allah 

kepadanya serta untuk membersihkan dan menyucikan dari dan hartanya itu. 

Tujuan ini didasarkan pada pesan yang dikandung suratAt-Taubah ayat 103: 

Artinya: “Ambillah (himpunlah/kelola) dari sebahagian harta mereka 

sedekah/zakat; dengan sedekah itu kamu membesihkan mereka dan menyusikan 

mereka, dan berdoalah untuk mereka, karena sesungguhnya doa kamu itu menjadi 

ketentraman jiwa bagi mereka; dan Allah maha mendengar dan maha 

mengetahui.”(QS. At-Taubah: 103). 

 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad
https://id.wikipedia.org/wiki/Ahlul_bait
https://id.wikipedia.org/wiki/Anak
https://id.wikipedia.org/wiki/Istri
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Dalam konteks ini zakat bertujuan untuk menata hubungan seseorang 

hamba dengan tuhannya sebagai pemberi rezeki.Sedangkan secara inilah zakat 

bertujuan mewujudkan rasa keadilan sosial dan kasih sayang diantara pihak yang 

berkemampuan dengan pihak yang tidak mampu dan dapat memperkecil 

problema dan kesenjangan sosial serta ekonomi umat.Dalam kontes ini zakat 

diharapkan dapat mewujudkan pemerataan dan keadilan sosial di antara sesama 

manusia. Tujuan ini tergambar dalam surat Al-Hasyr ayat 7. 

  

                           

                           

                               

 
 

Artinya: “apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya 

(dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, 

untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang 

yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang 

Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. 

dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada 

Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya”. 

 

Jadi dapat dikatakan bahwa secara horizontal zakat berperan dalam 

mewujudkan keadilan dan kesetiakawanan sosial dan menunjang terwujudnya 

keamanan dalam masyarakat dari berbagai perbuatan negatif seperti pencurian 

atau tindakan kriminal lainnya, karena harta hanya beredar diantara orang-orang 

kaya aja. 
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Tujuan secara horizontal ini tampak secara jelas, karena didalam zakat 

telah ditetapkan ketentuan proseduralnya seperti atas nisab, haul atau kadar zakat 

yang harus dikeluarkan serta kriteria para mustahik  yang berhak menerimanya. 

Kewajiban zakat menjadi tujuan yang bersifat agamis, moral-spritual, finansial, 

ekonomis, sosial dan politik, yang pada akhirnya untuk mencapai kemakmuran 

dan kesejahteraan masyarkat. Tujuan yang bersifat agamis, moral-spiritual, 

finansial, ekonomi, sosial dan politik dapat dirinci kepada dua dua aspek yaitu 

aspek kebaktian terhadap Allah dan amal soleh kepada masyarakat. Aspek 

kebaktian terhadap Allah Swt, ialah bahwa menunaikan zakat itu adalah 

mempersembahkan “ketakwaan” dengan melaksanakan perintahnya sedangkan 

aspek amal soleh kepada masyarakat mengandung segi sosial dan ekonomi segi 

sosial adalah untuk kemaslahatan pribaadi-pribadi dan kemaslahatan umum. Segi 

ekonomi adalah harta benda itu harus berpytar diantar masyarakat menjadi daya 

dorong untuk perputaran ekonomi dalam masyarakat. Dalam konteks ini zakat 

bertujuan melindungi nasib orang fakir miskin serta untuk meningkatkan harkat 

dan martabat manusia (Asnaini, 2008). 

 

2.8. Muzakki 

 Muzzaki  adalah seorang muslim yang dibebankan kewajiban 

mengeluarkan zakat disebabkan terdapat kemampuan harta setelah sampai nisab 

dan haul nya. Dimana nisab  adalah jumlah minimal harta kekayaan yang wajib 

dikeluarkan zakatnya sedangkan haul  adalah masa waktu zakat yang dapat 

dihitung atas masa kepemilikan harta kekayaan selama 12 bulam qhamaryah , 
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panen, atau pada saat menemukan rikaz. Dalam undang-undang No.39 Tahun 

1999 Muzzaki adalah orang atau badan yang dimiliki orang muslim yang 

berkewajiban menunaikan zakat. 

 

2.9. Kesejahteraan Bagi Mustahik.  

Kata sejahtera yang termuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 

2000, halaman 464 menjelaskan, katasejahtera diartikan sebagai aman, sentosa, 

dan makmur, selamat  (terlepas dari segala  macam ganguan  kesukaran  dan 

sebagainya). Sedangkan kesejahteraan adalah hal atau keadaan sejahtera yang 

meliputi keamanan, ketentraman, keselamatan, kesenangan, kemakmuran dan 

sebagainya. 

Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang  

Kesejahteraan Sosial adalah terpenuhinya kebutuhan moral, spiritual dan sosial 

warga negara, agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga 

dapat melaksanakan fungsi sosialnya. 

Dalam kesejahteraan mustahik membawa manfaat yang sangat besar 

(Hikmat Kurnia dan.A.Hidayat, 2008). Diantaranya sebagai berikut: 

a. Meringankan beban ekonomi yang mereka hadapi. 

b. Menghindarkan dari perbuatan jahat seseorang yang salah dalam 

menyikapi beban hidup. 

c. Memungkinkan mereka mengubah keadaan diri mereka dengan modal 

zakat yang mereka terima. 

d. Mempersempit jurang perbedaan antara si kaya dengan si miskin. 



24 

 

e. Menjalin persaudaraan yang erat antara sesama muslim. 

Yang perlu disadari bersama, bahwa sesungguhnya yang paling banyak 

mendapatkan manfaat dari pelaksanaan ZIS ini, bukan hanya mustahik 

(penerima) saja, melainkan juga orang yang memberi zakat (muzakki) dan 

orang yang berinfak atau bersedekah (munfiq). Hal ini tercermin dari hikmah 

disyariatkannya ZIS, antara lain adalah sebagai berikut: 

1. Zakat, infak dan sedekah terkait dengan etos kerja. Artinya, orang yang 

bersedia melaksanakan ZIS pasti memiliki etos kerja yang tinggi. Allah 

SWT berfirman dalam QS Al-Mukminun [23] ayat 1-4: “Sesungguhnya 

beruntunglah orang-orang yang beriman (1) (yaitu) orang-orang yang 

khusyu dalam shalatnya (2) dan orang-orang yang menjauhkan diri dari 

(perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna (3) dan orang-orang yang 

menunaikan zakatnya (4).” 

 

2. Zakat, infak dan sedekah terkait dengan etika bekerja dan berusaha. 

Orang yang selalu berusaha melaksanakan ZIS pasti akan berusaha 

mencari rezeki yang halal. Karena ZIS itu tidak akan diterima dari harta 

yang didapatkan melalui cara yang tidak benar. Rasulullah SAW 

bersabda: “Sesungguhnya Allah tidak akan menerima sedekah yang ada 

unsur tipu daya” (HR. Imam Muslim). 
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3. Zakat, infak dan sedekah terkait dengan aktualisasi potensi dana untuk 

membangun umat, seperti telah dikemukakan di atas. Keempat; zakat, 

infak dan sedekah terkait dengan kecerdasan intelektual, emosional, 

spiritual dan sosial. Artinya, kesediaan ber-ZIS ini akan mencerdaskan 

muzakki untuk mencintai sesamanya, terutama kaum dhu’afa. Perhatikan 

hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau 

bersabda: “Engkau akan melihat orang-orang yang beriman dalam kasih 

sayang mereka, dalam kecintaan mereka dan dalam keakraban mereka 

antar sesamanya adalah bagaikan satu tubuh. Apabila salah satu 

anggotanya merasakan sakit, maka sakitnya itu akan merembet ke seluruh 

tubuhnya, sehingga (semua anggota tubuhnya) merasa sakit, dan 

merasakan demam (karenanya).” 

 

4. Zakat, infak dan sedekah akan mengakibatkan ketenangan, kebahagiaan, 

keamanan dan kesejahteraan hidup. Allah SWT berfirman dalam QS At-

Taubah [9] ayat 103: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan 

zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah 

untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa 

bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” 

Perhatikan juga hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, 

beliau bersabda: “Bertakwalah kalian kepada Allah, kerjakanlah shalat 

lima waktu, berpuasalah di bulan Ramadhan, dan keluarkanlah zakat pada 

harta bendamu, untuk ketenangan bagi dirimu dan ikutilah perintah 
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pemimpinmu (yang membawa kepada kebaikan) niscaya Allah SWT akan 

memasukkan kamu ke dalam surga-Nya.” 

5. Zakat, infak, dan sedekah terkait dengan upaya menumbuh-kembangkan 

harta yang dimiliki dengan cara mengusahakan dan memproduktifkannya. 

Artinya harta muzakki dan munfiq akan terus bertambah. Firman Allah 

dalam QS Ar-Rum [30] ayat 39: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu 

berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak 

menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat 

yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang 

berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan 

(pahalanya).” 

 

2.10. Organisasi Pengelola Zakat 

Menurut pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 tahun 2011. Zakat 

adalah suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhapat 

pengumpulan dan pendistribusian zakat. Sedangkan, organisasi pengelolaan zakat 

adalah organisasi yang bergerak dibidang pengelolaan zakat, infaq maupun 

sedekah. Di Indonesia sendiri zakat dikelola oleh 2 lembaga yakni Badan Amil 

Zakat yang pengelolaan nya diurus pemerintah dan yang kedua adalah Lembaga 

Amil Zakat yang pengelolaanya diurus oleh masyarakat. 
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2.11. Penelitian Terdahulu.  

No Nama 

Peneliti 

Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1 Erwin 

Aditya 

Pratama 

(2013) 

Optimalisasi 

Pengelolaan 

Zakat Sebagai 

Sarana Mencapai 

Kesejahteraan 

Sosial (Sebuah 

Studi di 

BAZNAS Kota 

Semarang. 

 

 

Dalam mengelola zakat,BAZ Kota 

Semarang melaksanakan strategi 

pengelolaan seperti yang tersirat pada  

keputusan walikota Semarang 

451.12/1953 tahun 2011. Namun dari 

strategi yang dilakukan BAZNAS Kota 

Semarang kurang berjalan efektif 

mengingat masih banyak wajib zakat 

yang tidak membayarkan zakatnya di 

BAZNAS Kota Semarang Karena tidak 

adanya sanksi. 

2 Muhammad   

Rizky 

Maulana, 

Asep 

Ramdan 

Hidayat dan 

Zaini Abdul 

Malik 

(2013). 

Optimalisasi 

Pendayagunaan 

Dana Zakat 

Produktif dalam 

Pemberdayaan 

Mustahik  di 

PKPU kota 

Bandung 

 

 

Optimalisasi pendayagunaan zakat 

produktif berada pada posisi garis 

kontinum dengan interval kategori 

“baik”, maka dengan demikian dapt 

disimpulkan bahwa optimalisasi 

pendayagunaan zakat dalam 

pemberdayaan mustahik di PKPU kota 

Bandung sudah baik 

3 Naziruddin 

Abdullah 

dan Alias 

Mat Derus 

dan Husam-

Aldin Nizar 

Al-Malkawi 

(2015) 

Efektivitas zakat 

dalam 

mengurangi 

kemiskinan dan 

ketidaksetaraan 

Sebuah 

pengukuran 

menggunakan 

teknik baru 

dikembangkan 

yaitu Basic Need 

Deficiency Index 

(BNDI) 

Dengan hasil penelitian Penelitian 

merumuskan indeks (BNDI) untuk 

mengukur kekurangan dan efektivitas 

zakat sebagai salah satu item yang 

berbeda dari pengeluaran pemerintah / 

belanja untuk mengentaskan kemiskinan, 

hasilnya indeks tersebut mampu 

memperlihatkan efektivitas zakat dalam 

mengurangi kemiskinan dan 

ketidaksetaraan. 

4 Ar-Royyan 

Ramly dan 

Ikhsan Fajri 

(2016) 

Peran Baitul Maal 

Dalam 

Pendayagunaan 

Zakat Produktif 

Terhadap 

Mustahik Zakat 

Pengumpulan zakat yang dilakukan oleh 

Baitul Maal tidak diberikan semata-mata 

dalam bentuk usaha produktif seperti 

pemeliharaan sapi, kambing dan 

pemberian kendaraan becak. Akan tetapi 

pendayagunaan zakat produktif  

menggunakan dua instrumen yaitu, 
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instrumen qardhul hasan (pinjaman 

kebajikan) dan instrumen mudharabah, 

akad investasi yang bisa dikembangkan 

oleh Baitul Maal untuk penyaluran dana 

zakat secara bergulir.  

5 Hamdin Al-

Murdani 

(2014) 

Optimalisasi 

Pengelolaan 

Zakat dalam 

Perspektif 

Kebijakan Fiskal 

di Indonesia 

Interkoneksi antara zakat dengan 

kehidupan sosial, dan interkoeksi peran 

BAZNAS dengan pengelolaan zakat di 

Indonesia, bisa memberikan solusi 

alternatif untuk meningkatkan daya 

transformasional zakat dengan 

meningkatkan daya pengumpulan dan 

daya pendistribusian zakat bagi 

tercitanya percepatan pertumbuhan 

ekonomi muslim Indonesia. 

  

 

 

 

 

 


