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BAB II 

LANDASAN TEORITIS 

A. Kajian Teori 

1. Pengertian Zakat 

Zakat berasal dari bahasa arab, yaitu dari kata “zaka” berarti 

bersih. Ditinjau dari segi bahasa (etimologi) zakat bermakna an-nama‟ 

(berkembang, subur dan tambah besar), al-tathir (mensucikan), barokah 

(berkah), tazkiyah (mensucikan). Zakat disebut al-nama‟ karena dengan 

mengeluarkan zakat menyebabkan harta berkembang, tambah subur, 

makin besar dan melindunginya dari mara bahaya. Zakat disebut al-

Tathir karena membayar zakat mensucikan dari sifat kikir serta 

menghapus segala dosa. Zakat disebut barokah karna dengan membayar 

zakat akan mendatangkan keberkahan pada harta. Zakat disebut al-

tazkiyah karena membayar zakat mensucikan hati seseorang dari sifat-

sifat tidak terpuji seperti kikir, rakus, tamak dan cinta berlebihan 

terhadap harta.  Dalam kitab Kifayatul Akhyar disebutkan: 

 وكثرة الخيروالزيادة  والزكاة لغة النم

Artinya: Zakat menurut bahasa artinya tumbuh, berkah, dan banyak 

kebaikan.
17

  

Hammudah Abdalati mengartikan zakat dengan kesucian. 

Begitu juga dengan Nawawi dan Abu Muhammad Ibnu Qutaibah, 

mengartikan zakat sebagai kesuburan dan penambahan. Makna ini 

                                                           
17

 Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Al Khusaini , Kifayatul Akhyar, juz 

I,  (Bandung : Syrirkah Al Ma‟arif Lithab‟i) , tt, h. 172 
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diambil dari kata zakah. Begitu juga Abdul Hasan Al Walidi mengartikan 

bahwa zakat mensucikan, memperbaiki dan menyuburkan harta.
18

 

Harta yang dikeluarkan untuk zakat dinamakan zakat karena 

zakat itu mensucikan diri dari kotoran kikir dan dosa. Zakat itu juga 

menyuburkan harta atau memperbanyak pahala bagi mereka yang 

mengeluarkan. Zakat juga dapat menyuburkan dan mensucikan 

masyarakat. Sebab zakat itu sendiri merupakan manifestasi dari sikap 

gotong royong antara orang kaya dan fakir miskin dan sebagai bentuk 

perlindungan bagi masyarakat dari bencana kemasyarakatan yaitu 

kemiskinan kelemahan baik fisik maupun mental. Karena itu zakat akan 

mensucikan pahala. Sebagaimana dalam surat at-Taubah: 103 berbunyi:  

                          

          . 

Artinya: 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. (Q.S Al-Taubah: 103).
19

 

 

Dari beberpa makna zakat menurut bahasa diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa meskipun pada zhahirnya zakat mengakibatkan 

berkurangnya nilai dan kuantitas harta kekayaan, namun pada prinsipnya, 

membayar zakat justru akan melipatgandakan dan 

                                                           
18

 Hasbi Ash Shidieqy, Pedoman Zakat, (Semarang: PT. Pustaka, Rizki, Putra), Cet. 

ke-3, 1999, h. 3-4 
19

 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: PT.Tehazed), 

2010, h. 273 
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menumbuhkembangkan  nilai harta secara kualitatif dan kuantitatif. 

Membayar zakat merupakan salah satu ungkapan rasa syukur kepada 

Allah SWT atas nikmat yang dianugrahkan. Dengan demikian, 

mengeluarkan zakat berarti mengharp tambahan dan pertumbuhan 

kualitas bagi harta itu dan meningkatkan pahala bagi pembayar zakat.  

 Adapun zakat menurut terminologi (istilah) syara‟ terdapat 

beberapa pandangan. Dalam Ensiklopedi Al Qur‟an misalnya 

menyebutkan zakat menurut istilah hukum Islam adalah mengeluarkan 

sebagian harta, diberikan kepada yang berhak menerimanya supaya harta 

yang tinggal menjadi bersih dan orang-orang yang memperoleh harta 

menjadi suci jiwa dan tingkah laku.6 Dalam kitab fiqhuz zakat, Yusuf 

Qardhawi mendefinisikan zakat secara istilah sebagai berikut: 

 الزكاة شرعا اسم لما يخرج من مال او بدن على وجو محصوص
Artinya: Zakat secara istilah adalah sejumlah harta tertentu yang 

diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak 

disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri
20

. 
 

Sedangkan dalam kitab Nailul Authar karya Muhammad Al-

Syaukani disebutkan: 

الزكاة : اعطاء جزء من النصاب الى الفقير ونحوه غير متصف بمانع شرعي يمنع 
 من الصرف اليو

Artinya: Zakat adalah pemberian sebagian harta yang telah mencapai 

nisabnya kepada orang fakir dan sebagainya dan tidak 

mempunyai sifat yang dapat dicegah syara‟ untuk 

mentasarufkan keduanya.
21

 

 

                                                           
20

 Yusuf Qardhawi, Fiqhuz Zakat, (Bairut: Muassasah Ar-Risalah), 1991, h. 37-38 
21

 Muhammad Al Syaukani, Nailul Authar, juz 3,)Bairut: Dar Al Kutub Al Ilmiyah(, 

1995, h.124 
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Pemberian (i’tha) pada sasaran zakat yang dimaksudkan dari 

pengertian di atas ditujukan untuk orang yang membutuhkan yakni orang 

fakir dan miskin. 

Madzhab Syafi‟i merumuskan zakat sebagai sebuah ungkapan 

untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus. Sedangkan 

madzhab Hambali, zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta 

yang khusus untuk kelompok yang khusus pula. Yang dimaksud 

pernyataan “wajib” berarti bahwa zakat tersebut bukan sunnat, seperti 

halnya mengucapkan salam atau mengantarkan jenazah. Pernyataan 

“harta” berarti bahwa zakat bukan berupa jawaban terhadap salam. 

Pernyataan “khusus” berarti bahwa harta yang dizakati, bukan harta yang 

berstatus wajib, artinya harta itu bukan harta yang harus dibayarkan 

untuk utang atau untuk memberi nafkah pada keluarga. Pernyataan 

“kelompok yang khusus” berarti bahwa mereka bukan ahli waris pemberi 

zakat.
22

 

Adapun mazhab Maliki mendefinisikan zakat menurut syara‟ 

adalah “mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula 

yang telah mencapai nisab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) 

kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahiq) nya. Dengan 

catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai hawl (setahun), bukan 

barang tambang dan bukan pertanian. Begitu juga madzhab Hanafi, 

mendefinisikan zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus 

                                                           
22

 Wahbah Al Zuhayly, Al-Fiqh Al- Islami Adilatuh, Terj. Agus Efendi dan 

Bahruddin Fannany, Zakat Kajian Berbagai Mazhab, (Bandung: PT. Rosdakarya), Cet. ke-5, 

2000, h. 84-85 
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dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan 

oleh syari‟at karena Allah swt. Kata “menjadikan sebagian harta sebagai 

milik” (tamlik) dalam definisi di atas dimaksudkan sebagai penghindaran 

dari kata ibahah (pembolehan). 

Dari sini jelaslah bahwa kata zakat, menurut terminologi para 

fuqaha dimaksudkan sebagai “penunaian” yakni penunaian hak yang 

wajib yang terdapat dalam harta. Zakat juga dimaksudkan sebagai bagian 

harta tertentu dan yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada 

orang-orang fakir. 

Sedangkan zakat dalam undang-undang Republik Indonesia 

nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat diformulasikan sebagai 

harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang 

dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk 

diberikan kepada yang berhak menerimanya.
23

 

Sementara itu, Al Qur‟an menyebutkan zakat dengan berbagai 

istilah, tetapi maksudnya adalah zakat. Kata tersebut adalah sadaqah. 

Misalnya firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 60 dan 103. Sadaqah 

berasal dari kata sadaqah yang berarti “benar” menurut terminologi 

syari‟at. Pengertian sadaqah sama dengan pengertian infaq termasuk juga 

hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infaq dengan materi 

sedangkan sadaqah memiliki arti luas, menyangkut hal yang bersifat non 

material. Hadis riwayat Imam muslim dan Abu Dzar Rasulullah 

                                                           
23

 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan 

Zakat, Bazis,(Kudus: ) 2001, h. 3 
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menyatakan bahwa jika tidak mampu bersedekah dengan harta maka 

membaca tasbih, takbir, tahmid, tahlil dan melakukan kegiatan amar 

ma‟ruf nahi munkar adalah sedekah.
24

 

Adapun kata infaq, kadangkala juga dimaksudkan zakat 

sebagaimana firman Allah SWT berbunyi:  

                       

                  

             

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) 

sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari 

apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah 

kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan 

daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya 

melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan 

Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS. 

Al-Baqarah: 267)
25

 

Kata infaq tidak mengandung arti zakat maka menurut 

terminologi syari‟at berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau 

pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan 

ajaran Islam. Jika zakat ada nishabnya, infaq tidak mengenal nishab. 

Infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman baik yang 

berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah disaat lapang maupun 

sempit. Jika zakat harus diberikan kepada mustahiq tertentu (8 asnaf) 

maka infaq boleh diberikan kepada siapapun juga. 

                                                           
24

 Didin Hafidhudin, Panduan Praktis Tentang Zakat Infaq Sedekah, (Jakarta: Gema 

Insani), 1998, h. 15 
25

 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Op.cit.  h. 56 



21 
 

 
 

Berdasarkan pendapat dan ketentuan di atas, zakat merupakan 

perintah Tuhan untuk menciptakan kesejahteraan umat manusia dan 

pemerataan ekonomi. Penulis memahami zakat sebagai sarana ibadah 

sosial, disitu dapat diambil pengertian bahwa zakat yang berarti 

kemurnian dan kebersihan. Islam menggunakan makna itu untuk 

menyebut tindakan menyisihkan sebagian kekayaan untuk diberikan 

kepada orang-orang yang memerlukan termasuk untuk membiayai 

kebutuhan umat. Hal tersebut amatlah penting karena pada dasarnya di 

dalam harta benda yang kita miliki itu ada hal orang Islam. Dengan 

diberikan kepada orang yang berhak menerimanya itu, kekayaan tersebut 

menjadi bersih.  

Kenyataan yang kita hadapi sekarang adalah zakat menjadi 

persoalan umat dan negara. Untuk itu, perlu adanya interpretasi baru 

mengenai aspek-aspek yang berkenaan dengan zakat antara lain muzakki, 

mustahiq, nisab dan amil zakat. 

2. Sejarah Perintah Zakat 

Perintah wajib zakat turun di Madinah pada bulan Syawal pada 

tahun keduan hijrah Nabi SAW. Kewajibannya terjadi setelah kewajiban 

puasa Ramadhan dan zakat fitrah. Zakat mulai diwajibkan di Madinah 

karena masyarakat Islam sudah mulai terbentuk, dan kewajiban ini 

dimaksudkan untuk membina masyarakat muslim yakni sebagai bukti 

solidaritas sosial, dalam arti bahwa orang kaya yang berzakat yang patut 
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masuk dalam barisan kaum beriman. Adapun ketika umat Islam masih 

berada di Makkah. 

Allah SWT, sudah menegaskan dalam Al-Qur‟an tentang 

pembelanjaan harta yang belum dinamakan zakat, tetapi berupa 

kewajiban infaq, yaitu bagi mereka yang mempunyai kelebihan wajib 

membantu yang kekurangan, besarnya tergantung kepada kerelaan 

masing-masing, yang tentunya kerelaan itu berkaitan erat dengan kualitas 

iman yang bersangkutan.
26

 

Selama tiga belas tahun di Makkah, kaum muslimin didorong 

untuk manginfakkan harta mereka buat fakir, miskin, budak, namun 

sebelum ditentukan nishab dan berapa kewajibannya zakatnya, juga 

belum diketahui apakah telah diorganisasi pengumpulan dan 

penyalurannya. Yang jelas, kaum muslimin awal memberikan sebagian 

harta mereka untuk kepentingan Islam. Abu Bakar r.a. misalnya, 

memerdekakan sejumlah budak setelah membeli mereka dengan harga 

mahal.  

Periode Madinah ditentukan nishab dan jumlah kewajiban zakat, 

administrasi, pengumpulan dan penyalurannya. Zakat turun di madinah 

memberikan rincian sistematik tentang kewajiban zakat. Bahkan ceramah 

Rasulullah di madinah setelah hijrah berisi juga kewajiban zakat dan 

Infaq. Rasulullah pernah mengirim Ala al-Hadrami ke Bahrain dan Amr 

ke Oman pada tahun 8 H, Muadz ke Yaman pada tahun 9 H. 
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 Muhammad, Zakat Profesi Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer, 

(Jakarta: Salemba Diniyah), 2002, h.16 
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Dalam banyak riwayat dikisahkan bahwa zakat dari suatu daerah 

disalurkan kedaerah itu juga, tidak dibawa ke Madinah. Meski demikian, 

beberapa riwayat mengisahkan sebagian zakat ada juga yang dikirim ke 

Madinah. Konsep zakat tidak statis, tapi terus dikembangkan oleh 

Khulafaur Rasyidin dan para ulama‟ setelahnya.
27

 

Dalam soal manajemen, pada awal Islam, ada pengalaman yang 

menarik bahwa zakat dikelola oleh pemerintah. Pendapat ini memang 

dapat  diperdebatkan. Sejarah mencatat bahwa sejak Rasulullah SAW 

melakukan migrasi atau hijrah dari Makkah ke Madinah, beliau di 

posisikan sebagai Nabi dan Negarawan. Dengan demikian, keberadaan 

beliau selain pemimpin agama, juga sebagai pemimpin negara dan 

pemerintahan. Tidak salah jika ada orang yang berpendapat bahwa Islam 

adalah agama dan negara (al-Islam huwa al-din wa al-daulah).
28

 Ibadah 

zakat dapat dipertanggung jawabkan kepada pemerintah, karena dalam 

pengamalannya lebih berat di banding ibadah-ibadah yang lain. Dengan 

demikian asas ikhlas dan sukarela tetap dominan dalam pelaksanaan dan 

penerapan zakat sebagaimana yang berlaku pada masa Rasulullah, 

Khulafaur al-Rasyidin dan pemerintahan Islam di belakangnya. 

a. Zakat Pada Masa Rasulullah SAW. 

Syariat zakat baru diterapkan secara efektif pada tahun kedua 

hijriyah. Ketika itu Nabi Muhammad SAW. Telah mengembangkan 

                                                           
27

 Adiwarman Aswar Karim, Ekonomi Islam Suatu kajian Kontemporer, ( Jakarta: 

Gema Insani Press), 2001, h.191 
28

 Ahmad Rofiq, Fiqih kontekstual: Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial, ( 

Semarang: Kerjasama pustaka Pelajar Yogyakarta dan LSM Damar), 2004, h. 299 
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dua fungsi yaitu sebagai Rasullullah dan pemimpin umat. Zakat juga 

mempunyai dua fungsi yaitu ibadah bagi Muzakki dan sumber utama 

pendapatan negara. Dalam pengelolaan zakat Nabi sendiri turun 

tangan memberikan contoh dan operasionalnya. 

Tentang prosedur pengumpulan dan pendistribusiannya, 

untuk daerah diluar kota Madinah Nabi mengutus petugas untuk 

mengumpulkan dan menyalurkan zakat. 

b. Zakat Pada Masa Kholifah Abu Bakar. 

Kholifah Abu bakar melanjutkan tugas Nabi, terutama 

tugastugas pemerintahan khususnya dalam mengembangkan sejarah 

agama Islam termasuk menegakkan syariat zakat yang telah 

ditetapkan sebagai sendi rukun Islam yang penting dan strategis. 

Khalifah memandang masalah ini sangat serius, karena fungsi 

zakat sebagai pajak dan sumber utama pendapatan Negara. Pada awal 

pemerintahan Khalifah Abu Bakar timbul suatu gerakan yang tidak 

mau membayarkan zakatnya kepada Kalifah. Maka khalifah 

mengambil suatu kebijaksanaan bahwa golongan yang tidak mau lagi 

membayar zakat di hukum telah murtad, maka mereka boleh di 

perangi. 

Ada pengalaman sejarah khalifah Abu Bakar al-Shiddiq r.a. 

diamanati menjadi khalifah pengganti Rasulullah SAW dihadapkan 

pada situasi dilematis, sehubungan dengan sekelompok rakyat yang 

tidak mau menunaikan zakat. Abu Bakar berpendapat keadaan ini 
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tidak bisa dibiarkan dan harus diselesaikan. Sikap dan langkah politik 

yang diambil adalah memerangi orang-orang yang enggan membayar 

zakat tersebut.  

Langkah ini tidak disetujui Umar bin Khattab ra. dengan 

alasan, perintah memerangi seseorang itu hanya bisa dibenarkan 

hingga batas seseorang belum mengucapkan dua kalimah syahadah. 

Sementara Abu bakar beralasan bahwa apabila tindakan 

pembangkangan mereka untuk membayar zakat dibiarkan, akan 

menjadi presiden buruk terhadap pemahaman Islam. 

Dalam pelaksanaan dan pengelolaannya khalifah Abu Bakar 

langsung turun tangan dan mengangkat beberapa tugas (amil zakat), 

sehingga pemungutan dan penyaluran harta zakat berjalan dengan 

baik. 

c. Zakat Pada Masa Kholifah Umar Ibn al-Khattab. 

Pemungutan dan pengelolaan zakat dalam masa Khalifah 

Umar Ibn al-Khattab ini makin diintensifkan, sehingga penerimaan 

hartazakat makin meningkat, karena semakin banyak jumlah para 

wajib zakat dengan pertambahan dan perkembangan umat Islam di 

pelbagai wilayah yang ditaklukan. 

Zakat menurut Umar Ibn al-Khaththab bertujuan untuk 

merubah mustahik menjadi Muzakki, Menurut Quraisy Shihab ada tiga 

landasan filosofis. Pertama, Istikhlaf (penugasan sebagai Khalifah di 

bumi). Manusia sebagai khalifah di bumi mempunyai tugas untuk 
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membagi kesejahteraan sebagai penjabaran Rahmatan lil ‘Alamin. 

Kedua, solidaritas sosial, manusia hanya bisa hidup jika bersama 

dengan individu-individu yang lain. Ketiga, persaudaran, manusia 

berasal dari satu keturunan, jadi ada pertalian darah, dekat atau jauh. 

Setidaknya ada tiga pola persaudaraan, yakni persaudaraan sesama 

muslim (Ukhuwah Islamiyah), persaudaraan sesama warga negara 

(Ukhuwah Wathaniyah), persaudaraan sesama umat manusia 

(Ukhuwah Insaniyah/ Basyariyah). 

d. Zakat Pada Masa Kholifah Utsman Ibn Affan. 

Dalam periode ini, penerimaan zakat makin meningkat lagi, 

sehingga gudang Baitul Mal penuh dengan harta zakat. Bagi khalifah 

Usman Ibn Affan, urusan zakat ini demikian penting, untuk itu dia 

mengangkat pejabat khusus menanganinya yaitu zaid Ibn Tsabit, 

sekaligus mengangkatnya mengurus lembaga keuangan Negara 

(BaitulMal). 

Pelaksanaan pemungutan dan pendistribusian zakat makin 

lancar dan meningkat. Harta zakat yang terkumpul segera di bagi-

bagikan kepada yang berhak menerimanya, sehingga tidak terdapat 

sisa harta zakat yang tersimpan dalam Baitulmal. 

e. Zakat Pada Masa Kholifah Ali Ibn Abi Thalib. 

Ali Ibn Abi Thalib dibaiat menjadi khalifah setelah lima hari 

terbunuhnya khalifah Usman Ibn Affan. Sejak awal pemerintahannya, 

ia menghadapi persoalan yang sangat kompleks yaitu masalah politik 
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dan perpecahan dalam masyarakat sebagai akibat terjadinya 

pembunuhan atas diri khalifah Usman ibn Affan. 

Dalam penerapan dan pelaksanaan zakat, Ali Ibn Abi Thalib 

selalu mengikuti kebijaksanaan khalifah-khalifah pendahulunya. Harta 

zakat yang sudah terkumpul ia perintahkan kepada petugas supaya 

segera mambagi-bagikan kepada mereka yang berhak dan yang sangat 

membutuhkannya, dan jangan sampai terjadi penumpukan harta zakat.  

Demikian gambaran singkat tentang sejarah dan keadaan serta 

pengelolaan zakat pada masa Rosullullah SAW. dan Khufa al-Rasidhin.  

3. Dasar Hukum Zakat 

Zakat sebagai ibadah Maliyah Ijtima’iyah (ibadah yang 

berkaitan dengan ekonomi keuangan dan kemasyarakatan), merupakan 

salah satu rukun Islam yang mempunyai status dan fungsi yang penting 

dalam syariat Islam. Kata zakat dalam bentuk ma‟rifat disebut pada 30 

ayat dalam Al-Qur‟an yang diantaranya 27 ayat dalam Al-Qur‟an 

menegaskan kewajiban zakat bersamaan kewajiban shalat. 

Adapun dalil-dalil yang menjadi dasar wajibnya zakat dalam Al-

Qur‟an diantaranya adalah firman Allah SWT: 

                       

                  

             

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) 

sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari 
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apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah 

kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan 

daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya 

melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan 

Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS. 

Al-Baqarah: 267)
29

 

                          

           

Artinya: 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. (QS. Al-Taubah: 103)
30

 

                   

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

orang-orang yang ruku'. (QS. Al-Baqarah: 43)
31

 

               

Artinya: Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang 

meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. (QS. 

Al-Dzariyat: 19)
32

 

                      

                            

                    

Artinya: Dan tetapkanlah untuk kami kebajikan di dunia Ini dan di 

akhirat; Sesungguhnya kami kembali (bertaubat) kepada 

Engkau. Allah berfirman: "Siksa-Ku akan Kutimpakan kepada 
                                                           

29
 Kementerian Agama RI, Ibid, h. 56 

30
 Ibid, h. 273 

31
 Ibid, h. 8 

32
 Ibid, h. 753 
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siapa yang Aku kehendaki dan rahmat-Ku meliputi segala 

sesuatu. Maka akan Aku tetapkan rahmat-Ku untuk orang-orang 

yang bertakwa, yang menunaikan zakat dan orang-orang yang 

beriman kepada ayat-ayat kami". (QS. Al-A‟raf: 156)
33

 

Dasar hukum zakat dari hadits nabi Muhammad SAW, sebagai 

berikut:  

بي صلى اهلل عليو و سلم بعث معاذا رضي عن ابن عباس رضي اهلل عنهما  : أن الن
ادعهم إلى شهادة أن ال إلو إال اهلل وأني رسول اهلل فإن ىم  اهلل عنو إلى اليمن فقال

أطاعوه لذلك فأعلمهم أن اهلل قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة 
ن فإن ىم أطاعوه لذلك فأعلمهم أن اهلل افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ م

 )رواه البخارى(.أغنيائهم وترد على فقرائهم
  

Artinya:   Dari Ibnu Abbas ra. Sesungguhnya Nabi SAW telah mengutus 

Mu‟adz bin jabal ke Negeri Yaman, Nabi SAW bersabda: serulah 

(ajaklah mereka untuk mengakui bahwa tidak ada Tuhan 

melainkan Allah dan bahwa saya (Muhammad) adalah utusan 

Allah. Jika mereka menerima itu, maka beritahukanlah bahwa 

Allah swt telah mewajibkan bagi mereka Shalat lima waktu 

dalam sehari semalam. Jika hal ini telah mereka taati, 

sampaikanlah bahwa Allah SWT mewajibkan zakat pada harta 

benda mereka, yang di pungut dari orang-orang kaya dan 

diberikan kepada fakir  miskin diantara mereka.34
  

 

4. Syarat Wajib Zakat 

a. Islam 

Menurut ijma‟ zakat tidak wajib atas orang kafir karena zakat 

merupakan ibadah mahdhah yang suci sedangkan orang kafir bukan 

orang yang suci. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah saw yang 

disampaikan kepada Muaz bin Jabal ketika di utus ke Yaman menjadi 

Kadi bahwasanya Rasul bersabda: “jika engkau berhadapan dengan 

                                                           
33

 Ibid, h. 229 
34

 Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhori,  Shohih Bukhori, (Beirut: 

Dar Ibnu Katsir), 2002, h. 338 
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ahlul kitab maka tindakan pertama adalah menyeru mereka agar 

bersyahadat. Jika mereka menyambut seruan itu, maka mereka bahwa 

Allah mewajibkan sholat lima kali sehari semalam, mewajibkan 

berzakat yang diambil dari harta orang-orang kaya dan diserahkan 

kepada fakir miskin. Jadi jelaslah bahwa yang wajib dikenai zakat 

adalah orang kaya muslim. 

b. Merdeka 

Menurut ijma‟ para ahli fiqh, zakat tidak diwajibkan atas 

hamba sahaya karena secara hukum mereka tidak mempunyai hak 

milik, tidak memiliki harta karena diri mereka sendiri dianggap 

sebagai harta. Begitu pula budak mukatab (budak yang dijanjikan 

kemerdekaannya) tidak wajib mengeluarkan karena kendatipun dia 

memiliki harta, hartanya tidak dimiliki secara penuh. Madzhab Maliki 

berpendapat bahwa tidak ada kewajiban zakat pada harta milik 

seorang hamba sahaya baik atas nama hamba sahaya itu sendiri 

maupun atas nama tuannya karena harta milik hamba sahaya tidak 

sempurna (naqish), padahal zakat pada hakekatnya hanya diwajibkan 

pada harta yang dimiliki secara penuh. 

c. Baligh dan berakal 

Syari‟at ini dikemukakan oleh madzhab Hanafi. Oleh sebab 

itu, anak kecil dan orang gila tidak dikenai kewajiban zakat. Karena  

keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang yang wajib 

mengerjakan ibadah seperti sholat dan puasa. Akan tetapi, jumhur  
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ulama fiqh tidak menerima syarat ini dengan berpendirian bahwa 

apabila anak kecil atau orang gila memiliki harta satu nisab atau lebih 

maka wajib dikeluarkan zakatnya dengan alasan bahwa Al Qur‟an 

maupun hadis tidak membedakan apakah pemiliknya baligh dan 

berakal atau tidak.  Lagi pula, zakat dikeluarkan sebagai pahala untuk 

orang yang mengeluarkannya dan bukti solidaritas terhadap orang 

fakir. Anak kecil dan orang gila termasuk juga orang yang berhak 

mendapatkan pahala dan membuktikan rasa solidaritas mereka atas 

dasar itulah anak kecil dan orang gila wajib memberikan nafkah. 

Pendapat ini, menurut penulis lebih baik sebab didalamnya 

terkandung upaya untuk merealisasikan kemaslahatan umat. 

5. Syarat harta yang wajib dizakati 

Adapun harta kekayaan yang wajib dizakati adalah apabila 

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :  

a. Milik penuh (Al Milk Attam) 

Yang dimaksud dengan harta yang dimiliki secara penuh 

adalah pemilik harta tersebut memungkinkan untuk mempergunakan 

dan mengambil manfaat harta tersebut secara penuh dan harta tersebut 

berada dibawah kontrol dan kekuasaannya. Adapun harta itu harus 

didapatkan melalui proses pemilikan yang berdasarkan oleh syara‟, 

seperti usaha, warisan, hibah. Harta atau kekayaan dari hasil korupsi, 

suap atau hasil dari perbuatan yang haram tidak sah dan tidak akan 

diterima zakatnya. Rasulullah saw bersabda sebagaimana dikutip oleh 
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Masdar Helmi bahwasanya: “Allah tidak akan menerima zakat dari 

harta yang ghulul
35

 (kekayaan yang diperoleh secara tidak sah dari 

kekayaan umum seperti hasil rampasan perang ). 

b. Berkembang (An Namaa’) 

Harta yang berkembang artinya harta tersebut dapat 

bertambah atau berkembang bila diusahakan atau mempunyai potensi 

untuk berkembang dapat memberikan keuntungan. Ulama terdahulu 

mengkategorikan zakat hanya pada lima kategori yaitu: 

a). Uang, emas, perak 

b). Barang tambang dan barang rikaz 

c). Barang dagangan  

d). Hasil tanaman dan buah-buahan 

e). Binatang ternak yang digembalakan. 

Akan tetapi, dengan semakin modern dunia sekarang ini 

seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, jenis dan 

bentuk kekayaan semakin berkembang. Maka ulama kontemporer 

seperti Dr. Yusuf Qardhawi, KH. Didin Hafidhudin menambah 

kategori zakat baru sesuai dengan perkembangan sarana untuk 

menumbuhkembangkan potensi kekayaan tersebut. Seperti munculnya 

zakat yang dihasilkan oleh perusahaan, profesi, saham dan lain-lain.  

Oleh karena sebab itu, dapatlah disimpulkan bahwa sarana 

apapun yang sesuai dengan syari‟ah apabila didalamnya terkandung 

                                                           
35

 Masdar Helmy, Pedoman Praktis Memahami zakat dan cara menghitungnya,( 

Bandung: PT. Alma‟arif) Cet. ke-1, 2001, h. 18 
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unsur menumbuhkembangkan harta, maka harta tersebut wajib 

dizakati. 

c. Cukup nishab 

Nishab adalah nilai minimum harta mulai terkena zakat. Pada 

umumnya zakat dikenakan atas harta yang telah mencapai nishab. 

Ketentuan bahwa harta yang terkena zakat itu harus sampai senishab 

sudah disepakati oleh para ulama, kecuali tentang hasil pertanian, 

buah-buahan dan hasil tambang. Abu Hanifah berpendapat bahwa 

banyak atau sedikit barang yang dikeluarkan oleh bumi harus 

dikeluarkan zakatnya. Hal ini senada dengan pendapat Ibnu Abbas 

Umar bin Abdul Aziz dan lain-lain bahwa dalam sepuluh ikat sayur 

yang tumbuh dari tanah harus dikeluarkan sedekahnya satu ikat.  

Namun jumhur ulama menegaskan bahwa nishab merupakan 

syarat wajibnya zakat pada setiap harta baik yang dikeluarkan dari 

bumi maupun harta yang lainnya. 

d. Lebih dari kebutuhan pokok (Al haajah Al Ashliyyah). 

Kebutuhan pokok adalah kebutuhan minimal yang 

diperlakukan untuk kelestarian hidup sebagimana penafsiran ulama 

Hanafiyah. Artinya, apabila kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi, 

maka yang bersangkutan tidak dapat hidup dengan baik (layak) seperti 

makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal yang wajar. 

e. Bebas dari hutang 
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Harta yang lebih dari kebutuhan primer, sudah senisab dan 

berkembang dapat dizakati apabila sudah terbebas dari utang.43Namun 

apabila hutang tersebut tidak mengurangi nisab harta yang wajib 

dizakatkan maka zakat tetap masih dibayar. Syarat ini disepakati oleh 

ulama madzhab hanafi, maliki, dan hambali. 

f. Berlalu setahun 

Maksudnya harta sekurang-kurangnya telah satu tahun  

Qomariyah dalam hal uang dan barang dagangan. Nabi saw bersabda : 

لَْيَس ِِف َماٍل زََكاٌة َحَّتَّ ََيُوَل َعَلْيِو  َعِن النَِِّبِّ صلى اهلل عليو وسلم
 اْلَْْوُل 

 

Artinya: Dari Ali ra, berkata: Rasulullah saw bersabda: Tidak ada 

kewajiban zakat pada harta, sehingga ia berulang tahun. 

 

6. Asnaf zakat 

Ada delapan kategori yang berhak menerima zakat, sebagaimana 

ditegaskan dalam Al-Qur‟an 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 
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yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha 

Bijaksana.
36

 

 

7. Hikmah Zakat 

Dalam ajaran Islam tiap-tiap perintah untuk melakukan ibadah 

mengandung hikmah dan rahasia yang sangat beragam berguna bagi 

pelaku ibadah tersebut termasuk ibadah zakat. Sesuai dengan ibadah 

zakat yang secara etimologis bermakna bersih, tumbuh dan baik maka 

ibadah ini akan memberi keuntungan bagi pelakunya, meskipun secara 

matematika kuantitatif akan berakibat mengurangi jumlah harta 

kekayaan. Dengan mengetahui hikmah suatu kewajiban atau larangan 

akan diperoleh jawaban yang memuaskan atau logis yaitu mengapa hal 

itu diwajibkan atau dilarang oleh Tuhan. Sebagaimana diketahui bahwa 

menunaikan zakat merupakan suatu bentuk perjuangan melawan hawa 

nafsu, dan melatih jiwa dengan sifat dermawan yang akan mengangkat 

kehormatan, membersihkan jiwa dari sifat tercela yaitu rakus dan bakhil. 

Kebakhilan adalah salah satu bentuk ketidakpercayaan terhadap pencipta 

dan pemberi rezeki yaitu Allah swt yang pasti akan menepati janjinya 

                                                           
36

  Golongan yang berhak menerima zakat ialah: 1. orang fakir: orang yang amat 

sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. 2. 

orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. 3. 

Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. 4. 

Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang 

imannya masih lemah. 5. memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan muslim 

yang ditawan oleh orang-orang kafir. 6. orang berhutang: orang yang berhutang Karena untuk 

kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. adapun orang yang 

berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, 

walaupun ia mampu membayarnya. 7. pada jalan Allah (sabilillah): yaitu untuk keperluan 

pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa 

fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, 

rumah sakit dan lain-lain. 8. orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat 

mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya 
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baik berupa keberuntungan maupun berupa kerugian. Hasbi Ash-

Shiddieqy, membagi rahasia dan hikmah zakat atas empat sisi yaitu 

hikmah bagi pihak wajib zakat (muzakki), pihak penerima zakat 

(mustahiq), gabungan antara keduanya dan hikmah rahasia yang khusus 

dari Allah swt.
37

 

Dari empat aspek di atas dapat disimpulkan bahwa hikmah dan 

rahasia yang terkandung dalam kewajiban zakat adalah pemantapan 

hubungan vertikal dengan Allah dan hubungan horizontal dengan sesama 

manusia secara simultan. 

8. Ancaman bagi yang enggan menunaikan zakat 

Allah swt mewajibkan zakat kepada ummat islam untuk 

mensucikan harta kekayaan yang mereka miliki. Dalam pensyariatan 

zakat  Allah SWT menjanjikan balasan yang tidak terhingga bagi yang 

menuniakannya dengan ikhlas. Disamping itu juga Allah SWT 

mengancam dengan tegas bagi orang yang enggan menunaikannya. 

Diantara ancaman-ancaman bagi orang yang enggan membayar zakat 

adalah mendapat siksaan yang sangat pedih. Sebagaimana yang terdapat 

dalam surat al-Taubah: 34 berbunyi: 
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Hasbi As-Shiddieqy, Kuliah Ibadah, Ditinjau dari segi hukum dan hikmah, 

(Jakarta: Bulan Bintang), 1991, h. 232  
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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. (Q.S. Al-Taubah: 

34)
38

 

 

Didalam ayat lain, Allah SWT memberikan ancaman bagi orang 

yang enggan membayar zakat dengan cara kelak harta itu akan 

dikalungkan  di leher mereka. Harta yang tidak dikeluarkan zakatnya 

maka seluruh hartanya akan dikalungkan pada lehernya. Ancaman ini 

terdapat dalam surah Ali Imran: 180, berbunyi:  

                       

                              

            

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. (Q.S. Ali Imron: 180).
39

 

Ancaman bagi orang yang enggan membayar zakat juga terdapat 

dalam beberapa kitab dan hadits Rosulullah SAW. Sebagaimana hadits 

berikut:  
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َع أَبَا ُىَريْ َرَة يَ ُقوُل  َعْن زَْيِد ْبِن َأْسَلَم َأنَّ أَبَا َصاِلٍح ذَْكَواَن َأْخبَ َرُه أَنَُّو َسَِ
َما ِمْن َصاِحِب َذَىٍب َوالَ ِفضٍَّة الَ  .قَاَل َرُسوُل اللَِّو صلى اهلل عليو وسلم

َها َحقََّها ِإالَّ ِإَذا َكاَن يَ ْوُم اْلِقَياَمِة ُصفَِّحْت َلُو َصَفاِئَح ِمْن نَاٍر  يُ َؤدِّى ِمن ْ
َها ِِف نَاِر َجَهنََّم فَ ُيْكَوى ِِبَا َجْنُبُو َوَجِبيُنُو َوَظْهرُُه ُكلََّما بَ َرَدْت  َى َعَلي ْ فَُأْحِْ

 َدْت َلُو ِِف يَ ْوٍم َكاَن ِمْقَدارُُه ََخِْسٌَن أَْلَف َسَنةٍ أُِعي
Artinya: Dari Zaid bin Aslam, sesungguhnya Aba Shalih Zakwan 

menceritakan bahwa dia mendengar Abu Huroirah berkata: 

Rasulullah SAW bersabda: orang-orang yang mempunyai 

emas dan perak dan tidak mengeluarkan haknya melainkan di 

hari kiamat ia didudukkan diatas pedang batu yang lebar dalam 

neraka, maka dibakar dalam neraka Jahannam, diseterikakan 

dengannya pipi, kening dan punggungnya. Setiap api itu 

padam maka dipersiapkan lagi baginya hal serupa untuk jangka 

waktu lima puluh ribu tahun.
40

  

 

Didalam kitab Shahih Bukhori disebutkan bahwa ancaman bagi 

yang tidak mau membayar zakat kelak pada hari kiamat harta itu akan 

menajdi seekor ular. Pada hari itu ular akan melilit tubuh si pemilik harta 

dan mematuknya dengan kedua rahangnya. Sebagaimana berbunyi:  

لم  سَ وَ  اهلل صلى اهلل عليوِ  قال رسولُ :و قالنْ اهلل عَ  ضيَ رَ  أيب ىريرةَ  نْ عَ 
 لوُ  عَ رَ ا أق ْ اعً جَ شُ  ةِ القيامَ  لو يومَ  ثلَ مُ  وُ اتَ دي زكَ ؤَ ي ُ  مْ لَ  ف َ ااًل اهلل مَ  آتاهُ  نْ مَ 

مث يقول أنا  يوِ قِ دْ ميو يعين شِ زِ هْ لِ يوم القيامة مث يأخذ بِ  وُ وقُ طَ يُ  انِ تَ زبيبَ 
 كزُ ن ْ أنا كَ  كَ مالُ 

Artinya: Dari Abi Hurairah r.a berkata: bersabda Rosulullah saw. Barang 

siapa yang dititipi harta oleh allah, dia enggan membayar 

zakatnya, maka pada hari kiamat hartanya itu akan diciptakan 

menjadi ular botak. Pada hari kiamat ular itu akan melilit tubuh 

si empunya harta dan mematuknya dengan kedua rahangnya, 
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 Imam Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaji al-Qusyairi al-Naisyaburi, Shahih 

Muslim, (Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyyah), 1991, h. 680  
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yakni kedua gigi taringnya yang ganas, seraya berkata: akulah 

hartamu akulah timbunanmu.
41

   

 

Pada masa Khulafa‟ al-Rasyidin, dibawah kepemimpinan  

khalifah Abu Bakar banyak terdajadi pemurtadan. Orang-orang yang 

semula sudah masuk islam, mereka menganggap setelah Rasulullah SAW 

wafat, maka kewajiban membayar sudah dihapuskan. Dalam persoalan 

ini Khalifah Abu Bakar memberikan tindakan tegas (memerangi) orang-

orang yang enggan dan membangkang membayar zakat. Sebagaimana 

berbunyi:    

واستخلف  مْ لَّ سَ وَ  وِ يْ لَ عَ  اهللُ  لىَّ اهلل صَ  لُ وْ سُ رَ  ّفَِّ وُ ا ت ُ مَّ :لَ  الَ قَ  ةَ رَ ي ْ رَ ىُ  يبْ أَ  نْ عَ 
قاتل تُ  فَ يْ كَ   رِ كْ  بَ يب ر ِلَ مَ ب قال عُ رَ عَ الْ  نَ مِ  رَ فَ كَ   نْ ر بعد وكفر مَ كْ بَ  وْ ب ُ أَ 

 الناسَ  أن أقاتلَ  مرتُ رسول اهلل صلى اهلل عليو و سلم أُ  الَ قَ  دْ قَ وَ  الناسَ 
نفسو و وَ الُ  مَ ينِّ مِ  مُ صِ عَ  إال اهللُ  لوَ إِ  الَ  الَ قَ  نْ مَ  اهلل فَ الَّ لو إِ  إِ وا اَل ولُ قُ َّت ي َ حَ 
 ةِ َل الصَّ  ٌْنَ ب َ  قَ رَ ف َ  نْ مَ  نَّ لَ اتِ قَ ابو على اهلل فقال أبو بكر َلَ سَ حِ وَ  وِ قِّ ِبَ  الَّ إِ 
 عقاال كانوا يؤدونو إ ى رسول ِن وْ عُ ن َ مَ  وْ املال واهلل لَ  ق  فإن الزكاة حَ  اةِ الزكَّ وَ 

و قال عمر فواهلل ما ىو إال عِ نْ هم على مَ تُ لْ ات َ قَ اهلل صلى اهلل عليو و سلم لَ 
 أن رأيت اهلل شرح صدر أيب بكر للقتال فعرفت أنو اْلق

 

Artinya: Dari abu hurairah ra. Tatkala Rasulullah SAW diwafatkan oleh 

Allah SWT.Pada masa khulafa‟ al-Rasyididn yang pertama 

dibawah kepeminpinan Abu Bakar ash-Shiddiq, banyak suku 

arab yang membangkang dan tidak mau membayar zakat dan 

mau melaksanakan shalat. Abu Bakar sebagai khalifah ketika itu 

tidak dapat menerima sikap mereka itu, sehingga Abu Bakar 

mengeluarkan maklumat untuk memerangi orang yang tidak 

membayar zakat. Maka Umar bin khattab pun protes atas 
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tnidakan abu bakar itu. Abu Bakar menjawab: “Demi Allah, 

saya akan memerangi siapapun yang membeda-bedakan zakat 

dari shalat, oleh karena zakat adalah kewajiban dalam 

keagamaan. Demi Allah andaikan mereka tidak mau lagi 

memberikan seekor anak kambing yang dulu mereka berikan 

kepada Rasulullah, maka saya pasti memerangi mereka. Oleh 

karena itu, Jawab Umar bin Khattab: Demi Allah hati Abu 

Bakar betul-betul sudah dibukakan oleh Allah untuk perang 

tersebut, sekarang bahwa ia benar. 
42

   

 

Demikian beberapa ancaman bagi orang yang enggan 

mengeluarkan zakat. Ancaman ini tegas dan jelas disampaikan oleh Allah 

SWT dan Rasulullah serta para Sahabat-sahabat nabi. Begitulah penting 

dan perlunya membayar zakat. Semoga pelaksanaan pembayaran zakat 

dapat terlaksana dengan baik dan maksimal serta tepat sasaran. Sehingga 

terciptalah kemaslahatan bagi seluruh ummat manusia.  

9. Tinajuan umum tentang madu 

a. Pengertian Madu 

Madu berasal dari bahasa arab yaitu dari kata „asalun. Menurut 

bahasa madu bermakna لُعاب النَّْحل (air liur lebah).
43

  

Sedangkan menurut istilah adalah cairan yang  kental dan terasa 

manis yang dihasilkan oleh tawon atau lebah madu dengan proses 

peragaian suatu cairan manis yang dihasilkan oleh bunga atau bagian-

bagian dari tanaman.
44

 

                                                           
42

 Ahmad Supardi Hasibuan, Zakat Potensi Umat Yang Terlantarkan, (Pekanbaru: 

Suska Pers), 2013, h. 169 
43

 Al-Imam Ibnu Manzhur al-Ifriqi, Lisanul Arobi, (al-mamlakah saudi arabia: 

wazarah al-Syu‟un al-Islamiyyah wal Auqaf wal Da‟wah wal- Irsyad, jild. 13), tt. h. 313 
44

 Ibid. h. 314 



41 
 

 
 

Madu adalah cairan kenyal yang dihasilkan oleh lebah madu 

dari berbagai sumber nektar yang masih mengandung enzim diatase 

aktif.
45

 Madu adalah obat penyembuh penyakit manusia yang diramu dan 

diolah dalam perut lebah dari bahan alami, berupa buah-buahan dan 

kembang-kembangan. Sebagai foot supplement dan obat, madu 

mengandung berbagai jenis komponen yang snagat bermanfaat bagi 

manusia. Komponen yang dimaksud yaitu, karbohidrat, asam amino, 

mineral, enzim, vitamin dan air.
46

 

Madu lebih besar mamfaatnya daripada gula. Ia sangat ampuh 

untuk membersihkan lendir-lendir, memperkuat lambung, membuat hati 

gembira, dan sangat membantu kerja obat dalam mengeluarkan penyakit 

dari dalam tubuh. Madu sudah dikenal manusia sejak zaman dahulu dan 

mempunyai manfaat yang banyak bagi manusia.  

b. Nash (al-Qur’an dan Hadis) tentang madu 

                           

                          

                           

    

Artinya: Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah: "Buatlah sarang-

sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-

tempat yang dibikin manusia", 

                                                           
45

 Pusat perlebahan APIARI Pramuka, Lebah Madu: cara betenak dan pemanfaatan, 

(Jakarta: Seri Agribisnis), 2002, h.7 
46

 Ibid, h. 87 



42 
 

 
 

Kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan 

tempuhlah jalan Tuhanmu yang Telah dimudahkan (bagimu). 

dari perut lebah itu ke luar minuman (madu) yang bermacam-

macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang 

menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang 

demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) 

bagi orang-orang yang memikirkan.
47

 

                               

                           

                             

           

Artinya: (apakah) perumpamaan (penghuni) jannah yang dijanjikan 

kepada orang-orang yang bertakwa yang di dalamnya ada 

sungai-sungai dari air yang tiada beubah rasa dan baunya, 

sungai-sungai dari air susu yang tidak beubah rasanya, sungai-

sungai dari khamar yang lezat rasanya bagi peminumnya dan 

sungai-sungai dari madu yang disaring; dan mereka 

memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan 

ampunan dari Rabb mereka, sama dengan orang yang kekal 

dalam Jahannam dan diberi minuman dengan air yang 

mendidih sehingga memotong ususnya?
48

 

Ayat diatas senada dengan hadist rosulullah SAW yang berbunyi:   

اهلل صلى اهلل عليو و سلم عليكم بالشفاءين العسل عبد اهلل قال قال رسول 
  49.والقرآن

Artinya : Ambillah dua obat untuk kamu yaitu madu dan al-Qur‟an. (HR. 

Ibnu Majah) 

 

c. Manfaat madu 
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1). Antimikroba 

Madu memiliki aktivitas antimikroba, melawan peradangan dan 

infeksi. Didalam  kandungan fisik dan kimiawi seperti kadar 

keasaman dan pengaruh osmotik berperan untuk membunuh 

mikroba.  
2). Kemampuan penyembuh luka.  

Madu memiliki kemampuan untuk membersihkan luka, 

mengabsorbsi cairan edema di sekitar luka dan menambah nutrisi. 

3). Luka bakar 

Membangkitkan reaksi pencegahan untuk menyembuhkan luka 

bakar. 

4). Antioksidan 

Kandungan plasma darah semakin bertambah untuk melawan 

oksidasi dengan kadar yang lebih tinggi setelah minum madu. Dan 

terdapat juga fenolik didalam madu yang sangat efektif untuk 

ketahanan tubuh melawan stres (Bangroo dkk, 2005; Khatri dkk, 

2005). 

d. Zakat madu menurut Ulama 

Pada masa Rosulullah SAW, salah seorang dari sahabat pernah 

bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hukum zakat madu. Rasulullah 

menetapkan zakat madu adalah sepersepuluh. Penetapan hukum yang 

dimaksud terdapat dalam kitab-kitab Hadits. Diantaranya termuat 
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didalam kitab Sunan Ibnu Majah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, 

berbunyi:  

ثَ َنا نُ َعْيُم ْبُن َْحَّاٍد  ثَ َنا ُُمَمَُّد ْبُن ََيٍَْن َحدَّ ثَ َنا َحدَّ ثَ َنا اْبُن اْلُمَباَرِك َحدَّ َحدَّ
ِه َعْبِد اللَِّو ْبِن  ُأَساَمُة ْبُن زَْيٍد َعْن َعْمرِو ْبِن ُشَعْيٍب َعْن أَبِيِو َعْن َجدِّ

 50َعْمرٍو َعْن النَِِّبِّ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم أَنَُّو َأَخَذ ِمْن اْلَعَسِل اْلُعْشرَ 

Artinya:  Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya 

berkata, telah menceritakan kepada kami Nu'aim bin Hammad 

berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnul Mubarak 

berkata, telah menceritakan kepada kami Usamah bin Zaid dari 

Amru bin Syu'aib]dari Bapaknya dari kakeknya Abdullah bin 

Amru dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, bahwa beliau 

menetapkan sepersepuluh pada zakat madu. (HR.Ibnu Majah). 

Menurut imam Abu Hanifah dan pengikutnya berpendapat 

bahwa madu wajib dikeluarkan zakatnya, dengan syarat lebahnya tidak 

bersarang di tanah kharajinya, karena tanah kharajinya sudah dipungut 

pajaknya, sesuai dengan ketentuan bahwa dua kewajiban tidak bisa sama-

sama terdapat dalam satu kekayaan oleh satu sebab yang sama pula. 

Sebagaimana yang terdapat didalam kitab al-Mabsut berbunyi: 

َواَلَشَئ ِفى اْلَعْسِل ِاَذا َكاَن ِفى َاْرِض اْلَحَراِج َوِاْن َكاَن ِفى َاْرِض اْلُعْشِر َاْوِفى اْلِجَبال 
51َفِفْيِو اْلُعشر

 

Artinya: Tidak kewajiban membayar zakat madu jika berada di tanah 

kharaji dan jika bersarang ditanah Usyri atau digunung maka 

zakatnya sepersepuluh.  

Imam Malik merupakan imam mazhab kedua dalam urutan 

mazhab yang masyhur atau mazhab yang empat. Imam Malik adalah 
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imam besar dari mazhab Maliki. Mazhab Maliki dalam menetapkan 

hukum zakat madu berpendapa madu tidak ada kewajiban zakatnya. 

Pendapat tertuang dalam kitab al-Muwattha‟  yang berbunyi:  

وحدثين عن مالك عن عبد اهلل بن أيب بكر بن عمرو بن حزم أنو قال 
جاء :كتاب من عمر بن عبد العزيز إ ى أيب وىو مبىن أن ال يأخذ من 

52.العسل وال من اخليل صدقة
 

Artinya: Menceritakan kepada kami dari Malik bin Abdullah bin abi 

bakr bin Amru bin Hazm berkata: umar bin abdul aziz 

mengirim surat kepada ayahku sewaktu berada di Mina, 

supaya tidak mengambil zakat dari madu kuda.  

Sedangkan menurut imam Syafi‟i, tidak ada zakat madu dan 

tidak ada zakat kuda, tapi jika pemiliknya dengan suka rela menyerahkan 

sedekahnya kepada petugas, maka boleh diterima sebagai harta sedekah 

kaum muslimin. Umar bin khattab pernah menerima sedekah kuda dari 

penduduk Syam yang menyerahkan kepadanya dengan suka rela. Begitu 

juga dengan  segala jenis harta yang diserahkan oleh pemiliknya (kepada 

baitul mal) secara suka rela, maka hal boleh diterima oleh petugas.
53

  

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi‟, yang mengatakan: 

dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi‟i yang mengatakan: dikabarkan 

kepada kami oleh Malik dari Abdullah bin Abu Bakar, yang mengatakan: 

“Datang surat dari Umar bin Abdul Aziz kepada ayah saya dan beliau 

sedang berada di Mina. Supaya beliau tidak mengambil zakat dari kuda 

dan madu. Sebagimana yang terdapat dalam kitab al-Umm berbunyi:  
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اِفِعيُّ ( اَل َصَدَقَة في اْلَعَسِل َواَل في اْلَخْيِل َفِإْن َتَطوََّع َأْىُلُهَما ِبَشْيٍء قُِبَل  ) قال الشَّ
اِم َأْن منهم وَ  ُجِعَل في َصَدقَاِت اْلُمْسِلِميَن وقد قَِبَل ُعَمُر بن اْلَخطَّاِب من َأْىِل الشَّ

ْن َتَطوََّع بها ُعوا بِالصََّدَقِة عن اْلَخْيِل وََكَذِلَك الصََّدَقُة عن كل َشْيٍء تُ ْقَبُل ِممَّ  54َتَطوَّ
 

Artinya:   Imam Asy-Syafi‟i, tidak ada zakat madu dan tidak ada zakat 

kuda, tapi jika pemiliknya dengan suka rela menyerahkan 

sedekahnya kepada petugas, maka boleh diterima sebagai harta 

sedekah kaum muslimin. Umar bin khattab pernah menerima 

sedekah kuda dari penduduk Syam yang menyerahkan 

kepadanya dengan suka rela. Begitu juga dengan  segala jenis 

harta yang diserahkan oleh pemiliknya (kepada baitul mal) 

secara suka rela, maka hal boleh diterima oleh petugas. 

Ulama Mazhab Hanbali berpendapat bahwa dalam madu 

terdapat hak orang lain yang harus dikeluarkan zakatnya. Zakat madu 

menurut mereka adalah sepersepuluh. Sebagaimana yang terdapat dalam 

kitab al-Iqna‟ berbunyi:  

 كِ لْ و أو مِ كِ لْ مِ  نْ أو مِ  واتٍ مَ  نْ ه مِ ذَ خَ أَ  اءٌ وَ سَ  رُ شْ العُ  لِ سَ عَ  الْ ِّف وَ  .فصل
 55.كالصيد  ضِ رْ اْلَ  لكِ مبِِ  كُ لَ نو ال يُ ه ِلَ ًنِْ غَ 

Artinya: Zakat madu adalah sepersepuluh baik berada  pada tanah kosong 

atau miliknya maupun milik orang lain.  

Hukum zakat madu menurut ulama kontemporer yaitu Prof.Dr. 

Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa madu wajib di keluarkan zakatnya. 

Pembahasan ini tercantum dalam buku karangannya Fiqh Zakat. 

Menurutnya pendapat yang relatif kuat adalah pendapat yang 

mewajibkan zakat madu. 
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Dari konsep yang terdapat dalam teks beberapa kitab (al-

Mabsud al-Muwattha‟, al-Umm dan al-Iqna‟ dan Fiqh Zakat) ulama 

diatas, terlihat jelas adanya perbedaan pendapat diantara para ulama. Jika 

di perhatikan sekilas seolah-oleh ini merupakan penetapan hukum yang 

bersifat kontradiktif. Dimana dua orang imam berpendapat bahwa dalam 

madu terdapat hak orang lain yang harus di keluarkan zakatnya. Artinya 

madu wajib di keluarkan zakatnya. Disisi lain dua orang imam 

berpendapat, tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat pada madu. Dan 

Yusuf Qardhawi merupakan salah satu dari ulama kontemporer  memilih 

pendapat yang mewajibkan adanya kewajiban zakat pada madu. 

B. Tinjauan Penelitian yang Relepan 

Adapun literatur dan hasil-hasil karya ilmiah yang berkaitan 

dengan tema ini guna menghindari  terjadinya penulisan ulang dan 

duplikasi penelitian adalah sebagai berikut:  

Pertama, Dari literatur lain yang mengungkapkan zakat madu di 

antaranya ditemukan dalam kitab ”Bidayah Al-Mujtahid Wa An-Nihayah Al-

Muqtashid ” karya Ibn Ar-Rusyd yang menyinggung masalah zakat madu 

ketika mengungkap perselisihan para ulama‟ mengenai zakat barang yang 

dipungut dari hewan, yang juga disebutkan alasan perselisihan mereka 

ternyata bersumber pada pemahaman mereka terhadap suatu hadits yang 

diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan perawi lain. 

Sedangkan yang dari literatur Indonesia dapat ditemukan dalam 

bukunya Dr. K.H Didin Hafidhuddin yang berjudul “Zakat Dalam 
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Perekonomian Modern” cukup memberikan penjelasan mengenai zakat 

madu. Didalamnya telah dikemukakan beberapa pendapat ulama‟ 

diantaranya Imam Syafi‟i yang mengemukakan bahwasanya madu adalah 

cairan yang keluar dari hewan, sehingga menyerupai susu. Sementara susu 

itu sendiri berdasarkan ijma ulama‟ tidak wajib dikeluarkan zakatnya. 

Kemudian Skipsi dari Nirwana tahun 2013 menjelaskan dalam 

penelitiannya yang berjudul: “Hukum zakat madu menurut imam Syaf’ii”. 

Dari penelitiannya menyimpulkan bahwa madu wajib dikeluarkan zakatnya.  

Kemudian Skripsi Istiqomah tahun 2011, Analisis pendapat imam 

Syafi‟i tentang zakat madu. 

Demikian beberapa penjelasan tentang landasaran teoritis tentang 

teori umum zakat segala aspek-aspeknya. Pembahasan ini dilengkapi 

dengan pendapat ulama tentang zakat madu. Kemudian biorafi tentang 

imam Syafii dan Yusuf Qardhawi.      

Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya dimana penelitian 

sebelumnya hanya mencantumkan pendapat satu imam saja sedangkan 

penelitian ini mengkomparasikan di antara pendapat dua orang imam.  


