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BAB III

TINJAUAN TEORITIS

I. Pengertian Zakat, Infak dan Shadaqah.

Zakat dan bentuk sedekah sunah yang lain adalah penyeimbang

ekonomi, hal ini dapat dilihat dari penggunaan dana-dana dari zakat, infaq dan

sedekah tersebut, yang pada umumnya digunakan menyantuni orang-orang

yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Zakat berarti kebersihan dan pertumbuhan, Sesuai dengan yang

tersebut dalam Al-Qur'an (Q.S.Al-Taubah:103). Zakat dimaksudkan untuk

membersihkan harta benda milik orang lain, yang dengan sengaja atau tidak

sengaja, telah termasuk ke dalam harta benda kita. Dalam mengumpulkan

harta benda, seringkali hak orang lain termasuk ke dalam harta benda yang

kita peroleh karena persaingan yang tidak sehat. Sehingga untuk

membersihkan harta benda dari kemungkinan adanya hak-hak orang lain,

maka zakat wajib dibayarkan.

Membayar zakat dapat membersihkan diri pelaku dari berbagai dosa

dan menghaluskan budi pekertinya sehingga menjadi orang yang pemurah.

Realita menunjukkan bahwa pada umumnya manusia cenderung kikir.

Dengan mengeluarkan zakat, jiwanya dilatih bersikap pemurah, senang

melakukan amanah, serta senantiasa memenuhi hak setiap orang.
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Hal ini tercakup dalam firman Allah Swt. ”Ambillah zakat dari

sebagian harta mereka sebagai sedekah. Dengan zakat itu akan

membersihkan dan menyucikan mereka.” (Qs. al-Taubah ayat103)

Secara umum, ada tiga hak yang terkandung, dalam kewajiban zakat,

yaitu hak fakir miskin, hak masyarakat, dan hak Allah. Dengan kata lain ada

kewajiban akan harta orang-orang mampu yang harus ditunaikan untuk

memenuhi hak-hak pihak lain. Hak fakir miskin merupakan hak yang

essensial dalam zakat karena Allah Swt telah menegaskan bahwa dalam

harta kekayaan dan pendapatan seseorang, ada hak-hak orang miskin(Q.S.Al

Ma’arij 24-25).

Namun dalam ayat berikutnya, lebih tegas lagi muncul konsep zakat

sebagai solusi alternative:“sesungguhnya orang yang beriman dan berbuat

baik dan menegakkan shalat serta membayar zakat ,maka mereka akan

memperoleh ganjaran dari Tuhan mereka dan tidak ada ketakutan yang

akan menimpa mereka ,serta mereka tidak akan susah”(Q.S.Al-

Baqarah(2):277).

Infak berasal dari kata anfaqa yang berarti ‘mengeluarkan sesuatu

(harta) untuk kepentingan sesuatu (Hafidhuddin, 2002)’. Termasuk ke

dalam pengertian ini, infak yang dikeluarkan orang-orang kafir untuk

kepentingan agamanya. Sedangkan menurut terminologi syariat, infak berarti

mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasialan untuk suatu

kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.Jika zakat ada nisabnya, infak
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tidak mengenal nisab. Infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik

yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia di saat lapang maupun

sempit (Surat Ali Imran:134). Jika zakat harus diberikan pada mustahik

tertentu maka infak boleh diberikan kepada siapa pun juga.Sedekah berasal

dari kata shadaqa yang berarti “benar” (Hafidhuddin, 2002). Orang yangsuka

bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Menurut

terminology syariat, pengertian sedekah sama dengan pengertian infak,

termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya7.

Secara umum dapat di asumsikan bahwa zakat adalah pemberian dengan

syarat dan ukuran dan bersifat wajib, infaq dan shadaqah adalah pemberian

tanpa syarat dan ukuran.

II. Dasar Hukum Zakat, Infaq dan Shadaqah.

a. Al-Qur’an.

1. QS. Al Baqarah :

Ayat 43 :

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-
orang yang ruku’.

Ayat 110 :

Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja
yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat

7Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 12 No. 1, Januari 2007, h. 25-26.
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pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa
yang kamu kerjakan.

Ayat 177 :

Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu
kebajikan , akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman
kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi
dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak
yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan)
dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-
orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam
peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya) dan
mereka itulah orang-orang yang bertakwa.

Ayat 245 :

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang
baik (menafkahkah hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat
gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak.
Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya
lah kamu dikembalikan.

Ayat 254 :

Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian
dari rezki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari
yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi
persahabatan yang akrab dan tidak ada lagi syafa’at.Dan orang-orang
kafir itulah orang-orang yang zalim.

Ayat 265 :

Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena
mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti
sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan
lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat.Jika hujan
lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis (pun memadai). Dan
Allah Maha Melihat apa yang kamu perbuat.
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Ayat 267 :

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian
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 nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri
tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata
terhadapnya.Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha
Terpuji.

Ayat 276 :

Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, Dan Allah tidak
menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat
dosa.

2. QS. Ali ‘Imran :

Ayat 92 :

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna),
sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan
apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah
mengetahuinya.

3. QS. An Nisaa’ :

Ayat 38 :

Dan (juga) orang-orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat
kikir dan menyembunyikan karunia Allah dan kepada hari kemudian.
Barangsiapa yang mengambil syaithan itu adalah teman yang seburuk-
buruknya.

Ayat 77 :

Tidakkah kaamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada
mereka: “Tahanlah tanganmu (dari berperang), dirikanlah shalat dan
tunaikanlah zakat!” Setelah diwajibkan kepada mereka berperang,
tiba-tiba sebahagian dari mereka (golongan munafik) takut kepada
manusia (musuh), seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih sangat
dari itu takutnya. Mereka berkata: “Ya Tuhan Kami, mengapa Engkau
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wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak Engkau tangguhkan
(kewajiban berperang) kepada kami beberapa waktu lagi?”
Katakanlah: “Kesenangan di dunia ini hanya sebentar dan akhirat itu
lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa dan kamu tidak akan
dianiaya sedikitpun.

4. QS. Al An’aam :

Ayat 141 :

Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang
tidak berjunjung, pohon korma, tanaman-tanaman yang bermacam-
macam buahnya, zaitu dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya),
dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-
macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik
hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya); dan janganlah kamu berlebih-
lebihan.Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang
berlebih-lebihan.

5. QS. Al A’raaf :

Ayat 156 :

Dan tetapkanlah untuk kami kebajikan di dunia ini dan di hari akhirat;
sesungguhnya kami kembali (bertaubat) kepada Engkau. Allah
berfirman: Siksa-Ku akan Kutimpakan kepada 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.”

6. QS. Al Anfal :

Ayat 2-3 :

Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang
apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila
dibacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, bertambahlah iman mereka
(karenanya) dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. (yaitu) orang-
orang yang mendirikan shalat dan yang menafkahkan sebagian dari
rezki yang Kami berikan kepada mereka.
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7. QS. At Taubah :

Ayat 60 :

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir,
orang-orang miskin, para pengurus-pengurus (amil) zakat, para
muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak. Orang-
orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang
berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam
perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan
Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Ayat 71 :

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian
mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka
menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang munkar,
mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka ta’at kepada
Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi raahmat oleh Allah;
sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Ayat 75 :

Dan di antara mereka ada orang yang telah berikrar kepada Allah:
“Sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian karunia-Nya kepada
kami, pastilah kami akan bersedekah dan pastilah kami termasuk
orang-orang yang saleh.”

Ayat 79 :

(Orang-orang munafik) yaitu orang-orang yang mencela orang-orang
mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela dan (mencela) orang-
orang yang tidak memperoleh (untuk disedekahkan) selain sekedar
kesanggupannya, maka orang-orang munafik itu menghina mereka.
Allah akan membalas penghinaan mereka itu, dan untuk mereka azab
yang pedih.

Ayat 103 :

Ambilah zakat dari sebagiaan harta mereka, dengan zakat itu kamu
membersihkaan dan mensucikan mereka, dan mendo’alah untuk
mereka.Sesungguhnya do’a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi
mereka.Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
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Ayat 111 :

Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin, diri dan
harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka.Mereka
berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. (itu
telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al
Qur’an. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada
Allah?Maka bergembiralaah dengan jual beli yang telah kamu lakukan
itu, dan itulah kemenangan yang besar.

8. QS. Ar Ra’d :

Ayat 22 :

Dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Tuhannya,
mendirikan shalat, dan menafkahkan sebagian rezeki yang Kami
berikan kepada mereka, secara sembunyi atau terang-terangan serta
menolak kejahatan dengan kebaikan; orang-orang itulah yang
mendapat tempat kesudahan (yang baik).

9. QS. Al Israa’ :

Ayat 26 :

Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya,
kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah
kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.

10. QS. Maryam :

Ayat 31 :

dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku
berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) shalat dan
(menunaikan) zakat selama aku hidup.

Ayat 55 :

Dan ia menyuruh ahlinya untuk bersembahyang dan menunaikan
zakat, dan ia adalah seorang yang diridhai di sisi Tuhannya.
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11. QS. Al Anbiyaa’ :

Ayat 73 :

Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang
memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan
kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang,
menunaikan zakat, dan hanya kepada Kamilah mereka selalu
menyembah.

12. QS. Al Hajj :

Ayat 35 :

(yaitu) orang-orang yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati
mereka, orang-orang yang sabar terhadap apa yang menimpa mereka,
orang-orang yang mendirikan sembahyang dan orang-orang yang
menafkahkan sebagian dari apa yang telah Kami rezkikan kepada
mereka.

Ayat 41 :

(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di
muka bumi, niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan
zakat, menyuruh berbuat yang ma’ruf dan mencegah dari perbuatan
yang munkar; dan kepada Allah lah kembali segala urusan.

Ayat 78 :

Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-
benarnya.Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak
menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.(Ikutilah)
agama orangtuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian
orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Qur’an)
ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu
semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah
sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali
Allah. Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik Pelindung
dan sebaik-baik Penolong.
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13. QS. Al Mu’minuun :

Ayat 1-4 :

Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. (yaitu) orang-
orang yang khusyu’ dalam shalatnya. Dan orang-orang yang
menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna
dan orang-orang yang menunaikan zakat.

14. QS. Al Furqaan :

Ayat 67 :

Dan orang-orang yang apaabila membelanjakan (harta), mereka tidak
berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu)
di tengah-tengah antara yang demikian

15. QS. Ar Ruum :

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 melipat gandakan (pahalanya).

16. QS. As Sajdah :

Ayat 15-16 :

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Kami,
adalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat
(Kami), mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji
Tuhannya, sedang mereka tidak menyombongkan diri. Lambung
mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdo’a kepada
Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan
sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka
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17. QS. Yaa Siin :

Ayat 47 :

Dan apabila dikatakan kepada mereka: “Nafkahkanlah sebagian dari
rezki yang diberikan Allah kepadamu”, maka orang-orang kafir itu
berkata kepada orang-orang yang beriman: “Apakah kami akan
memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki
tentulah Dia akan memberinya makan, tiadalah kamu melainkan dalam
kesesatan yang nyata.”

18. QS. Fush Shilat :

Ayat 6-7 :

Katakanlah: “Bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti
kamu, diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan
Yang Maha Esa, maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepada-
Nya dan mohonlah ampun kepada-Nya. Dan kecelakaan yang besarlah
bagi orang-orang yang mempersekutukan-(Nya). (yaitu) orang-orang
yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya
(kehidupan) akhirat.

19. QS. Adz-Dzaariyaat :

Ayat 19

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang
meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bahagian.

20. QS. Al Hadiid :

Ayat 7 :

Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah
sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu
menguasainya.Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan
menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.
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Ayat 18 :

Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun
perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik,
niscaya akan dilipat gandakan (pembayarannya) kepada mereka; dan
bagi mereka pahala yang banyak

21. QS. Al Mujaadilah :

Ayat 13 :

Apakah kamu takut akan (menjadi miskin) karena kamu memberikan
sedekah sebelum pembicaraan dengan Rasul? Maka jika kamu tiada
memperbuatnya dan Allah telah memberi taubat kepadamu maka
dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan taatlah kepada Allah
dan Rasul-Nya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu
kerjakan.

22. QS. Al Munaafiquun :

Ayat 10-11 :

Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan
kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara
kamu; lalu ia berkata: “Ya Tuhanku, mengapa Engkau tidak
menangguhkan (kematian) ku sampai waktu yang dekat, yang
menyebabkan aku dapaat bersedekah dan aku termasuk orang-orang
yang saleh?” Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan
(kematian) seseorang apabila datang waktu kematiannya. Dan Allah
Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

23. QS. At Taghaabun :

Ayat 16 :

Maka bertaqwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan
dengarlah serta ta’atlah; dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk
dirimu.Dan barangsiapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka
mereka itulah orang-orang yang beruntung.
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Ayat 17 :

Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya
Allah melipat gandakan (pembalasannya) kepadamu dan mengampuni
kamu.Dan Allah Maha Pembalas Jasa laagi Maha Penyayang.

24. QS. Ath Thalaaq :

Ayat 7 :
Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut
kemampuannya.Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah
memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah
tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa
yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan
kelapangan sesudah kesempitan.

25. QS. Al Haaqqah :

Ayat 30-34 :

(Allah berfirman): “Peganglah dia lalu belenggulah tangannya ke
lehernya.” Kemudian masukanlah dia ke dalam api neraka yang
menyala-nyala. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya
tujuh puluh hasta.Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada
Allah Yang Maha Besar. Dan juga dia tidak mendorong (orang lain)
untuk memberi makan orang miskin.

26. QS. Al Ma’aarij :

Ayat 18 :

Serta mengumpulkan (harta benda) lalu menyimpannya. (maksudnya;
orang yang menyimpan hartanya dan tidak mau mengeluarkan zakat
dan tidak pula menafkahkannya ke jalan yang benar).
Ayat 19 – 25 :

Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir.
Apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah. dan apabila ia
mendapat kebaikan ia amat kikir. kecuali orang-orang yang
mengerjakan shalat. yang mereka itu tetap mengerjakan shalatnya.
Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu.Bagi
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orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-
apa (yang tidak mau meminta).

27. QS. Al Muzzammil :

Ayat 20 :

Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri
(sembahyang) kurang dari dua pertiga malam atau seperdua malam
atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang
yang bersama kamu.Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang.
Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan
batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan
kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al
Qur’an. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang
yang sakit dan orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian
karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan
Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Qur’an dan
dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman
kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu
perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan) nya di sisi
Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar
pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya
Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyanyang.

28. QS. Al Maa’uun :

Ayat 7 :

Dan enggan (menolong dengan) barang berguna (enggan
membayarkan zakat).

b. Al-Hadist.

1. “Amil shadaqah (zakat) yang melakukan tugasnya dengan benar dan

ikhlas karena Allah SWT, ia laksana orang yang berperang di jalan

Allah, sampai ia kembali lagi kerumahnya.” (HR. Ahmad).
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2. “Selama zakat masih bercampur dengan kekayaan, hanya akan

berakibat kerusakan di dalam kekayaan itu sendiri (HR. Imam Ahmad,

An Nasai dan Abu Daud).

3. “Sesungguhnya kesempurnaan Islam kalian adalah bila kalian

menunaikan zakat bagi harta kalian.” (HR. Al Bazzar).

4. Saya diperintahkan untuk memerangi manusia kecuali bila mereka

mengikrarkan syahadat bahwa Tiada Tuhan Selain Allah (“Laa Ilaha

Illallah”) apabila mereka sudah mengatakan, maka mereka terpelihara

dariku darah mereka dan harta mereka kecuali Hak Islam.” (HR.

Bukhari Muslim).

5. “Siapa yang dikaruniai oleh Allah kekayaan tetapi tidak mengeluarkan

zakatnya, maka pada hari kiamat nanti ia akan di datangi oleh seekor

ular jantan gundul, yang sangat berbisa dan sangat menakutkan dengan

dua bintik di atas kedua matanya lalu melilit dan mematuk lehernya

sambil berteriak; saya adalah kekayaanmu, saya adalah kekayaanmu

yang engkau timbun-timbun dahulu.” “Setiap orang muslim wajib

bersedekah.” (HR. Bukhari).

Secara substantif, zakat,infaq,dan sedekah adalah bagian dari mekanisme

keagamaan yang berintikan semangat pemerataan pendapatan.8

8Muhammad Nejatullah Siddiqi, Pemikiran Ekonomi Islam: Suatu Penelitian Kepustakaan
Masa Kini, (Jakarta: LPPW), h.134.
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Relevansi zakat dimasa sekarang menjadi semakin penting, terlepas dari

pajak yang telah ada, karena tempat penyalurannya berbeda. Zakat merupakan

factor utama dalam pemerataan harta benda dikalangan umat Islam.9

Secara  umum,  zakat  dapat  dirumuskan sebagai  bagian  dari harta  yang

wajibdiberikanolehsetiapmuslimyangmemenuhisyaratkepadaorang-orang

tertentudandengansyarat-syarattertentu.Syarat-syaratituadalahNishab

(jumlahminimumhartakekayaanyangwajibdikeluarkanzakatnya),Haul (jangka

waktu yang ditentukan bila seseorang wajib mengeluarkan zakat) harta, dan

kadarnya (ukuran besarnya zakat yang harus dikeluarkan).10

Menurut Bahasa (lughat), zakat berarti : tumbuh; berkembang; kesuburan

atau bertambah (HR. At-Tirmidzi) atau dapat pula berarti membersihkan atau

mensucikan (QS. At-Taubah : 10). Menurut Hukum Islam (istilah syara'), zakat

adalah nama bagi suatu pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut

sifat-sifat yang tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu (Al

Mawardi dalam kitab Al Hawiy).

Selain itu, ada istilah shadaqah dan infaq, sebagian ulama fiqh, mengatakan

bahwa sadaqah wajib dinamakan zakat, sedang sadaqah sunnah dinamakan  infaq.

9A. Rahman Zainuddin, Zakat Implikasinya pada Pemerataan, dalam Budhy Munawar-
Rachman (Ed), Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah, (Jakarta: Yayasan Paramadina,1994),
Cet. ke-1, h. 437.

10Mohamad  Daud  Ali  dan  Habibah  Daud,  Lembaga-lembaga  Islam  di  Indonesia,
(Jakarta:  Raja Grafindo Persada,1995), Cet.1,h. 241.
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III. Distribusi Zakat, Infaq dan Shadah.

Kemampuan untuk mengorganisasikan sumber daya ciptaan Allah, yang

didasari azaz kerjasama dan partisipasi, maka terciptalah pola silang yang mana yang

kaya membantu yang miskin, dimana yang kaya berkewajiban membayar zakat, dan

yang berkelebihan dianjurkan untuk berinfak dan bersedakah. Dana yang terkumpul

dari aktifitas ini merupakan suatu potensi yang jika di berdayakan dengan benar akan

memberikan efek positif menjauhkan umat Islam dari kefakiran, sehingga  yang  kaya

tidak menjadi kufur, yang  miskin tidak menjadi fakir yang mana kedua hal ini

membuat kaum muslimin terjerumus kedalam kekafiran.

Golongan yang berhak menerima zakat (mustahiq) ada 8 golongan

sebagaimana telah ditegaskan dalam Al Qur’an Al Karim pada ayat berikut,

َا ِإمنَّ الصََّدقَاتُ  لِْلُفَقرَاءِ  َواْلَمَساِكنيِ  َواْلَعاِمِلنيَ  َها َعَليـْ َواْلُمَؤلََّفةِ  قـُُلوبـُُهمْ  َوِيف  الرِّقَابِ  َواْلَغارِِمنيَ  َوِيف 
َسِبيلِ  اللَّهِ  َواْبنِ  السَِّبيلِ  َفرِيَضةً  ِمنَ  اللَّهِ  َواللَّهُ  َعِليمٌ  َحِكيمٌ 

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-
orang miskin, amil zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk
(memerdekakan) budak, orang-orang yang terlilit utang, untuk jalan Allah
dan  untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan
yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”
(QS. At-Taubah : 60).

Ayat ini dengan jelas menggunakan kata “innama” yang memberi makna

hashr (pembatasan). Ini menunjukka hanya orang-orang yang masuk pada golongan
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ini yang berhak menerima. Orang yang berkecukupan sama sekali tidak boleh diberi

zakat, inilah yang disepakati oleh para ulama.

IV. Pengertian Qardhu Hasan

Qardhu Hasan merupakan program pemberdayaan ekonomi umat,

programini adalah program pemberdayaan pembinaan umat atau mustahiq

produktif denganmemberikan bantuan modal usaha yang disalurkan dengan

fasilitas qardhul hasan untuk bantuan modal yang berupa uang. Dengan

bantuan modal usaha yang diberikan, diharapkan mustahiq dapat

mengembangkan usaha mereka dan bisa meningkatkan pendapatan mereka.

Menurut bahasa, Al Qardhu berarti: potongan ( Al Qath'u ) dan harta yang

diberikan kepada orang yang meminjam (uqtaridh) dinamakan qardh karena ia

adalah satu potongan dari harta orang yang meminjam ( muqridh ).11

Menurut Muhammad Muslehuddin, Qardh merupakan suatu jenis

pinjaman pendahuluan untuk kepentingan peminjaman. Ini meliputi semua

bentuk barang yang bernilai dan bayarannya juga sama dengan apa yang

dipinjamkan. Peminjam tidak mendapatkan nilai yang berlebih karena itu akan

merupakan riba yang dilarang dengan keras.12

11Muhammad, Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah,
(Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 40.

12Muhammad Muslehuddin, Sistem Perbankan Dalam Islam, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h.
78.
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Fasilitas Al Qardh diberikan kepada mereka yang memerlukan pinjaman

konsumtif jangka pendek untuk tujuan-tujuan yang urgen dan mendesak. Dalam

praktek perbankan modern, diberikan kepada para pengusaha kecil yang

kekurangan dana, tetapi memiliki prospek bisnis yang sangat baik.13

Allah Swt berfirman dalam Al-Baqarah ayat 245 : barangsiapa yang mau

memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di

jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan

lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki)

dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan (Qs. Al-Baqarah ayat 245).

Secara umum, Qardhu Hasan diartikan sebagai infak di jalan Allah, di

dalam jihad dan peperangan demi menegakkan kebenaran dan bersedekah

kepada para fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Ada juga yang

mengatakan, Qardhu Hasan itu adalah amal shaleh muthlaqon yang mana dia

adalah bentuk transaksi pinjaman yang benar-benar bersih dari tambahan/bunga.

Pengertian “al-hasan” disini adalah ketika seorang muslim meminjamkan

atau menginfakkan sesuatu yang ada pada dirinya hendaklah dia mengeluarkan

sesuatu yang elok tanpa cela. Maka Qardhu Hasan itu pada dasarnya adalah

sedekah yaitu pekerjaan yang mulia dengan mengharapkan keredhoan Allah

semata.

13 Warkum Sumitro, Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait ( BAMUI &
Takaful ) di Indonesia, (Jakarta : RajaGrafindo Persada,2002), h. 39-40.
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Qardhu Hasan merupakan pinjaman tanpa imbalan yang memungkinkan

peminjam untuk menggunakan dana tersebut selama jangka waktu tertentu dan

mengembalikan dalam jumlah yang sama pada akhir periode yang disepakati.

Jika peminjam mengalami kerugian bukan karena kelalaiannya maka kerugian

tersebut dapat mengurangi jumlah pinjaman. Sumber dana Qardhu Hasan ini

berasal dari eksternal dan internal, sumber dana eksternal berasal dari

sumbangan, infak, sedekah dan juga zakat dan sumber dana internal berasal dari

Bank dan juga pendapatan non halal.

Pengertian qardh menurut terminologi, perjanjian pinjaman dalam

qardhada pemberi pinjaman (kreditur) memberikan pinjaman kepada pihak lain

denganketentuan penerima pinjaman (muqtarid) akan mengembalikan pinjaman

tersebutdengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan14

Pendahuluan untuk kepentingan peminjaman. Ini meliputi semua bentuk

barang  yang bernilai dan bayarannya juga sama dengan apa yang dipinjamkan.

Peminjam tidak mendapatkan nilai yang berlebih karena itu akan merupakan

riba yang dilarang dengan keras.15

Produk ini memungkinkan pengucuran dana segar kepada masyarakat

yang kurang mampu (dhuafa) dan termasuk ke dalam mustahik (yang berhak

menerima zakat) sebagai modal untuk melakukan usaha produktif dengan

jumlah pinjaman yang juga disesuaikan dengan kapasitas usahanya.

14Sutan Remy Sjahdeni, Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan
Indonesia (Jakarta: Pustaka Utama Graffiti, 1999), h. 75.

15Muhammad Muslehuddin, Sistem Perbankan dalam Islam, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h.
78.
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Dalam literatur Ekonomi Syariah, terdapat berbagai macam bentuk

transaksi kerjasama usaha, baik yang bersifat komersial maupun sosial, salah

satu berbentuk “qardh”. Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang

dapatditagih atau diminta kembali tanpa mengharapkan imbalan atau dengan

katalain merupakan sebuah transaksi pinjam meminjam tanpa syarat tambahan

padasaat pengembalian pinjaman. Dalam literatur fiqh klasik, qardh

dikategorikan dalam aqd tathawwui atau akad tolong menolong dan bukan

transaksi komersial.

4.1. Aspek Syariah Al Qardhu Hasan

4.1.1. Al-Qur’an

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan
takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat
siksa-Nya.(Al-Maidah : 2).

Yang menjadi landasan dalil dalam ayat ini adalah kita diseru untuk

“meminjamkan kepada Allah”,artinya untuk membelanjakan harta di jalan

Allah.Selaras dengan meminjamkan kepada Allah,kita juga diseru untuk

“meminjamkan kepada sesama manusia”.sebagai bagian dari kehidupan

bermasyarakat.
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4.1.2. As-Sunnah

Keutamaan dan manfaat dari aktivitas ekonomi dengan pola

pembiayaan Qardhu Al Hasan diungkapkan pula dalam suatu riwayat  dari

Anas ra, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda : “Pada malam peristiwa

Isra’ aku melihat di pintu surga tertulis ’shadaqah’ (akan diganti) dengan

10 kali lipat, sedangkan Qardh dengan 18 kali lipat, aku berkata : “Wahai

Jibril, mengapa Qardh lebih utama dari shadaqah?’ ia menjawab “karena

ketika meminta, peminta tersebut memiliki sesuatu, sementara ketika

berutang, orang tersebut tidak berutang kecuali karena kebutuhan”.

V. Distribusi Zakat, Infaq dan Shadaqah Pada Pembiayaan Qardhu Hasan.

Dalam pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah pada pembiayaan Qardhu

Hasan diimplementasikan  sebagai berikut :

5.1. Secara kelembagaan yaitu BMT (Baitul Maal wat Tamwil)

Melihat potensi strategis dari Zakat, Infaq dan Sadhaqah memberikan

stimulasi terhadap tumbuh kembangnya lembaga-lembaga pengelola dana

tersebut, salah satunya adalah Baitul Maal wat Tamwil (BMT).

BMT (Baitul Maal wat Tamwil) atau padanan kata Balai Usaha Mandiri

Terpadu adalah lembaga keuangan mikro yang di operasikan dengan prinsip bagi
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hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil, dalam rangka

mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin.16

Pengelolaan  infak, zakat dan shadaqah pada umumnya hanya berupa

penyerahan bantuan kepada yang berhak, yang mana si penerima akan selalu

menjadi penerima, karena si penerima tidak mendapatkan bimbingan dan

tanggung jawab, untuk  kedepannya menjadi si pemberi, oleh sebab itu dana

infak, zakat dan shadaqah dapat di berdayakan dalam bentuk pembiayaan

Qardhu Hasan, sehingga si penerima dapat berusaha untuk keluar dari statusnya,

sepanjang si penerima mau berusaha dan mendapat bantuan modal melalui

pembiayaan Qardhu Hasan.

Peran umum BMT yang dilakukan adalah melakukan pembinaan dan

pendanaan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah17

5.1.2. Aplikasi dan Implementasi Zakat, Infaq dan Sadhaqah pada
pembiayaan Qardhu Hasan .

Akad qardu yang bersumber dari rangkuman beberapa literatur yang

penulis dapatkan dari berbagai sumber secara online, diaplikasikan sebagai

berikut:

5.1.2.1. Sebagai produk perlengkapan kepada nasabah yang telah terbukti

loyalitas dan bonafiditasnya, yang membutuhkan dana talangan segera

16Prof. Dr. Ir. M. Amin Azis, Tata Cara Pendirian BMT, (Jakarta: Pusat Komunikasi
Ekonomi Syariah (Pkes Publishing), 2008) cet. 1. Versi e-book. h. 2.

17Heri Sudarsono, Bank &Lembaga Keuangan Syari’ah Deskripsi dan Ilustrasi, (Yogyakarta:
Ekonisia, 2007), Cet.4
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untuk masa yang relatif pendek.Nasabah tersebut akan mengembalikan

secepatnya sejumlah uang yang dipinjamnya itu.

5.1.2.2. Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat,sedangkan ia tidak

bisa menarik dananya karena,misalnya tersimpan dalam bentuk deposito.

5.1.2.3. Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau

membayar sektor sosial.

5.1.2.4. Guna pemenuhan skema khusus ini telah dikenal suatu produk khusus

yaitu Al-Qardh Al-Hasan.

5.2. Rukun dan Syarat

(Sumber: Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus dan Hasil Pemeriksaan

Pengawas BMT Al- Ittihad Rumbai Tahun 2010).

5.2.1. Rukun :

1. Muqridh (pemilik barang)

2. Muqtaridh (yang mendapat barang atau peminjam)

3. Ijab qobul

4. Qardh (barang yang dipinjamkan)

5.2.2. Syarat sah qardh :

1. Qardh atau barang yang dipinjamkan harus barang yang memiliki

manfaat, tidak sah jika tidak ada kemungkinan pemanfaatan karena

qardh adalah akad terhadap harta.
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2. Akad qardh tidak dapat terlaksana kecuali dengan ijab dan qobul

seperti halnya dalam jual beli.

5.2.3. Sumber dana

1. Sifat qardh tidak memberikan keuntungan finansial. Karena itu

pendanaan qardh dapat diambil menurut kategori berikut:Al-qardh

yang diperlukan untuk membantu usaha sangat kecil dan keperluan

sosial, dapatbersumber dari dana zakat, infaq, dan sedekah.

2. Al-qardh yang diperlukan untuk membantu keuangan nasabah secara

cepat dan berjangkapendek. Talangan dana di atas dapat diambil dari

modal.

5.3. Karakteristik Qardhu Hasan

a. Qardh dimiliki dengan serah terima, ketika ia telah diterima oleh

mustaqridh maka telah menjadi miliknya dan berada dalam tanggung

jawabnya.

b. Al Qardh biasanya dalam batas waktu tertentu, namun jika tempo

pembayarannya diberikan maka akan lebih baik, karena lebih

memudahkannya lagi.

c. Jika barang asli yang dipinjamkan masih ada seperti semula maka harus

dikembalikan dan jika telah berubah maka dikembalikan semisalnya atau

seharganya.
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d. Diharamkan segala persyaratan yang mengambil keuntungan apapun bagi

muqridh dalam qardh, karena menyerupai riba, bahkan termasuk dari

macam riba.18

Pembiayaan adalah  salah satu jenis dan kegiatan usaha lembaga keuangan

syari’ah untuk menyediakan dana atau tagihan kepada masyarakat atau nasabah

dengan kewajiban mengembalikan dana atau tagihan tersebut setelah jangka

waktu tertentu dengan imbalan (margin) atau bagi hasil.19

Didalam kamus istilah fiqih Qardhul hasan sama dengan Qaradhu Hasan

artinya pinjaman yang baik. Yaitu mengembalikan pinjaman lebih dari jumlah

yang dipinjam dengan ikhlas tanpa syarat sebelumnya.20

Sementara itu, didalam al-Qur’an surat al-Hadid ayat 11 pinjaman yang baik

merupakan pengertian dari kata Qardhan Hasanan, namun kata yang lebih banyak

digunakan dikalangan para ahli adalah kata Qardhul hasan yang artinya kegiatan

penyaluran dana dalam bentuk pinjaman kebajikan tanpa imbalandengan

kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secarasekaligus atau

cicilan dalam waktu tertentu.21

Dalam pengertian lain, Qardhul hasan: pinjaman tanpa laba (zero-return).

Al-Qur’an sangat menganjurkan kaum muslimin untuk memberi pinjaman kepada

18Muhammad, Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah,
(Yogyakarta: UII Press,, 2004), h. 40.

19Dadan Muttaqien, Aspek Legal Lembaga Keuangan Syari’ah, (Yogjakarta: Safitria  Insania
Press, 2009), h. 85.

20M. Abdul Mujieb, et al, Kamus Istilah Fiqih, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 272 .
21Muhammad, Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syari’ah, (Yogyakarta: UII Press,

2009), h.143.
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yang membutuhkan. Peminjam hanya wajib mengembalikan pokok pinjamannya,

tetapi diperbolehkan memberi bonus sesuai keridhaannya.22

Sedangkan pembiayaan Qardhul hasan yaitu Pembiayaan berupa pinjaman

tanpa dibebani biaya apapun bagi kaum dhuafa yang merupakan asnaf zakat/

infaq/ sedekah dan ingin mulai berusaha kecil-kecilan. Nasabah hanya diwajibkan

mengembalikan pinjaman pokoknya saja pada waktu jatuh tempo sesuai dengan

kesepakatan dengan membayar biaya-biaya administrasi yang diperlukan, seperti

bea materai.23

Perhatian Islam terhadap penanggulangan kemiskinan dan fakir miskin

tidak dapat diperbandingkan dengan agama samawi dan aturan ciptaan

manusia manapun, baikdari segi pengarahan maupun dari segi pengaturan dan

penerapan.Semenjak fajarnya baru menyigsing di kota Mekkah, Islam sudah

memperhatikan masalah social penanggulangan kemiskinan. Adakalanya Quran

merumuskannya dengan kata-kata "memberi makan dan mengajak memberi

makan orang miskin" atau dengan "mengeluarkan sebahagian rezeki yang

diberikan Allah", "memberikan hak orang yang meminta-meminta, miskin dan

terlantar dalam perjalanan", "membayar zakat" dan rumusan lainnya.Memberi

makan orang miskin yang meliputi juga memberi pakaian, perumahan dan

kebutuhan-kebuthan pokoknya adalah merupakan realisasi dari keimananan

22Mervyn K. Lewis & Latifa M. Algoud, Perbankan Syari’ah, Prinsip, Praktek & Prospek,
(Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2007), h. 83.

23Wirdyaningsih, et al, Bank & Asuransi Islam di Indonesia, (Edisi.1, Jakarta: Kencana,
2005), h.127.
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seseorang (lihat surat Al Mudatsir, Al Haqqah). Quran tidak hanya menghimbau

untuk memperhatikan dan memberi makan orang miskin, dan mengancam bila

mereka dibiarkan terlunta-lunta, tetapi lebih dari itu membebani setiap orang

Mu'min mendorong pula orang lain memperhatikan orang-orang miskin dan

menjatuhkan hukuman kafir kepada orang-orang yang tidak mengerjakan

kewajiban itu serta pantas menerima hukuman Allah di akhirat.Tangkap dan

borgol mereka, kemudian lemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala,

dan belit denganrantai tujuh puluh hasta !Mengapa mereka dihukum dan disiksa

secara terang-terangan itu?Oleh karenamereka ingkar kepada Allah yang Maha

Besar dan tidak menyuruh memberi makan orang-orang miskin. (QS69:30-34)

Demikian pula pada surat Al Maun dimana dikatakan; orang yang mengusir

anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin" dikatakan

sebagai orang yang mendustakan agama. Orang yang tidak pernah menghimbau

orang lain untuk memberi makan orang miskin biasanya tidak pernah pula

memberi makan orangmiskin tersebut. Tuhan mengungkapkan dalam bentuk

sindiran dengan tujuan apabila seseorang tidak mampu memenuhi harapan orang

miskin, maka ia harus meminta orang lain melakukannya. Selanjutnya dalam

surat Adz Dzariyat : 19-20 "Dalam kekayaan mereka tersedia hak peminta-minta

danorang-orang yang hidup berkekurangan".

Ayat-ayat di atas diturunkan di Makkah, sementara zakat diwajibkan di

Madinah. Dengan demikian, sejak saat-saat awal kurun Makkah, Islam telah

menanamkan kesadaran di dalam dada orang-orang Islam bahwa ada hak-hak
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orang yang berkekurangan dalam harta mereka.Hak yang harus dikeluarkan, tidak

hanya berupa sedekah sunnat yang mereka berikan atau tidak diberikan

sekehendak mereka sendiri. Kata zakat sendiri sudah digunakan dalam ayat-ayat

Makiyah seperti pada surat : Ar Rum: 38-39, An Naml:1-3, Luqman:4, Al

Mu'minun:4, Al A'raf:156-157,dan Fushshilat : 6-7. Walau Al Quran sudah

membicarakan zakat dalam ayat-ayat Makiah, namun demikian zakat itusendiri

baru diwajibkan di Madinah. Zakat yang turun dalam ayat-ayat Makiah tidak

sama dengan zakat yang diwajibkan di Madinah, dimana nisab dan besarnya

sudah ditentukan, orang-orang yang mengumpulkan dan membagikannya sudah

diatur, dan Negara.

Dalam Islam, motif aktivitas ekonomi lebih diarahkan pada pemenuhan

kebutuhan dasar (needs) yang tentu ada batasnya, meskipun bersifat dinamis

sesuai tingkat ekonomi masyarakat pada saat itu. Sementara itu, dari berbagai ayat

Al Qur’an (seperti pada surat Lukman:20, An Nahl:5 dan 11, dan An Najm:48),

ditegaskan bahwa segalayang ada di langit dan di bumi akan dapat mencukupi

kebutuhan manusia. Selain itu, kepuasan dalam Islam tidak hanya terbatas pada

benda-benda konkrit (materi), tetapijuga tergantung pada sesuatu yang bersifat

abstrak, seperti amal saleh yang dilakukan manusia. Oleh karena itu, perilaku

ekonomi dalam Islam tidak didominasi oleh nilai alami yang dimiliki oleh setiap

individu manusia, tetapi ada nilai di luar diri manusia yang kemudian membentuk

perilaku ekonomi mereka, yaitu Islam itu sendiri yang diyakini sebagai tuntunan

utama dalam hidup dan kehidupan manusia. Jadi, perilaku ekonomi dalam Islam
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cenderung mendorong keinginan pelaku ekonomi sama dengan kebutuhannya,

yang dapat direalisasi dengan adanya nilai dan norma dalam akidah dan akhlak

Islam24

Salah satu cara menanggulangi kemiskinan adalah dukungan orang yang

mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka berupa dana zakat kepada

mereka yang kekurangan. Zakat merupakan salah satu dari lima nilai

instrumentalyang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi

manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomi umumnya25

24Ascarya, Akad Dan Produk Bank  Syariah: Konsep dan Prakteknya di Beberapa Negara
(Bank Indonesia, Jakarta, Agustus 2006), h. 4.

25Ahmad M. Saefuddin (1987). Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam, ed.1
cet.1(Jakarta: CV Rajawali), h. 71.


