
BAB III

ZAKAT DAN PERMASALAHANNYA

A. Pengertian zakat

Untuk mempermudah dalam pembahasan selanjutnya penulis berusaha

untuk mengemukakan beberapa pengertian zakat baik secara bahasa maupun

secara istilah sebagai berikut:

اَلنََّماِء َواْلبَـرََكُةوََكْشًرا َكَخْيرٍ : اَلزََّكاةُ 

Artinya: Zakat berarti subur, berkah dan banyak kebaikan.1

Kemudian menurut T. M. Hasbi Ash-shidiqy mengartikan zakat sebagai

berikut : dinamakan pengeluaran harta dengan zakat adalah karena zakat itu

merupakan sebab yang diharapkan kesuburan kebaikan, kesucian dan kenerkahan,

zakat merupakan alat mensucikan jiwa dari kekikiran dan dosa.2

Dari beberapa pengertian zakat di atas, maka zakat mempunyai beberapa

pengertian, dan dengan di keluarkannya zakat maka di harapkan harta akan

bertambah dan berkembang di masa mendatang, dan dengan berzakat itu pula

maka berarti kita telah berbuat kebaikan untuk orang lain dan kita telah terlepas

dari kewajiban dan bersihlah pula harta kita.

Zakat di tinjau dari segi bahasa ialah merupakan kata dasar (Mashdar) dari

(zakat) yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik.Maka apabila sesuatu itu di

katakana zaka berarti tumbuh dan berkembang, dan seseorang di bilang zakat

1 Abu Bakar Al-Husaini, Kifayatul Akhyar, (Mesir: Muhammad Ali Subhi Al Azhar,
1350, h. 168

2Hasbi Ash-shidiqy, Pedoman Zakat, ( Jakarta : CV Bulan Bintang, 1970 ), h. 120
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berarti orang tersebut baik. Menurut terminology, zakat adalah kadar harta

tertentu yang di berikan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat

tertentu.3

Zakat dari istilah fiqih berarti “sejumlah harta tertentu yang di wajibkan

Allah dan di serahkan kepada orang-orang yang berhak” di samping berarti

mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri, jumlah yang di keluarkan dari kekayaan

itu disebut zakat karena yang di keluarkan itu menambah banyak, membuat lebih

berarti dan melindungi kekaya an itu dari kebiasaan, demikian Nawawi mengutip

pendapat Wahidi.4

Menurut Wahbah Al-Zuhaily zakat menurut bahasa berarti tumbuh dan

bertambah (Zaidah) jika di ucapkan (zaka al-zar’u) artinya adalah tanaman itu

tumbuhdan bertambah, dan kata ini juga sering diucapkan dengan makna…..

(thaharah) yang berarti suci.5

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an Surah Asy-Syams ayat 9 yang

berbunyi:



Artinya: “Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan
jiwa”.(Q.S. Ash-Syams :9 ).6

Dengan demikian zakat dapat diartikan menurut bahasa adalah dengan

sesuatu yang suci, baik, tumbuh dan bertambah atau berkembang.Walaupun pada

3 Yusuf Qardhawi, Fiqih al-Zakat, Terj. Salam Harun dkk, (Jakarta : Pustaka Literal
Antar Nusa, 1983 ), h. 34

4Ibid, h. 36
5 Wahbah al-Zuhailiy, Zakat Kajian Berbagai Madzh, ( Bandung : PT. Remaja

Rosdakarya, 1997 ), cet III, h. 82
6 Departemen Agama RI, Al- Qur’an dan Terjemahan, (Semarang : CV, Toha Putra,

1989 ), h. 1064
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zhahirnya harta itu berkembang. Tetapi pada hakikatnya harta itu akan bertambah,

berkembang dan akan mensucikan semua harta dan jiwa si pemiliknya.

Syayid sabiq dalam kitabnya fiqhi sunnah menjelaskan bahwa zakat

menurut istilah syar’I adalah sebagai berikut :

َ◌لزََّكاُة ِاْسٌم لماَيْخُرُج َعْن َماٍل َاْوَبَدٍن َعَلى َوْجِه َمْخُصْوصٍ ا

Artinya : Zakat adalah suatu nama bagi suatu yang di berikan baik harta
ataupun badan atas jalan yang ditentukan.7

Kemudian Iman Syaukani dalam kitabnya Nailul Authar mendefinisikan

zakat sebagai berikut :

اَلزََّكاُة ِاْعَط ِئَجَز ِمَن النََّصاَر ِإَلى َفِقْيٍر َوَنْحِوِه َغْيِر منصوِبَماِنٍع َشرٍّ ِمَن الصَّْرفِ 

Artinya: Zakat ibarat benteng yang melindungi harta benda dari penyakit
dengki dan iri hati dan zakat ibarat pupuk yang dapat menyuburkan harta untuk
berkembang.

Hubungan dengan Allah terjalin dengan ibadah shalat dan hubungan

dengan manusia terjalin dan terikat dengan infak dan zakat.Hubungan vertical

dipelihara sebagai tanda bersyukur dan terima kasih atas semua rezki yang

diberikan, dan hubungan sesama dijaga sebagai tanda kesetiakawanan, berbagi

rahmat dan nikmat yang telah didapat.

Dari beberapa pengertian yang dikemukakan diatas dapat dirumuskan bahwa :

1. Zakat adalah nama dari pengambilan dari harta menurut syarat-syarat tertentu

dan jumlah yang tertentu yang dikeluarkan kepada golongan yang tertentu.

7 Sayis Syabiq, Fiqhi Sunnah, (Bairut : Maktabah Araby, 1378 H ), h. 337
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2. Zakat adalah manifestasi kecintaan dan ketaqwaan kepada Allah dari orang

yang mempunyai kekayaan yang mencapai jimlah wajib zakat.

3. Zakat adalah isi dari penjelmaan dari budi manusia yang suci dan mulia dari

menjelmakan cita, rasa kehendak manusia kearah hidup yang harmonis antara

sesama manusia.

B. Dasar Hukum Wajib Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun islam yang ketiga dan disebut

beriringan dengan shalat pada 82 ayat dalam Al-Qur’an. Allah SWT telah

menetapkan bahwa hukumnya wajib, baik dengan kitab-Nya maupun dengan

sunnah Rasul-Nya serta ijma’ dari umatnya. Kewajiban zakat sepadan dengan

kewajiban shalat yaitu wajib ‘aini dalam arti kewajiban berzakat tidak mungkin

dibebankan kepada orang lain, walaupun dalam pelaksanaannya biasa diwakilkan

kepada orang lain.

Dalam Al-Qur’an banyak sekali ayat-ayat yang membicarakan masalah

zakat antara lain sebagai berikut :






Artinya :Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta
orang-orang yang ruku’ (QS. Al-Baqarah :43 ).8

8 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Bandung : CV Penerbit J-Art,
2004 ) h. 43
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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……. (QS. Al-Baqarah Ayat : 267 ).9

1. Perintah ini juga disebutkan dalam Qur’an Surat At-Taubah ayat 103 yang

berbunyi :







Artinya : “Pungutlah zakat dari harta benda mereka, yang akan
membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo’akan untuk mereka.
Sesungguhnya do’a kami itu  (menjadi ) ketentraman jiwa bagi mereka san Allah
maha mendengar lagi maha mengetahui”. Sebagian harta mereka dengan zakat
itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.(QS. At-Taubah : 103).10

Nabi SAW menegaskan bahwa zakat itu wajib, serta menjelaskan

kedudukannya di dalam Islam. Yaitu bahwasanya zakat adalah salah satu rukun

Islam yang utama, dipujinya orang yang berzakat dan diancamnya orang yang

tidak melaksanakannya dengan berbagai upaya dan cara.

Kemudian selain dari ayat-ayat diatas ada beberapa hadist yang

menegaskan tentang kewajiban zakat. Berikut ini penulis kemukakan beberapa

buah hadist yang menjelaskan tentang kewajiban zakat :

ِانَّ اَهللا لَحِدْيُث َو ِفْيِه ُمَعاْز ِاَلى لَيَمْن فذكَر ابُِعسَ َعِن اْبُن َعبَّاس َانَّ النَِّبي َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسَلمَّ 
فـَتَـْرَض َعَلْيِهْم َصَدَقَةى َاْمَواَلُهْم تاُوِخْذ ِمْن َاْغِنَيا نِِهْم فـَتَـَر َدِفى فـَُقَر ائِِهمْ اَقدْ 

9 Ibid, h. 67
10Ibid, h. 298



26

Artinya : Dari Ibnu Abbas ra. bahwa sesungguhnya Nabi saw telah
mengutus muaz ke Yaman lalu beliau bersabda sesungguhnya Allah telah
mewajibkan zakat pada harta mereka diambil dari orang kaya mereka dan
diberikan kepada orang fakir mereka.11

Kemudian Afzalurrahman dalam bukunya Muhammad sebagai seorang

pedagang, menjelaskan bahwa Rasulullah tidak mentolelir kelebihan harta yang

ditimbun dan tidak digunakan oleh orang kaya, sementara beliau memerintahkan

umat tidak menahan air yang berlebih dari sawah mereka karena air itu

dibutuhkan untuk tanaman-tanaman orang lain.12

C. Syarat-Syarat Wajib Zakat

Zakat mempunyai beberapa syarat yang harus dipenuhi. Menurut

kesepakatan ulama, Syarat wajib zakat adalah merdeka, muslim, baligh,berakal,

kepemilikan harta yang penuh, mencapai nidab dan mencapai hawul. Dalam

Bidayatul Mujtahid juga disebutkan bahwa orang-orang yang wajib atasnya zakat

oleh ulama adalah orang muslim, merdeka, berakal, telah mencapai nisab dan

milik sempurna.13 Dengan demikian, dapat dipahami bahwa syarat wajib zakat

adalah sebagai berikut :

1. Islam

Para ulama bersepakat bahwa zakat tidak wajib bagi orang kafir karena

zakat merupakan  ibadahMahdhah yang suci, sedangkan orang kafir bukan orang

11 Muhammad bin Ismail Akhalani, Subulus Salam, (Mesir : Mustafa Babil Halaby,
1182 H), Juz III, h. 120

12 Afzalurrahman, Muhammad Sebagai Pedagang, ( Yayasan Suarna Bumi, 1997 ), h.
121

13 Ibn  Rusyd, Bidayatul Mujtahid, (Mesir : Mustafa Al-Halabi, 1960 ), Cet. XIV, Juz I, h.
178
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yang suci.  Berbeda dengan madzhab Syafi’i, mereka mewajibkan orang murtad

untuk mengeluarkan zakat atas hartanya sebelum Riddah nya terjadi, yakni harta

yang dimilikinya ketika dia masih menjadi seorang muslim. Riddah menurut

Syafi’i tidak menggugurkan kewajiban zakat. Sementara Abu Hanifah

berpendapat bahwa Riddah menggugurkan kewajiban zakat sebab orang murtad

sama dengan orang kafir.14

2. Merdeka

Menurut kesepakatan ulama, zakat tidak wajib atas hamba sahaya karena

ia tidak mempunyai hak milik, tuan atau majikannya lah yang mempunyai apa

yang ada padanya. Madzhab Maliki berpendapat bahwa tidak ada kewajiban zakat

pada harta milik hamba sahaya, baik atas nama hamba sahaya itu sendiri ataupun

atas nama tuannya, karena milik hamba sahaya tidak sempurna (naqish ), padahal

zakat pada hakikatnya hanya diwajibkan pada harta yang dimiliki secra penuh.

Selain itu tuan tidak memiliki harta sahayanya.

3. Baligh dan berakal

Dalam masalah ini menurut madzhab Hanafi, keduanya dipandang sebagai

syarat.Dengan demikian zakat tidak wajib diambil dari harta anak kecil dan orang

gila karena keduanya tidak wajib mengerjakan ibadah.Menurut jumhur ulama

14Wahbah al-Zuhailiy, Zakat Kajian Berbagai Madzhab, ( Bandung : PT. Remaja
Rosdakarya, 1997 ), Cet III, h. 99
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keduanya tidak termasuk syarat.Oleh karena itu, zakat wajib dikeluarkan dari

harta anak kecil dan orang gila, zakatnya dikeluarkan oleh walinya.15

4. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dikeluarkan

Harta yang dimaksud di sini adalah harta yang memenuhi jenis criteria,

yaitu :

a. Uang, emas, perak baik berbentuk uang logam maupun uang kertas.

b. Barang tambang dan barang temuan.

c. Barang dagangan

d. Binatang ternak yang mencari makanan sendiri (ma’lufah).16

5. Harta yang dizakati telah mencapai nisab atau senilai dengannya.

Maksudnya adalah nisab yang ditentukan oleh syara’ sebagai tanda

kayanya seseorang dan kadar-kadar berikut yang mewajibkan zakat.Secara umum,

kesimpulannya adalah nisab emas adalah 20 mitsqal atau dinar. Nisab perak

adalah 200 dirham, Nisab biji-bijian, buah-buahan setelah dikeringkan,  menurut

madzhab selain madzhab Hanafi ialah 5 watsaq (653 Kg). Nisab kambing adalah

40 ekor, nisab unta 5 ekor dan nisab sapi adalah 30 ekor.17

15Ibid, h. 98-99
16Ibid, h. 101
17 Ibid, h. 102
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6. Milik sempurna

Para fuqaha’ berbeda pendapat, apakah yang dimaksud harta yang benar-

benar di tangan sendiri, ataukah harta milik yang hak pengeluarannya berada di

tangan seseorang  ataukah harta yang dimiliki secara asli. Madzhab Hanafi

berpendapat bahwa yang di maksud harta yang sempurna adalah harta yang

dimiliki secara asli dan hak pengeluarannya berada di tangan

pemiliknya.Madzhab Syafi’I berpendapat bahwa harta milik penuh adalah harta

yang dimiliki secara asli penuh dan ada hak untuk mengeluarkannya, sedangkan

madzhab Hambali berpendapat bahwa harta yang dizakati harus merupakan harta

yang dimiliki secara asli dan bias dikeluarkan sesuai dengan keinginan

pemiliknya.18

7. Kepemilikan harta telah sampai setahun

Pandangan para ulama terhadap masalah ini tidak saling jauh berbeda, di

mana haul dijadikan syarat dalam zakat selain zakat tanaman dan buah-buahan.

Adapun untuk kedua hal tersebut berarti zakat diwajibkan pada setiap munculnya

buah-buahan selama aman dari pembusukan dan sudah bisa dimanfaatkan meski

belum panen.19

8. Harta tersebut bukan merupakan harta hasil utang

Utang yang menghabiskan jumlah nisab harta atau menguranginya

sehingga tidak ada lagi untuk melunasi utang kecuali dari nisab, mencegah

18 Ibid, h. 102-106
19Ibid, h. 107-110
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kewajiban zakat, jumlah utang tidak mencegah kewajiban zakat ketika harta

bertambah melebihi jumlah utang dan telah mencapai nisab. Akan tetapi, jika

jumlah utang tersebut sama dengan jumlah zakat atau kurang, inilah yang

mencegah kewajiban untuk mengeluarkan zakat.20

9. Harta yang akan dizakati melebihi kebutuhan pokok

Harta yang wajin dizakati terlepas dari utang dan kebutuhan pokok sebab

orang yang sibuk mencari harta untuk kedua hal ini sama dengan orang yang tidak

mempunyai harta. Kebutuhan pokok di sini adalah harta yang secara pasti

mencegah seseorang dari kebinasaan, misalnya nafkah, tempat tinggal peralatan

perang, pakaian yang diperlukan untuk melindungi dari panas dan dingin, dan

pelunasan utang.Orang yang memiliki utang harus melunasi utangnya dengan

harta yang dimilikinya yang telah mencapai nisab. Hal ini dimaksudkan untuk

menghindari dirinya dari penahanan yang pada dasarnya sama juga dengan

kebinasaan.21

Semua ini adalah syarat wajib zakat, dan ada juga syarat sah pelaksanaan

zakat, yaitu :Niat dan Tamlik ( memindahkan kepemilikan harta kepada

penerimanya.22

D. Jenis Harta yang Wajib Zakat

20Ibid, h. 112
21Ibid, h. 114
22 Ibid, h. 114-117
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Tentang jenis harta yang wajib dizakati, fuqaha berbeda pendapat, ada

yang disepakati tentang wajib zakatnya dan ada harta yang diperselisihkan wajib

zakatnya.

Adapun harta yang disepakati tantang zakatnya menurut T.M Hasbi Ash

Siddiqy adalah sebagai berikut :

1. Jenis logam misalnya emas dan perak

2. Jenis tumbuh-tumbuhan seperti kurma

3. Jenis biji-bijian seperti gandum

4. Jenis binatang seperti unta, lembu, kambing, biri-biri yang kesemuanya

mencari makan sendiri-sendiri dan tidak dipekerjakan.

5. Jenis perniagaan atau tijaroh.

Mengenai kewajiban zakat terhadap harta berupa emas dan perak telah

dijelaskan dalam surat At-Taubat ayat 34-35 sedangkan dalam bentuk emas dan

perak itu dapat berupa emas batangan atau mata uang asalkan telah sampai pada

nisabnya yaitu sekitar 94 gram.

Adapun masalah perniagaan di dasarkan pada surat Al-Baqarah ayat 267

yang berbunyi :
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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…. ( QS. Al-Baqarah Ayat :267 ).23

Perniagaan yang dimaksud disini adalah semua bentuk harta benda yang di

produksikan untuk di perjualbelikan, dengan bermacam-macam cara dan

membawa kebaikan dan manfaat bagi manusia.24

Mengenai buah-buahan dasar hukum zakatnya berdasarkan firman Allah

surat Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi :







Artinya : Dan sebagian apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu, dan

janganlah kamu memilih yang buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal
kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata
terhadapnya. Dan ketauhilah bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji.25

Kemudian firman Allah dalam surat Al-An’am ayat 141 yang berbunyi

sebagai berikut :










Artinya : Dan dialah yang telah memberikan kebun yang berjunjung dan
yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam
buahnya zaitun dan delima yang serupa ( bentuk dan rupanya ) dan tidak sama
(rasanya) makanlah dari buahnya ( yang bermacam-macam itu ) bila ia berbuah

23 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta : CV, Toha Putra
Semarang, 1989 ), h. 67

24 Jamaluddin Ahmad Al-Bani, Problematika Harta dan Zakat, ( Surabaya :Bina Ilmu,
1987 ), h. 115

25 Departemen Agama RI, Op. Cit, h. 67
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dan tunaikanlah haknya dihari memetik hasilnya ( dengan disedeqahkan kepada
fakir miskin ) dan janganlah kamu berlebih-lebihan sesungguhnya Allah tidak
menyukai orang-orang yang berlebih-lebih.26

Adapun hasil-hasil zakat untuk hasil bumi tidak ditentukan secara jelas

seperti halnya emas dengan haul satu tuha, tapi haul untuk hasil bumi pada setiap

kali panen tergantung pada jenis tanamannya. Jadi kewajiban untuk hasil

bezakatnya yaitu setiap kali panen bila telah sampai kepada nisabnya sesuai

dengan ayat diatas.

E. Zakat Perdagangan

Yang dimaksud zakat perdagangan adalah harta yang dimiliki dengan akad

tukar dengan tujuan untuk memperoleh laba, dan harta yang dimilikinya harus

merupakan hasil usahanya sendiri.27

Para ulama madzhab berbeda pendapat tentang barang dagangan. Tiga

Iman madzhab yaitu Imam Syafi’i, Hanafi dan Ahmad bin Hambal, berpendapat

bahwa emas dan perak tidak termasuk barang dagangan. Sedangkan Imam Malik

berpendapat bahwa emas dan perak termasuk barang dagangan seperti halnya

kain, besi dan sebagainya, zakatnya dikeluarkan sebesar 2,5 % per tahun.28

Akan tetapi keempat Imam madzhab diatas sepakat bahwa harta

perdagangan itu wajib dikeluarkan zakatnya, sedangkan madzhab Zahiri dan

madzhab Imamiyah tidak mewajibkan zakat harta perdagangan.

26Ibid, h. 212
27 Muhammad Jawad Mugniyah, Fiqih Lima Madzhab, Terj. Masykur A.B. dkk,

(Jakarta: PT Lentera Basritama, 1996), Cet. III, h. 187
28Abdurrahman al-Jaziri, op.cit., h. 130
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Pendapat yang mewajibkan zakat perdagangan :

a. Madzhab Syafi’I, mereka berpendapat bahwa zakat perdagangan itu wajib

dikeluarkan dengan enam syarat :

1) Barang dagangan yang dimiliki melalui penukaran dengan pembelinya,

bukan berasal dari hasil waris.

2) Berniat bahwa barang itu untuk diperdagangkan.

3) Barang tersebut bukan untuk kebutuhan pribadi.

4) Telah sampai haul.

5) Barang tersebut tidak menjadi uang yang jumlahnya kurang dari nisab.

6) Pada akhir tahun harga barang sampai nisab.

Adapun cara mengeluarkan zakatnya hendaklah barang dagangan itu, jika

dihitung pada akhir tahun harus dengan dua orang yang adil sebab ia merupakan

zaksi atas harga. Zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2,5 %  per tahun.29

b. Madzhab Hanafiyah, mereka mewajibkan zakat perdagangan dengan

empat syarat :

1). Mencapai nisab

2). Mencapai haul

3). Niat berdagang harus menyertai kegiatan perdagangan

29Ibid.,h. 130-131.
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4). Harta yang diperdagangkan pantas diniatkan sebagai barang dagangan

Cara mengeluarkan zakat sesuai dengan prosedur yang ada, apabila

perdagangan itu diekspor maka perhitungan zakatnya sesuai dengan harga yang

berlaku di Negara tempat harta itu berada. Zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5 %

per tahun.30

c. Madzhab Malikiyah, mereka mewajibkan zakat perdagangan dengan lima

syarat :

1) Bukan dari jenis barang yang memang dikenal zakat seperti sapi dan

unta.

2) Barang itu memang dibeli bukan dari warisan, hibah dan lainnya.

3) Barang itu diniatkan untuk diperdagangkan.

4) Barang itu dibeli dengan uang, emas atau harta sendiri, bukan dari

harta warisan dan hibah.

5) Sudah sampai nisab.31

Adapun cara mengeluarkan zakat perdagangan menurut madzhab Maliki

adalah bila pedagang itu menimbun barang, maka ia mengeluarkan hasil

penjualannya berupa emas atau perak digabung dengan barang dagangan yang ada

untuk satu tahun saja. Sedangkan pedagang yang tidak menimbun barang,

hendaklah ia menghitung seluruh barangnya setiap tahun, sekalipun barangnya itu

30Ibid., h. 132
31Ibid., h. 136
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tidak laku kemudian digabungkan dengan uang, emas dan perak yang ia miliki.

Adapun piutang dari dagangannya tidak wajib dizakati kecuali telah

diterima.Dalam perhitungan barang ini cukup satu orang saja, tidak disyaratkan

lebih dari satu.32

d. Madzhab Hanabiah berpendapat bahwa zakat perdagangan itu wajib

dikeluarkan bila telah sampai nisab dan haul dengan dua syarat :

1) Barang yang diperoleh dengan membeli bukan dari warisan dan hibah

2) Barang tersebut diniatkan untuk perdagangan.

Cara mengeluarkan zakat perdagangan sesuai dengan prosedur yang

ada.Menurut madzhab Hambali perhitungan zakat itu hendaknya dengan sesuatu

yang bermanfaat bagi orang-orang miskin, seperti emas, perak ataupun

uang.Demikian pendapat imam madzhab yang mewajibkan zakat perdagangan.

Pendapat yang tidak mewajibkan zakat perdagangan :

e. Madzhab Zahiriyah, mereka berpendapat bahwa zakat perdagangan itu

tidak wajib dikeluarkan.

Pendapat ini di dukung oleh syaukani dan Sidik Hasan Khan.33 Mereka

berpegang dengan hadist Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang

berbunyi :

ُمْسلِِم ِفْي َعْبِد لَْیَس َعلَى الْ : َعْن اَِبى ُھَرْیَرَة اَنَّ َرُسْوُل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْیِھ َوَسلََّم َقالَ 
)رواه ابو داود(ِه َوالَ َفَرِسِھ َصَد َقًة 

32Ibid., h. 136
33Yusuf Qardhawi, op. cit, h. 308
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Artinya : “Dari Abu Hurairah r. a. bahwasanya Rasulullah Saw telah
bersabda : “Tidak ada kewajiban bagi seorang muslim membayar zakat pada
hamba sahayanya dan pada kuda tunggagannya.” ( H.R Abu Daud ).34

الََم َقالَ  َقاَل َرُسْوُل ِهللا َصلَّى هللاُ َعَلْیِھ َوَسلََّم َقْد َعَفْوُت لَُكْم َعِن : َعْن َعلِْي َعلَْیِھ السَّ
ا َصَدَقَة الرقت ِمْن ُكلِّ أَْرَھًما َولَْیَس ِفي ِتْسِعْیَن َوِماَئٍة شئ  ِقْیِق ِفَھا َتوَّ اْلَخْیِل َوالرَّ

)رواه أبوداود(ْغُت َما ِنِتْیَن َفِفْیَھا َخْمَسُة ِدْراَھْم َفاإَِذا َبلَ 

Artinya : “Diriwayatkan dari Ali r.a dia berkata, Rasulullah Saw telah
bersabda, “dahulu aku telah bebaskan ( zakat ) kuda dan hamba sahaya : dari
setiap 40 dirham, zakatnya I dirham, dan tidaklah wajib dikeluarkan sesuatu dari
zakat pada seratus Sembilan puluh dirham, dan jikalau telah mencapai jumlah
dua ratus dirham, maka zakatnya 5 dirham “ (H.R Abu Daud ).35

Arti dzahir kedua hadist ini adalah bahwa kuda tunggangan dan budak

tidak wajib dizakati walaupun diperjualbelikan.Pendapat ini semuanya dibantah

oleh jumhur ulama karena ulama zahiriyah tidak melihat pada masa itu bahwa

kuda dan budak merupakan kebutuhan pokok yang telah disepakati tidak wajib

zakat.

Alasan lain adalah bahwa kekayaan seorang muslim itu pada dasarnya

sangat suci yang berarti bebas dari apapun, Allah dan Rasul- Nya tidak pernah

membebani antara kekayaan dengan kewajiban. Pada zaman Rasul, semuanya

diperjualbelikan tetapi tidak ada satu hadist pun yang mewajibkan zakat.36

f. Madzhab Imamiyah, mereka berpendapat bahwa kekayaan dagang tidak

wajib zakatnya karena menurut pendapat mereka yang lebih kuat

34 Abu Daud, op. cit, h. 330
35Ibid, h. 332
36 Yusuf Qardhawi, Fiqih Al-Zakat, Terj. Salam Harun dkk, ( Jakarta : Pustaka Lirera

Antar Nusa, 1983), h. 309
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mengatakan bahwa tidak ada sangkut pautnya dengan zakat. Tetapi

mereka berpendapat lain dengan mengatakan bahwa keuntungan dagang

harus dikeluarkan zakatnya sebesar seperlima persen dari keuntungan,

bukan dari moral. Landasan mereka adalah firman Allah SWT dalam surat

Al-Anfal 41, yang berbunyi :






Artinya : “Ketauhilah keuntungan ( ghanimah ) yang kalian peroleh,
maka seperlimanya adalah buat Allah, Rasul, keluarga terdekat, anak yatim,
orang miskin dan musafir”. (Q.S. Al-Anfal : 41 ).

Semua hasil usaha, keuntungan dagang, dan harta karun semuanya adalah

termasuk harta yang diistilahkan dengan harta ghanimah yang diwajibkan

zakatnya sebesar seperlima.

F. Zakat Pertanian

Di dalam zakat pertanian ini, tidak seorang pun dari ulama yang

menyangkal wajibnya zakat pada tanaman dan buah-buahan. Akan tetapi,

pertikaian yang ada diantara mereka adalah pada jenis-jenis yang diwajibkan,

mengenai ini terdapat beberapa pendapat para ulama, antara lain :

1. Al-Hasan al-Basri, al-Tsauri dan as-Sya’bi berpendapat bahwa hanya empat

macam saja jenis tanaman yang wajib dizakati, yaitu biji gandum, padi kurma
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dan anggur, Syaukani juga berpendapat demikian. Alasan kelompok ini adalah

karena hanya itulah yang disebutkan di dalam nash (hadist ).37

2. Abu Hanifah berpendapat, bahwa semua tanaman yang diusahakan (

diproduksi ) oleh manusia dikenakan zakat, kecuali pohon-pohonan yang tidak

berbuah.38

3. Malik berpendapat, bahwa tanaman yang bias tahan lama, kering dan

diproduksi atau diusahakan oleh manusia dikenakan zakat.

4. Syafi’I berpendapat, bahwa semua tanaman yang mengenyangkan ( member

kekuatan ), bias disimpan ( padi, jagung ) dan dialah manusia, wajib

dikeluarkan zakatnya.

5. Ahmad bin Hambali berpendapat bahwa semua hasil tanaman yang kering,

tahan lama, dapat ditimbang ( takar ) dan diproduksi ( diolah ) oleh manusia

dikenakan zakat.

6. Mahmud Syaltut berpendapat bahwa semua hasil tanaman dan buah-buahan

yang dihasilkan oleh manusiadikenakan zakat. Beliau melihat kepada umum

surat Al-An’am Atat 141 dan Al-Baqarah Ayat 267.39

Ulama madzhab sepakat, selain Hanafi, bahwa nisab tanaman dan buah-

buahan adalah lima wasaq. Satu wasaq sama dengan puluh gantang, yaitu kurang

lebih 750 Kg atau 930 liter. Maka apabila tidak mencapai target tersebut tidak

37 M. Ali Hasan , Masail Fiqhiyah, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997 ),  Cet II,
h. 5

38Ibid, h. 6
39Ibid, h. 8
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wajib zakat.40 Namun Hanafi berpendapat, baik banyak maupun sedikit wajib

dizakati secara sama.41

Semua ulama madzhab sepakat bahwa jumlah ( kadar ) yang wajib

dikeluarkan dalam zakat tanaman dan buah-buahan adalah sepersepuluh atau

sepuluh persen jika tanaman dan buah-buahan tersebut di siram air hujan atau

aliran sungai. Tapi jika air yang dipergunakannya dengan air irigasi ( dengan

membayar ) dan sejenisnya, maka cukup mengeluarkan lima persen.42

Mengenai ternak, secara umum di Indonesia yang dikenakan zakat

hanyalah hewan seperti kerbau, sapi dan kambing sesuai dengan nisabnya masing-

masing. Sedangkan untuk jenis ayam dan kuda di Indonesia tidaklah dikenakan

zakat kecuali bila di jadikan sebagai harta dagangan maka nisabnya sama dengan

perdagangan.

Sedangkan yang terakhir adalah rikaz dan barang tambang seperti emas,

perak, besi, timah, kuningan dan barang sejenisnya kesemuanya itu merupakan

harta temuan yang terpendam di dalam bumi. Maka bila harta tersebut di atas

telah mencapai nisab emas yaitu : 93,6 gram maka harus dikeluarkan 2,5 %

sebagai zakat.Adapun harta diperselisihkan wajib zakatnya adalah sebagai berikut

seperti yang tercantum di dalam buku pedomam zakat yang disusun oleh T.M

Hasbi Ash Shiddiqy sebagai berikut :

1. Emas dan perak yang di jadikan atau menjadi pakaian.

40 M, Ali Hasan, Loc.cit
41 Muhammad Jawad Mughniyah, op. cit, h. 186
42Ibid , h. 187
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2. Ma’din yang selain emas dan perak.

3. Benda-benda yang dikeluarkan dari laut.

4. Bintang yang diberikan dan dipekerjakan.

5. Kuda.

6. Madu

7. Buah-buahan selain korma.

8. Zabib atau anggur kering.43

Adapun persyaratan wajib zakat yang disepakati seperti yang tercantum di

dalam kitab Bidayatul Mujtahid yang berbunyi sebagai berikut:

نََّصاِب َوِامَّا َعَلى َمْن َتِجَب الزَّ َكاَة ِفِإنـَُّهْم ِاتـَّْفُقو ِانـََّها َعَلى ُكلِّ ُمْسِلِم َحاِرٍب بَِلٍغ َعاِقٍل َماِلٍك ال
َمِلًكاتَاًما

Artinya : Adapun orang-orang yang wajib atasnya disepakati oleh ulama
adalah Orang muslim, merdeka, berakal, sampai nisab dan milik yang
sempurna.44

Sedangkan orang-orang yang berhak menerima zakat secara umum adalah

seperti tercantum dalam surat At-Taubah Ayat 60 sebagai berikut :







43T.M Hasbi Ash Sadiqy, Op, Cit, h. 49
44 Ibnu Rusy, Bidayatul Mujtahid (Maktabah Masyhad Al-Husaini Al-Qariroh, 1389) juz

I, h. 254
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Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang
kafir, 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 yang sedang berjalanan, sebagai suatu
ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah maha mengetahui lagi maha
bijaksana.

Nabi Muhammad Saw menegaskan dalam suatu hadist yang berbunyi :

َمْن َسَلَك َطرِيـَْقا َيْطَلُب ِفْيِه ِعْلًما َسهََّذ اهللاُ َطرِيـَْقا ِإَلى اْلَجنَّةِ 

Artinya :Barang siapa yang berpergian untuk menuntut ilmu maka Allah
akan mempermudah jalan keluar baginya.

G. Hikmah dan Keutamaan Zakat

Dari beberapa penjelasan diatas, bila kita teliti dengan baik, mempunyai

hikmah bagi yang membayar zakat maupun yang menerima zakat. Orang yang

telah membayar zakat itu telah mendapatkan hikmah berupa kekayaan sehingga ia

mengerti dan memahami pemberian dari Allah, sehingga ia tidak akan

mempergunakan harta sekehendak hatinya sehingga dengan harta itu ia telah lupa.

Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 114 yang berbunyi sebagai

berikut :





Artinya :Maka makanlah rezki yang telah diberikan Allah kepadamu yang

halal lagi baik bersyukurlah kamu atas hikmah Allah yang telah diberikannya
kepadamu jika kamu hanya padanya saja menyembah.45

45 Departemen AgamaRI, Op, Cit, h. 419
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Kemudian dalam surat At-Taubah ayat 103 juga dijelaskan, antara lain

sebagai berikut :






Artinya : Ambillah dari sebagai harta mereka dengan zakat itu kamu

membersihkan dalam mensucikan mereka.46

Firman Allah dalam surat Ar-rum ayat 39 :





Artinya : Dan apa yang kamu berikan berupa zakat kamu maksudkan

untuk mencapai keridhaan Allah maka ( yang berbuat demikian ) itu orang-orang
melipatkan ganda pahala.47

Dan Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi :








Artinya :Perumpamaan nafkah dikeluarkan oleh orang-orang yang

menafkahkan zakat hartanya dijalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih
yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir seratus biji. Allah melipat
gandakan bagi siapa yang dikehendakinya.Dan Allah maha luas kurnianya lg
maha mengetahui.48

Adapun tujuan zakat  berdasarkan buku pedoman zakat adalah sebagai

berikut :

1. Memelihara manusia dari kehinaan dan kemelaratan.

2. Menguatkan kesatuan dan persatuan umat.

46Ibid, h. 297
47Ibid, h. 647
48Ibid, h. 65
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3. Membantu memperlancar tugas-tugas kepentingan umat.

4. Membersihkan kekayaan dalam arti secara menunaikan fungsi social dari harta

kekayaan.

5. Menolong orang yang berhutang yang tidak mampu membayar dan untuk

mengurangi ketergantungan dan perselisihan dalam masyarakat.

6. Mengurangi terjadinya akumulasi kekayaan pada beberapa orang atau

kelompok.

7. Membersihkan diri dari rakus dan kikir.49

Kemudian didalam buku pedoman zakat segi tiga dijelaskan hikmah

dengan diadakan zakat yaitu :

a. Kekayaan adalah nikmat Allah kepada hambanya yang wajib

disyukuri. Mensyukuri nikmat itu dapat dilakukan dengan

mengucapkan Alhamdulillah dan dapat pula dengan menggunakan

nikmat sesuai dengan perintah Allah. Membayar zakat adalah perintah

Allah, maka membayarnya berarti mensyukuri nikmat, nikmat yang

disyukuri dijanjikan Allah akan bertambah rezkinya.

b. Kekayaan yang dikumpulkan seseorang belum tentu hasil dari jerih

dan keringatnya sendiri, tapi bisa juga dari hasil tenaga buruh yang

49 Departemen Agama RI, Pedoman Zakat, (Jakarta : Proyek pembinaan dan Wakaf,
1983/1984 ), h. 12
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bekerja padanya. Misalnya seseorang memberikan tanah 10 hektar,

dalam penggarapannya tentu memerlukan orang lain, maka pada waktu

ia memetik hasil tanahnya misalnya padi ia harus memberikannya

kepada orang lain sebagai zakat, sekalipun pada waktu mereka bekerja

telah mendapatkan upah, karena bagaimanapun mereka tergolong fakir

miskin.

c. Zakat adalah mendidik manusia dan membiasakan menjadi orang yang

pemurah.

d. Diantar pencuri dan perampok ada yang disebabkan oleh

kemiskinannya. Keadaan yang demikian bisa ditolong dengan adanya

pembagian zakat, kiranya mereka tidak akan mencuri lagi dan zakat

termasuk juga pengamanan Negara. Itulah yang dimaksud dengan

sabda Nabi : “ Kadal Fakru Aiyakuna Kufra “. Yang artinya “

Kefakiran atau kemiskinan itu hampir-hampir orang yang menjadi

kafir atau kufur atau lupa kepada kebenaran”.


