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BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT DAN HUTANG

A. PENGERTIAN ZAKAT DAN HUTANG

Dalam bahasa Arab, zakat berarti kebersihan, perkembangan, dan

berkah. Dengan kata lain kalimat zakat bisa diartikan diberkahi. Makna-makna

tersebut diakui dan dikehendaki dalam Islam. Oleh karena itu barangsiapa yang

mengeluarkan zakat berarti ia membersihkan dirinya dan mensucikan hartanya,

sehingga diharapkan pahalanya bertambah dan hartanya diberkahi.1

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (masdar)

dari zaka, yazku, zakatan yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sesuatu

itu zaka, tumbuh dan berkembang, dan seseorang itu zaka, berarti orang itu

baik. Menurut Lisan al-Arab arti dasar dari kata zakat, ditinjau dari sudut

bahasa, adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Semuanya digunakan di

dalam al-Qur’an dan Sunnah.2

Abu Muhammad Ibnu Qutaibah mengatakan, bahwa “lafaz zakat

diambil dari kata zakah, yang berarti nama’, kesuburan dan penambahan.”

Harta yang dikeluarkan disebut zakat, karena menjadi sebab bagi kesuburan

harta.

1 Syaikh Hasan Ayyub, Fiqih Ibadah, ( Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), cet.ke 1, h.
501

2 Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, (Jakarta: P.T Pustaka litera AntarNusa, 2010), cet.ke 11,
h. 34
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Abu Hasan Al-Whaidi mengatakan bahwa zakat mensucikan harta dan

memperbaikinya, serta menyuburkannya. Menurut pendapat yang lebih nyata,

zakat itu bermakna kesuburan dan penambahan serta perbaikan. Asal

maknanya, penambahan kebajikan.3

Sedangkan menurut terminologi (istilah) adalah, kadar harta tertentu

yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan syarat-syarat

tertentu.4 Sementara itu, Imam Mawardi dalam kitab Al-Hawi mengatakan:

الزكاة اسم ألخذ شيء مخصوص من مال مخصوص علي اوصاف مخصوصة لطائفة 

مخصوصة.
Artinya: Zakat itu sebutan untuk pengambilan tertentu dari harta yang tertentu,

menurut sifat-sifat tertentu untuk diberikan kepada golongan yang

tertentu.

Sedangkan menurut As-Syaukani berkata:

اعطاء جزء من النصاب الي فقیر ونحوه غیر متصف بمانع شرعي یمنع من التصرف 

الیھ.
Artinya: Memberi suatu bagian dari harta yang sudah sampai nisab kepada

orang fakir dan sebagainya, yang tidak bersifat dengan sesuatu

halangan syara’ yang tidak membolehkan kita memberikan

kepadanya.5

Mazhab Maliki mendefenisikannya dengan, “Mengeluarkan sebagaian

yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nisab (batas

3 Hasbi Ash-Shiddieqy, Pedoman Zakat, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009),  cet.ke
1, h. 3-4

4 M. Ali Hasan, Masail fiqhiyah (Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan),
(Jakarta: PT RajaGrapindo Persada, 2000), cet.ke, 3, h. 1

5 Hasbi Ash-Shiddieqy, Op.cit, h. 5
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kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak

menerimanya (mustahiqq)-nya. Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan

mencapai hawl (setahun), bukan barang tambang dan bukan barang pertanian.

Mazhab Hanafi mendefenisikan zakat dengan, “menjadikan sebagian

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

ditentukan syari’at karena Allah SWT.” Kata “menjadikan sebagian harta

sebagai milik” (tamlik) dalam defenisi diatas dimaksudkan sebagai

penghindaran dari kata ibahah (pembolehan).6

Menurut Mazhab Syafi’I, zakat adalah sebuah ungkapan untuk

keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus. Sedangkan menurut

Hambali, zakat ialah hak yang wajib (dikeluarkan) dari harta yang khusus

untuk kelompok yang khusus pula.7 Yang dimaksud dengan kelompok khusus

itu adalah delapan kelompok yang diisyaratkan oleh Allah SWT. Dalam ayat

Al-Qur’an surah At-taubah 9: 60 berikut ini:















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

6 Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, (Jakarta: P.T Mitra Kerjaya Indonesia, 2010), cet. Ke-12,
h.83

7 Ibid
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berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam
perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan
Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.8

Dari pengertian diatas, penulis berpandapat bahwa zakat ialah

mengeluarkan sebahagian harta yang wajib dikeluarkan dari sebahagian harta

yang sudah mencapai nisabnya yang diberikan kepada orang yang berhak

menerimanya.

Dilihat dari satu segi, bila seorang mengeluarkan zakat, berarti

hartanya berkurang. Tetapi bila dilihat dari sudut pandang Islam, pahala

bertambah dan harta yang masih ada juga membawa berkah. Disamping pahala

bertambah, juga harta itu berkembang karena mendapat ridha dari Allah dan

berkat panjatan doa dari fakir miskin, anak-anak yatim dan para mustahik

lainnya yang merasa disantuni dari hasil zakat itu.9

Hutang didalam kamus bahasa Indonesia terdiri dari dua kata yaitu

“Utang” yang mempunyai arti uang yang dipinjamkan dari orang lain.

Sedangkan kata “piutang” mempunyai arti uang yang dipinjamkan (dapat

ditagih dari orang lain).

Menurut ahli fiqih pengertian hutang atau pinjaman adalah transaksi

antara dua pihak yang satu menyerahkan uangnya kepada yang lain secara

sukarela untuk dikembalikan lagi kepadanya oleh pihak kedua dengan hal yang

serupa. Atau seseorang menyerahkan uang kepada pihak lain untuk

dimanfaatkan dan kemudian dikembalikan lagi sejumlah yang dihutang.10

8 Depertemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahan, (semarang: Thaha Putra, 2010), h
196

9M. Ali Hasan, op.cit
10 http://kafeilmu.com/pengertian-hutang-piutang-dalam-islam/
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Sementara itu, menurut para ahli hutang ialah sebagai berikut:

“Hutang didefinisikan sebagai pengorbanan ekonomis yang mungkin

timbul dimasa mendatang dari kewajiban organisasi sekarang untuk

mentransfer aset atau memberikan jasa kepihak lain di masa mendatang,

sebagai akibat transaksi atau kejadian di masa lalu”. (Mamduh. M. Hanafi,

2004 :29).

“Hutang adalah semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak

lain yang belum terpenuhi, dimana hutang ini merupakan sumber dana atau

modal perusahaan yang berasal dari kreditor”. (S. Munawir, 2004:18).11

Menurut Setiawan S.H, pengertian utang diartikan sebagai berikut:

“Utang seyogiyanya diberi arti luas, baik dalam arti kewajiban

membayar sejumlah uang tertentu yang timbul karena adanya perjanjian utang-

piutang (dimana debitur telah menerima sejumlah uang tertentu dari

krediturnya), maupun kewajiban pembayaran sejumlah uang tertentu yang

timbul dari perjanjian atau kontrak lain yang menyebabkan debitur harus

membayar sejumlah uang tertentu. Dengan perkataan lain, yang dimaksud

dengan utang bukan hanya kewajiban membayar sejumlah uang tertentu yang

disebabkan karena dibitur telah menerima sejumlah uang tertentu karena

perjanjian kredit, tapi juga kewajiban membayar debitur yang timbul dari

perjanjian-perjanjian lain.12

11https://www.google.com/search?client=firefoxa&hs=N3v&rls=org.mozilla:enUS:officia
l&channel=sb&q=pengertian+utang+menurut+para+ahli&revid=837528656&sa=X&ei=2Lt6U4a
CEY2NuATv3IDABg&ved=0CIsBENUCKAM&biw=1440&bih=708

12 Fuzi Kadriah Zulaika, Pengertian Utang Dalam Kasus Kepalitan (Suatu Analisis
Yuridis : Berkaitan dengan Utang Dalam Putusan Pailit Manulife Indonesia), Universitas
Diponegoro Semarang, 2003, h. 52
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B. DASAR HUKUM KEWAJIBAN ZAKAT

Dasar hukum kewajiban membayar zakat adalah sebagaimana di

dalam Al-Qur’an dan hadis-hadis Nabi.

Dalam Al-Qur’an surah At-Taubah 9: 103 Allah berfirman:








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.13

Secara zhahir dalam ayat tersebut, Allah memerintahkan untuk

mengambil sebahagian harta orang kaya berupa zakat, yang mana zakat itu

dapat membersihkan dan mensucikan harta mereka. Zakat juga membersihkan

mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan terhadap harta benda

yang mereka miliki. Zakat juga berfungsi menyuburkan sifat-sifat kebaikan

dalam hati mereka dan membuat harta mereka berkembang dan bertambah.

Di dalam ayat lain Allah juga berfirman pada surah Ar-Rum 30: 39,

sebagai berikut:









13 Depertemen Agama RI, op.cit,
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Artinya: “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).14

Firman Allah juga dalam surah Al-Bayyinah 98:5 sebagai berikut:










Artinya: “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah

dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan)

agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan

menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus.15

Surah Al-Bayyinah: 5 di atas menjelaskan, bahwa zakat itu

membersihkan dan mensucikan diri dan harta. Kemudian surah Ar-Rum: 39

menjelaskan pula bahwa zakat yang dikeluarkan karena Allah akan melipat

gandakan pahala. Pahala sudah jelas mejadi milik kita, sedangkan harta yang

masih ada belum tentu sepenuhnya akan menjadi milik kita, karena sebab

bencana umpamanya atau karena sebab-sebab lainya. Dengan kata lain dapat

dikatakan bahwa apa yang sudah kita infaqkan, itulah sebenarnya milik hakiki

kita, sedangkan yang selebihnya belum tentu.

14 Ibid
15 Ibid
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Selanjutnya surah Al-Bayyinah: 5 menerangkan lagi, bahwa seseorang

baru benar-benar beragama apabila mengabdi kepada-Nya dengan ikhlas,

medirikan sholat dan menunaikan zakat. Bayangkan keuntungan yang sifatnya

abstrak, yang tidak dapat dirasakan dengan segera, biasanya kurang menarik

untuk sebagian hamba Allah ini, seperti imbalan pahala dan kebersihan jiwa.16

Firman Allah juga dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah (2): 43, 83,

110, An-Nisa’ (4): 77, Al-Hajj (22): 78, An-Nur (24): 56, Al-Mujadalah (58):

13 dan Al-Muzammil (73): 20:


….

Artinya: dan dirikanlah shalat, tunaikanlah.17

Adapun dasar hukum dari hadis Nabi yaitu sebagai berikut:

وعن ابن عمر رضي هللا عنھما ان رسول هللا صلي هللا علیھ وسلم قال: بني اسالم علي 

ھادة ان الالھ اال هللا, وان محمدا رسول هللا واقام الصالة, وایتاء الزكاة, وحج خمس: ش

البیت, وصوم رمضان. (متفق علیھ)

Artinya: “Dari Ibn ‘Umar ra. Bahwa Rasulullah saw. Bersabda: “Islam itu
didirikan atas lima sendi yaitu: persaksian tiada tuhan selain Allah
dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat,
menunaikan zakat, haji dan puasa pada bulan Ramadhan. (Muttafaq
Alaihi).18

Dari hadis diatas yang diriwayatkan dari Ibn ‘Umar menyatakan

bahwa islam didirikan atas lima sendi atau dasar yang salah satunya adalah

zakat. Jika kita tidak menunaikan zakat, maka sendi islam kita tidak akan

16M. Ali Hasan, op.cit, h. 3
17 Depertemen Agama RI, op.cit
18 Muslich Shabir, Terjemah Riyahdus Sholihin, (Semarang: PT. Karya Toha Putra,

2004),  edisi kedua, Juz 2, h. 118
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sempurna. Zakat merupakan ibadah mailayah yang bisa mengurangi

kesenjangan antara orang kaya dengan orang miskin.

Dalam hadits lain Rasulullah juga bersabda:

ابن عباس ان النبي صلي هللا علیھ وسلم بعث معاذا الي الیمن فذكر الحدیث وفیھ: ان عن

( متفق علیھ ؤخذ من اغنیائھم فترد في فقرائھمهللا قد افترض علیھم صدقة في اموالھم ت

واللفظ للبخارى)

Artinya: “Dari Ibn Abbas bahwasanya Rasulullah mengutus Muadz dan ia
menyebutkan hadis dan isinya: Sesungguhnya Allah SWT. telah
mewajibkan zakat kepada mereka di dalam harta mereka yang
diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada fakir miskin (
Muttafaq Alaih, dan lafaznya Bukhori)19

Hadits Nabi diatas yang diriwayatkan dari Ibn Abbas, secara zahir

menunjukkan bahwa Allah memerintahkan mengambil zakat dari harta orang

yang kaya. Yang mana pada saat itu Rasulullah mengutus Muadz ke Yaman

untuk menjadi hakim atau gubernur pada tahun kesepuluh Hijriah sebelum

Nabi haji, Rasul memerintahkan agar Muadz memberitahukan kepada mereka

agar para masyarakat mengeluarkan zakat yang diberikan kepada fakir miskin.

Sabda Rasulullah, “Mewajibkan zakat di dalam harta mereka”

menunjukkan dua hal:

Pertama, bahwa zakat diwajibkan pada harta, bukan pada tanggung

jawab seseorang. Ini adalah dasar pengambilan hukum wajibnya, dengan

demikian harta orang-orang yang belum dewasa dan orang gila tetap terkena

zakat. Akan tetapi para ulama bersamaan dengan sabda tersebut berkata,

19 As-Sayyid Imam Muhammad Bin Ismail al-Kahlany, Subu As-salam, (Semarang:
Karya tohah Putra, 1182), Juz 2, h.120
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“Sesungguhnya zakat memiliki hubungan dengan tanggung jawab seseorang.

Apabila harta zakat rusak setelah ia diwajibkan, maka hukum zakat tidak

gugur. Dan apabila zakat itu dikeluarkan bukan dari harta itu sendiri-tetapi dari

yang sejenisnya-maka hal itu telah mencukupi.

Kedua, hadis menunjukkan wajibnya zakat harta secara umum. Ia

bersifat mutlak, baik sedikit ataupun banyaknya dan ia juga bersifat global

pada kadar tertentu yang harus dikeluarkan. Tetapi terdapat pada teks-teks lain

yang mengkhususkan keumumamnya dan mengikat kemutlakannya serta

menjelaskan keglobalannya.20

Abu Hurairah r.a. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. Bersabda,

مھره ان هللا عز وجل یقبل الصدقات ویأخذھا بیمنھ فیربیھا ألحدكم كما یربي احدكم

(رواه البخاري)اوفلوه او فصیلھ حتي ان اللقمة لتصیر مثل أحد 

Artinya: “Sesungguhnya Allah menerima zakat dan mengambilnya dengan
tangan kanan-Nya lalu menambahkannya untuk salah satu diantara
kalian, sebagaimana salah seorang diantara kalian menumbuh
kembangkan anak kudanya atau anak untanya. Bahkan satu suap pun
akan menjadi sebesar Gunung Uhud. (HR Bukhori)21

Adapun ijma’ ulama yang mengatakan kewajiban zakat adalah sebagai

berikut: Orang-orang islam semua sepakat atas wajibnya zakat dalam semua

keadaan, para sahabat RA sepakat bahwa akan membunuh orang yang enggan

membayar zakat, maka barang siapa yang ingkar akan kewajiban zakat ia

adalah kafir dan murtad dari agama Islam.

C. KETENTUAN TENTANG ZAKAT

20 Abdullah Bin Abdurrahman Al-Bassam, Syarah Bulughul Maram, (Jakarta: Pustaka
Azzam, 2006), Jilid 3, h. 312

21 Bukhori, Shohih Bukhori (    ) jilid 2, h.134
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1. Rukun dan Syarat Zakat

a. Rukun Zakat

Rukun zakat ialah mengeluarkan sebahagian dari nisab (harta),

dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai

milik orang fakir, dan menyerahkannya kepadanya atau harta tersebut

diserahkan kepada wakilnya, yakni imam atau orang yang bertugas

untuk memungut zakat.22

Unsur -unsur yang terdapat dalam pelaksanaan zakat yaitu:

1. Orang yang berzakat (muzaki)

2. Harta yang dikenakan zakat, dan

3. Orang yang menerima zakat (mustahik).23

b. Syarat Zakat

Zakat mempunyai syarat wajib dan syarat sah. Para ulama

sepakat, syarat wajib zakat ialah merdeka, islam, baligh, berakal,

mencapai nisab, milik penuh dan mencapai hawl.

Adapun syarat sahnya, menurut kesepakat ulama, adalah niat

yang disertai pelaksanaan zakat.

A. Syarat wajib zakat

1. Merdeka

Menurut kesepakat ulama, zakat tidak wajib kepada

hamba sahaya, karena hamba sahaya tidak memilki hak milik.

22 Wahba Al-Zuhayly, Zakat Kajian Berbagai Mazhab, (Bandung: PT Remaja
Rosdakarya, 2008), cet.ke 7, h. 97-98

23 Hassan Saleh, Kajian Fiqih Nabawi dan Fiqih Kontemporer, (Jakarta: PT
Rajagrapindo Persada, 2008), h. 159
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Tuannya lah yang memiliki apa yang ada ditangannya. Begitu juga,

mukhatib (hamba sahaya yang dijanjikan akan dibebaskan tuannya

dengan cara menebus dirinya) atau semisalnya dengan tidak wajib

mengeluarkan zakat, karena kendatipun dia memiliki harta.

Hartanya tidak dimiliki secara penuh. Dan sesungguhnya, menurut

jumhur ulama, bahwa zakat diwajibkan atas tuannya, karena

sesungguhnya dialah yang memilki harta hambanya.24

2. Islam

Menurut ujma’, zakat tidak wajib atas orang kafir, karena

zakat merupakan ibadah mahdhah yang suci sedangkan orang kafir

bukan orang yang suci.

Para fuqaha tidak mewajibkan zakat atas orang kafir asli

kecuali dua hal, yaitu:

Pertama, sepersepuluh. Yaitu yang diambil dari kafir

harbi yang telah mengadakan perjanjian untuk menyerahkan

hartanya sepersepuluh, harta itu hendaknya diambil. Namun, jika

tidak ada perjanjian diantara mereka, tidak lah sedikitpun diambil

dari kafir harbi tersebut.

Kedua, Abu Hanifah, Syafi’i, dan Ahmad Bin Hambal

berpendapat bahwa khusus untuk orang nasrani dari Bani Tughlub,

zakatnya mesti dilipatgandakan karena zakat berfungsi sebagai

pengganti upeti. Lagi pula tindakan ini merupakan pelanjutan

24 Wahba Al-Zuhaily, Fiqhul Islam Waadillatuhu, (Damaskus: Dar Al-fikr, tth), jilid 2, h.
738
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tindakan Umar ra., adapaun menurut Malik, pengkhususan itu tidak

di-nas-kan dalam islam. 25

3. Baligh dan Berakal

Keduanya dipandang sebagai syarat oleh mazhab Hanafi.

Dengan demikian, zakat tidak wajib diambil dari harta anak kecil

dan orang gila sebab keduanya tidak termasuk dalam ketentuan

orang yang wajib mengerjakan ibadah, seperti sholat dan puasa.

Sedangkan menurut jumhur, keduanya bukan merupaka syarat.

Oleh karena itu, zakat wajib dikeluarkan dari harta anak kecil dan

orang gila. Zakat tersebut dikeluarkan oleh walinya.26

4. Mencapai nisab

Maksudnya ialah nisab yang ditentukan oleh syara’

sebagai tanda kayanya seseorang dan kadar-kadarnya berikut yang

mewajibkannya zakat. Penjelasan mengenai nisab-nisab yang

ditentukan oleh syara’ akan dijelaskan dalam pembahasan

mengenai harta-harta yang dizakati.

Walaupun demikian, kesimpulannya ialah bahwa nisab

emas adalah 20 mitsqal atau dinar. Nisab perak adalah 200 dirham.

Nisab biji-bijian, buah-buahan setelah dikeringkan, menurut selain

mazhab Hanafi ialah 5 watsaq (653 kg). Nisab kambing adalah 40

ekor, nisab unta 5 ekor, dan nisab sapi 30 ekor.27

5. Milik penuh

25Wahba Al-Zuhayly, op.cit. h.99-100
26 Ibid
27 Ibid, h. 102
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Para fuqaha berbeda pendapat tentang apa yang dimaksud

dengan denga harta milik. Apakah harta milik yang sudah ada

ditangan sendiri, ataukah harta milik yang hak pengeluarannya

berada ditangan seseorang, dan ataukah harta yang dimiliki secara

asli.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa yang dimaksud

dengannya ialah harta yang dimiliki secara utuh dan berada dan

berada ditangan sendiri yang benar-benar dimiliki.

Mazhab Maliki berpendapat bahwa yang dimaksud dengan

harta yang dimiliki secara penuh ialah harta yang dimiliki secara

asli dan hak pengeluarannya berada di tangan pemiliknya.

Mazhab Syafi’i berpendapat bahwa yang dimaksud

dengan harta yang dimiliki secara penuh ialah harta yang dimiliki

secara asli, penuh dan ada hak untuk mengeluarkannya.

Mazhab Hambali berpendapat bahwa harta yang dizakati

harus merupakan harta yang dimiliki secara asli dan bisa

dikeluarkan sesuai dengan kehendak pemiliknya.28

6. Berlalu setahun

Maksudnya adalah bahwa pemilikan berada ditangan

pemiliknya sudah berlalu masanya dua belas bulan Qomariyah.

Persyaratan setahun ini hanya untuk ternak, uang, dan harta

dagangan, yaitu dapat dimasukkan ke dalam istilah “zakat modal”.

28 Ibid, h.102-105
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Tetapi hasil pertanian, buah-buahan, madu, logam mulia, harta

karun, dan lain-lainnya yang sejenis, tidaklah dipersyaratkan satu

tahun, dan semuanya itu dapat dimasukkan kedalam istilah “zakat

pendapat”.29

B. Syarat Sah Pelaksanaan zakat

1. Niat

Para Fuqaha sepakat bahwa niat merupakan syarat

pelakasanaan zakat. Pendapat ini berdasarkan sabda Nabi saw

berikut: “pada dasarnya amalan-amalan itu dikerjakan dengan

niat.” Pelaksanaan zakat merupakan salah satu amalan. Ia

merupakan ibadah seperti halnya sholat. Oleh karena itu ia

memerlukan niat untuk membedakan ibadah yang fardhu dan

nafilah.

2. Tamlik (memindahkan kepemilikan harta kepada penermanya)

Tamlik menjadi syarat sahnya pelaksanaan zakat, yakni

harta zakat diberikan kepada mustahiqq. Dengan demikian

seseprang tidak boleh memberikan makanan (kepada mustahiq),

kecuali dengan jalan tamlik.30

2. Syarat Harta Yang Wajib Zakat

Syarat harta yang wajib zakat padanya ialah beberapa syarat sebagai berikut:

a. Keadaan harta yang dimiliki dengan jelas

29 Yusuf Al-Qardawi, penerjemah: Agus Efendi, Bahruddin Fanany, Hukum Zakat,
(Jakarta: PT Pustaka Lintera AntarNusa, 2010), cet.ke 11, h. 161

30Wahba Al-Zuhayly, op.cit. h. 114-117
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b. Keadaan harta yang dimiliki adalah mutlak (artinya keadaan

kepemilikan seorang budak yang ada di tangan)

c. Keadaan harta yang dimiliki berkembang

d. Keadaan harta itu bertambah dengan sendirinya

e. Mencapai hawl (berlalu setahun)

f. Mencapai nisab, dan nisab setiap harta itu menurut hitungannya masing-

masing

g. Selamat dari adanya yang menghalangi kewajiban zakat, dan yang

menghalanginya ialah karena adanya hutang yang dimiliki yang

mengurangi nisabnya.31

3. Harta Yang Wjib di Keluarkan Zakatnya

a. Zakat Binatang Ternak

Dunia binatang amat luas dan banyak, tetapi yang berguna bagi

manusian sedikit sekali. Yang berguna adalah binatang-binatang yang

oleh orang Arab disebut “an’am” yaitu: unta, sapi termasuk kerbau,

kambing dan biri-biri. Binatang-binatang tersebut telah dianugrahkan

Allah kepada hamba-hamba-Nya dan manfaatnya banyak diterangkan

dalam ayat-ayat suci Al-Qur’an. Allah berfirman dalam surah An-Nahal

(16); 5-7:









31 Ali Jumah Muhammad, Muhammad Ahmad Siraj, Ahmad Jabir Badran, Mausua’ah
Fatawa Al-Muamalah Al-Maliyah, (Qahirah: Darussalam, 2010), jilid 16, juz 1, cet.ke 1, h. 30
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Artinya: “Dan dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu;
padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai
manfaat, dan sebahagiannya kamu makan. Dan kamu
memperoleh pandangan yang indah padanya, ketika kamu
membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu
melepaskannya ke tempat penggembalaan. Dan ia memikul
beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup
sampai kepadanya, melainkan dengan kesukaran-kesukaran
(yang memayahkan) diri. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar
Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. (QS. An-Nahal: 5-7)32

Syarat zakat hewan ternak adalah sebagai berikut:

a. Mencapai nisab

b. Mencapai haul

c. Digembalakan di rumput yang mubah di dalam sebagian besar

tahun.33

d. Tidak dipekerjakan, seperti menggarap tanah pertanian, dijadikan

alat untuk mengambil air guna menyiram tanaman, dipergunakan

untuk alat pengangkut barang-barang dan lain sebagainya. Syarat ini

khusus untuk unta dan sapi.34

1. Zakat unta

Unta tidak wajib dikeluarkan zakatnya, kecuali telah

mencapai lima ekor. Jika jumlah unta telah mencapai lima ekor dan

32 Depertemen Agama RI, op.cit
33 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, penerjemah: AbuSauqina Lc, Abu Aulia Rahman Lc,

(Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), Jilid 2, cet.ke 1, h. 95
34 Yusuf Al-Qardawi, op.cit, h.172
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dia digembalakan serta telah mencapai satu tahun (hawl), maka

wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak 1 ekor kambing. Jika mencapai

sepuluh ekor unta, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2 ekor

kambing. Demikian seterusnya, jika setiap bertambah lima,

bertambah pula zakatnya sebanyak seeokor kambing.35

2. Zakat sapi

Hewan sapi tidak wajib dikeluarkan zakatnya, kecuali telah

mencapai tiga puluh ekor, mendapat makanannya dengan cara

digembalakan dan mencapai satu tahun. Jika hewan sapi telah

mancapai kriteria tersebut, maka wajib dikeluarkan zakatnya satu

ekor tabi’ atau tabiah (sapi jantan atau betina yang umurnya satu

tahun). Jika jumlah sapi mencapai empat puluh, maka zakatnya

adalah satu musinnah (sapi betina yang umurnya dua tahun). Jika

jumlah sapi telah mencapai enam puluh ekor, maka zakatnya adalah

dua tabi’. Jika jumlah sapi telah mencapai tujuh puluh ekor, maka

zakatnya adalah dua musinnah. Jika jumlah sapi telah mencapai

sembilan puluh ekor, maka zakatnya adalah tiga tabi’. Jika

jumlahnya telah mencapai seratus ekor, maka zakatnya adalah

musinnah dan dua tabi’. Jika jumlahnya mencapai seratus dua puluh

ekor, maka zakatnya adalah tiga musinnah atau empat tabi’.

Demikianlah seterusnya, setiap tiga puluh ekor sapi zakatnya satu

35 Sayyid Sabiq, op.cit, h. 96
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ekor tabi’ dan setiap empat puluh ekor sapi zakatnya adalah satu

musinnah.36

3. Zakat kambing

Kambing tidak ada zakatnya, kecuali telah mencapai empat

puluh ekor. Apabila telah mencapai empat puluh ekor dan haul,

zakatnya satu ekor kambing. Apabila jumlahnya telah mencapai 121

ekor kambing, zakatnya adalah tiga kambing. Setiap bertambah

seratus setelah itu, zakatnya bertambah satu ekor kambing.

Jika kambingnya berupa dha’n (domba), zakatnya adalah

jadza’ (kambing berumur enam bulan atau lebih). Dan jika

kambingnya berupa ma’iz (kambing biasa), zakatnya adalah tsaniy

(kambing yang berumur satu tahun penuh).37

b. Zakat Nuqud (emas, perak dan uang)

1. Zakat emas

Nisab zakat emas adalah 20 mitsqal atau satu dinar. Kira-kira

kadar seperti itu sama dengan 14 liras emas Utsmani, 12 lira Inggris,

kira-kira sama dengan 100 gram dalam ukuran mitsqal Iraq, atau

sama dengan 96 gram ukuran mitsqal orang-orang non Arab.

Menurur jumhur, ukuran emas tersebut sama dengan 91, 23/25 gram.

Perbedaan antara dua ukuran mitsqal (Iraq dan non-Arab)

hanya berkisar 0,2 gram. Mitsqal non-Arab  sama dengan 4,8 gram,

sedangkan mitsqal Iraqi sama dengan 5 gram. Kita dianjurkan

36 Ibid, h. 97-98
37 Ibid
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berpegangan kepada ukuran yang lebih sedikit, sebagai upaya

kehati-hatian sehingga ukuran emas diatas sama dengan 96 gram

atau 85 gram. Hal ini sama dengan dirham orang Arab yang satu

dirhamnya sama dengan 2,975 gram.38

2. Zakat perak

Nisab zakat perak adalah 200 dirham yang kira-kira menurut

mazhab Hanafi sama dengan 700 gram atau menurut jumhur 643

gram. Jumhur, selain mazhab Syafi’i, membolehkan penggabungan

kedua jenis nuqud (emas dan perak) untuk menggenapkan jumlah

nisab.

Dengan demikian, emas bisa digabungkan dengan perak,

begitu pula sebaliknya. Atas dasar ini, orang yang memiliki 100

dirham perak dan 5 mitsqal (emas) yang harganya sama dengan 100

dirham, wajib wajib mengeluarkan zakatnya sebab maksud dari

zakat kedua jenis itu sama. Keduanya sama dengan satu jenis.39

Kadar zakat yang dikeluarkan dari emas dan perak ialah ialah

seperempat puluh (2.5 %). Dengan demikian, jika seseorang

memiliki 200 dirham dan telah mencapi masa hawl, zakat yang

wajib dikeluarkan darinya adalah 5 dirham, sedangkan jika dia

memiliki 20 mitsqal, zakat yang wajib dikeluarkan darinya ialah 0.5

dirham (mitsqal).40

3. Zakat uang

38Wahba Al-zuhaily, op.cit, h.127
39 Ibid
40 Ibid, h. 129
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Uang kertas atau uang logam ialah uang yang bisa

menggantikan kedudukan emas dan perak. Nilai uang ditentukan

oleh Bank sentral Negara yang nilainya sama dengan emas. Uang

dijadikan sebagai alat pembayaran yang berlaku. Hanya saja,

kebanyakan negara melarang penggunaan emas sebagai alat tukar.

Oleh karena itu penggunaannya tidak diizinkan lagi. Mereka justru

menggunakan uang kertas atau logam yang dibuat dari campuran

logam tertentu, seperti tembaga dan yang lainnya.

Karena peraturan ini muncul setelah perang Dunia I, para

fuqaha kita dahulu tidak membicarakannya. Hukum zakat uang

kertas dibahas oleh para fuqa kontemporer. Mereka menetapkan

bahwa uang wajib dizakati menurut jumhur fuqaha (mazhab Hanafi,

Maliki, dan Syafi’i) karena adakalanya uang tersebut utang qawiy

bagi kas negara, cek piutang, atau posweel bank yang harganya sama

dengan uang tersebut. Uang berada pada posweel bank dipandang

sebagai utang bagi bank.

Pengikut mazhab Hambali tidak berpendapat seperti diatas.

Menurutnya, tidak ada kewajiban zakat dalam harta uang kecuali

jika uang tersebut ditukar dengan barang logam mulia, yakni emas

dan perak.

Uang kertas wajib dikelaurkan zakatnya sebanyak

seperempat puluh (yakni 2.5 %).41

41 Ibid, h. 144
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Nisab harta uang, sebagaimana telah dijelasakan di muka,

ialah seharga nisab emas yang telah ditentukan oleh syara’, yakni 20

mitsqal atau dinar.

Menurut pendapat yang paling shahih, nisab uang hendaknya

disesuaikan dengan harga emas karena emaslah yang menyeimbangi

nisab binatang ternak (unta, sapi, dan kambing). Lagi pula, karena

tingkat mata pencarian semangkin tinggi dan kebutuhan-kebutuhan

hidup semangkin mahal. Walaupun demikian, kebanyakan ulama

kontemporer berpendapat bahwa nisab uang disamakan dengan

harga perak. Pendapat para ulama ini berdasarkan alasan bahwa

penyamaan zakat uang dengan harga perak lebih bermanfaat bagi

kaum fakir, dan tindakan tersebut lebih mencerminkan sikap

ihtiyath. Lebih dari itu, nisab perak telah disepakati (ijma’) dan

ditetapkan oleh hadis yang sahih. Dahulu, di Mesir satu dirham

perak sama dengan 26 riyal sama dengan 9 1/3 qirsy atau sekitar 50

riyal di Arab Saudi dan Emirat Arab, sekitar 60 atau 55 rupe di

Pakistan dan India. Zakat uang tidak wajib kecuali setelah mencapai

nisab yang ditentukan oleh syara’, mencapai hawl, dan terbebas dari

utang. Inilah pendapat yang benar dan adil.42

c. Zakat kekayaan dagang

Seseorang yang memiliki kekayaan perdagangan, masanya

sudah berlalu setahun, dan nilainya sudah sampai nisab pada akhir tahun

42 Ibid, h. 145
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itu, maka orang itu wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2.5%, dihitung

dari modal dan keuntungan, bukan dari keuntungan saja.43

Modal dagangan adakalanya berupa uang dan adakalanya

berupa barang yang dihargai dengan uang. Mengenai modal berupa

uang, persoalannya terang. Tetapi mengenai modal berupa barang, maka

syarat wajib zakatnya sama dengan syarat wajib zakat uang, yaitu sudah

berlalu masanya setahun, berjumlah minimal tertentu atau sampai

senisab, bebas dari hutang, dan lebih dari kebutuhan pokok. Menurut

kita satu nisab sekarang, sama nilainya dengan harga 85 gram emas.44

Zakat yang wajib dikeluarkan dari harta perdagangan ialah

seperempat puluh harga abarang dagangan. Jumlah zakat yang wajib

dikeluarkan darinya sama dengan zakat naqdyn (emas dan perak).

Pendapat ini disepakati oleh para ulama.45

d. Zakat pertanian

Zakat pertanian yang wajib dikeluarkan apabila yang diari

dengan sungai atau hujan, maka zakatnya 10 %,sedangkan yang diairi

dengan penyiraman sendiri, maka zakatnya 5 %.46

Jumhur ulama terdiri dari para sahabat, tabi’in, dan para ulama

sesudah mereka berpendapat bahwa tanaman dan buahan samasekali

tidak wajib zakat sampai berjumlah lima beban unta (wasaq).

43 Yusuf Qardawi, op.cit, h. 298
44 Ibid, h. 314
45Wahba Al-Zuhaily, op.cit, h. 169
46 Yusuf Qardawi, op.cit, h 331
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Berdasarkan sabda Rasulullah saw., “kurang lima wasaq tidak wajib

zakat”. Hadis ini disepakati adalah sahih.47

Bila dihitung dengan beratnya, maka satu nisab itu sama dengan

300 x 4.8 ratl Mesir = 1440 ratl gandum. Dan bila dihitung dengan

kilogram maka sama dengan 300 x 2, 176 kg Gandum = 652,8 atau +

653 kg.48

e. Zakat barang tambang dan temuan

Ada beberapa hal yang diperselisihkan oleh para fuqaha, yaitu

makna barang tambang (ma’din), barang temuan (rikaz), atau harta

simpanan (kanz), jenis barang tambang yang wajib dikeluarkan zakatny,

dan kadar-kadar zakat untuk setiap barang tambang dan temuan.

Menurut mazhab Hanafi, barang tambang adalah adalah barang

temuan itu sendiri, sedangkan menurut jumhur, keduanya berbeda.

Barang tambang, menurut mazhab Maliki dan Syafi’i adalah emas dan

perak sedangkan menuru mazhab Hanafi, barang tambang ialah setiap

yang dicetak menggunakan api. Adapun mazhab Hambali berpendapat

bahwa yang dimaksud dengan barang tambang ialah semua jenis barang

tambang, baik yang berbentuk padat maupun cair.

Zakat yang mesti dikeluarkan dari harta barang tambang,

menurut mazhab Hanafi, Malik ialah seperlima (khumus), sedangkan

menurut mazhab Syafi’i dan hambali sebanyak seperempat puluh.

47 Ibid, h. 342
48 Ibid, h. 351



56

Mengenai zakat yang mesti dikeluarkan dari rikaz (barang temuan),

semua ualama sepakat bahwa zakatnya seperlima (khumus).49

f. Zakat pencarian dan profesi

Barangkali bentuk penghasilan yang paling menyolok zaman

sekarang ini adalah apa yang diperoleh dari pekerjaan profesinya.

Pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam:

Pertama adalah pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa

tergantung kepada orang lain, berkat kecakapan tangan maupun otak.

Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan

profesional, seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, advokat,

penjahit, tukang kayu dan lain-lainnya.

Kedua adalah pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak

lain, baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan

memperoleh upah, yang diberikan, dengan tangan, otak, maupun kedua-

duanya. Penghasilan dari pekerjaan seperti itu berupa gaji, upah, ataupun

honorarium.50

Adapaun nisab yang yang dikeluarkan dari zakat profesi ialah

ditetapkan sebesar 85 gram emas. Besar itu sama dengan dua puluh

mitsqal hasil pertanian yang disebutkan olehbanyak hadis. Banyak orang

yang memperoleh gaji dan pendapatan dalam bentuk uang, maka yang

paling baik adalah menetapkan nisab gaji itu berdasarkan nisab uang.51

49Wahba Al-Zuhaily, op.cit, h 147
50 Yusuf Qardawi, op.cit, h. 459
51 Ibid, h. 482
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Adapun besar zakat yang dikeluarkan zakatnya yang

berprofesi sebagai pegawai yang mereka dapi pekerjaan mereka,

maka zakatnya adalah seperempat puluh, sesuai dengan keumuman

nash yang mewajibkan zakat uang sebesar seperempat puluh.52

4. Orang Yang Menerima Zakat

Berdasarkan firman Allah di dalam Al-Qur’an surah At-taubah 9:

60, bahwa orang yang berhak menerima zakat itu tergolong ke delapan

kelompok, yaitu:















Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir,
orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang
dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang
berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang
dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah,
dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah:
60).53

Yang berhak menerima zakat Ialah:

1. Orang fakir, orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai

harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.

52 Ibid, h. 488
53 Depertemen Agama RI, op.cit
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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.


