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BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG

ZAKAT MAL (HARTA)

A. Penegrtian Zakat Mal

Zakat secara etimologis berasal dari kata yang berarti tumbuh,

kesuburan dan pensucian. Kata zakat digunakan untuk pemberian harta

tertentu karena di dalamnya terdapat suatu harapan mendapat berkah,

mensucikan diri dan menumbuhkan harta tersebut untuk kebaikan 1.

Adapun menurut terminologis, zakat diartikan sebagai pemberian

sesuatu yang wajib diberikan dari sekumpulan harta tertentu, menurut sifat -

sifat dan ukuran tertentu kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya2.

Kata mal jamak dari kata amwal dapat diartikan sebagai segala sesuatu

yang diinginkan sekali oleh manusia untuk memiliki dan menyimpannya. Pada

mulanya kekayaan sepadan dengan dengan emas dan perak, namun kemudian

berkembang menjadi segala barang yang dimiliki dan disimpan 3.

Dalam kitab Fathul Mu’in disebutkan zakat mal ( harta benda ) yaitu

zakat yang di keluarkan dari harta benda tertentu misalanya emas, perak,

binatang, tumbuhan (biji - bijian), dan harta perniagaan 4.

Para pemikir ekonomi Islam kontemporer mendefinisikan zakat mal

sebagai harta yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat berwenang,

1 Sayid Sabiq, Fiqih Sunnah, (Baerut Libanon: Dar al - Fikr, 1983), Jilid II., h., 276
2 Dr. Wahbah Zuhailiy, Al - Fiqhu al - Islami wa - Adalatuhu, (Damaskus: Dar al - Fikr,

1409, Juz II., h., 730
3 Mursyidi, Akutansi Zakat Kontemporer, (Bandung: Rosyda Karya, 2003), h., 89
4 Zainuddin bin Muhammad Al – Ghazali Al - Malibari, Fath Al - Mu’in, (Bairut : Darul

Al – Fikri,tt), h., 34.
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kepada masyarakat umum atau individu yang bersifat mengikat dan final,

tanpa mendapat imbalan tertentu yang dilakukan pemerintah sesuai dengan

kemampuan pemilik harta, yang dialoksikan untuk memenuhi kebutuhan

delapan golongan yang telah ditentukanoleh Al-Qur’an, serta untuk memenuhi

tuntutan politik bagi keuangn Islam 5.

B. Dasar Hukum

Sebagai salah satu rukun Islam, zakat adalah fardhu ‘ain dan kewajiban

ta’abuddi. Dalam Al - Qur'an perintah zakat sama pentingnya dengan perintah

shalat 6. Zakat merupakan rukun agama Islam yang sama dengan rukun -rukun

agama Islam yang lain, merupakan fardhu dari fardhu-fardhu agama yang

wajib diselenggarakan. Di dalam Al - Qur'an banyak ayat yang menyuruh kita

untuk melaksanakan dan menunaikan zakat. Sedemikian pula banyak sekali

hadis yang menganjurkan dan memerintah kita memberikan zakat 7.

Adapun dasar hukum zakat harta (mal) diantaranya adalah firman Allah

Swt. yang berbunyi :









5 Nurdin Muhd Ali, Zakat Sebagai Instrument Dalam Kebijakan Fiskal, (Jakarta : Raja
Grafindo Persada, 2006), h., 6

6 Sahal Mahfudh, Nuansa Fiqih Sosial, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), h., 145
7 Hasbiy as-Shidiqiy, Op.cit., hlm.15
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Artinya: " Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta

orang - orang yang rukuk". (Q.s Al - Baqoroh: 43) 8.

Maksud ayat ini, َوأَِقيُمواْ ٱلصََّلٰوةَ  " Dan dirikanlah shalat " yaitu secara lahir

maupun batin, َوَءاُتوْا ٱلزََّكٰوةَ  " Dan tunaikanlah zakat " terhadap orang-orang yang

berhak menerimanya, ِكِعنيَ ٲَكُعوْا َمَع ٱلرَّ ۡ◌ َوٱر " Dan ruku’lah beserta orang-orang

yang ruku’" , maksudnya shalatlah beserta orang-orang yang shalat karena

bila kalian melakukan hal itu dengan keimanan kepada Rasul-rasul Allah dan

ayat-ayatNya maka sesungguhnya kalian telah menyatukan antara perbuatan-

perbuatan yang lahir dan yang batin, dan antara keikhlasan kepada Allah dan

berbuat baik kepada hamba-hambaNya, dan antara ibadah-ibadah hati, tubuh

dan harta (zakat). Dan firman-Nya, ِكِعنيَ ٲَكُعوْا َمَع ٱلرَّ ۡ◌ َوٱر " Dan ruku’lah beserta

orang-orang yang ruku’ " maksudnya shalatlah bersama orang-orang yang

shalat, dalam hal ini ada suatu perintah untuk shalat berjamaah dan

kewajibannya. Dan bahwasanya ruku’ itu merupakan rukun di antara rukun-

rukun shalat, karena Allah telah menyebutkan shalat dengan kata ruku’.

Sedangkan mengungkapkan suatu ibadah dengan kata yang merupakan

bagian darinya adalah menunjukkan kepada wajibnya hal itu padanya9.

Dalam surat yang ke – 2 yaitu yang terdapat dalam surat At - Talak

ayat 267 disebutkan:

8 Departemen Agama Republik Indonesia, Al - Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Cv.
Karindo, 2002), h., 108

9 Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di, Taisir Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil
Manan, Penerjemah, Muhammad Iqbal, (Jakarata: Pustaka Sahifa, 2006), Cet. I, hal. 30
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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. Dan janganlah kamu
memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya,
padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan
memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha
Kaya lagi Maha Terpuji.(Q.S Al- Baqarah: 267) 10.

Dari ayat ini dapat diambil penjelasan bahwa Allah ta’ala

menganjurkan kepada hamba-hambaNya untuk menginfakkan sebagian apa

yang mereka dapatkan dalam berniaga, dan sebagian dari apa yang mereka

panen dari tanaman dari biji-bijian maupun buah-buahan, hal ini mencakup

zakat uang maupun seluruh perdagangan yang dipersiapkan untuk dijual

belikan, juga hasil pertanian dari biji-bijian dan buah-buahan. Termasuk

dalam keumuman ayat ini, infak yang wajib maupun yang sunnah. Allah

ta’ala memerintahkan untuk memilih yang baik dari itu semua dan tidak

memilih yang buruk, yaitu yang jelek lagi hina mereka sedekahkan kepada

Allah, seandainya mereka memberikan barang yang seperti itu kepada orang-

orang yang berhak mereka berikan, pastilah merekapun tidak akan

10 Departemen Agama Republik Indonesia, Op. Cit.
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meridhainya, mereka tidak akan menerimanya kecuali dengan kedongkolan

dan memi-cingkan mata. Maka yang seharusnya adalah mengeluarkan yang

tengah-tengah dari semua itu, dan yang lebih sempurna adalah mengeluarkan

yang paling baik. Sedang yang dilarang adalah mengeluarkan yang jelek,

karena yang ini tidaklah memenuhi infak yang wajib dan tidak akan

memperoleh pahala yang sempurna dalam infak yang sunnah11.

Kewajiban zakat juga terdapat dalam surat Al – Baqarah ayat 110 yang

berbunyi:










Artinya: Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja

yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat

pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-

apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al – Baqarah: 110) 12.

Ayat ini menerangkan tentang, sebab benteng keislaman dan keimanan

itu wajib diperteguh. Maka untuk memperteguhkannya ialalah dengan:

الَةَ  َو أَقِْیُموا الصَّ "Dan dirikanlah olehrnu sembahyang. "(pangkal ayat 110).

Selama ibadat sembahyangmu masih tegak, selama suara azan masih

berdengung memenuhi udara, Shalatil Jama'ah masih berdiri, Jum'at masih

11 Http://www.alsofwa.com/20078/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-267-268.html, diakses
pada tanggal 01 Juni 2014, pukul 19. 20 Wib.

12 Departemen Agama Republik Indonesia, Op. Cit.
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ramai dikunjungi dengan shafnya yang teratur, tidaklah ada satu usaha Ahlul-

Kitab itu yang berhasil, sebab shaf (barisan) umat/orang beriman itu rapat dan

teguh.

َكاةَو آتُوا  الزَّ "Dan keluarkanlah akan zakat". Artinya, janganlah bakhil

mukmin yang kaya, mengeluarkan harta membantu orang yang miskin. Sebab

miskin itu adalah pintu kepada kufur. Asal perut berisi kadang-kadang orang

tidak keberatan menjual agamanya. Bukan saja zakat yang wajib, malahan

segala sedekah, hadiah dan hibah tandanya hati murah, demikian juga

memberikan hartabenda untuk pembangunan segala usaha menegakkan

agama, jangan ditahan-tahan.

ْن َخْیٍر تَِجُدْوهُ ِعْنَد  ُمْوا ِألَْنفُِسُكْم مِّ هللاِ َو َما تُقَدِّ "Dan apapun yang kamu

dahulukan untuk dirimu dari kebaikan, niscaya akan kamu dapatilah dia di

sisi Allah.". Artinya, jika diberi Allah rezeki di zaman sekarang ini,

keluarkanlah terlebih dahulu sekarang juga, ini namanya telah dikirimkan

terlebih dahulu untuk persiapan din sendiri di hadapan hadirat Allah;

semuanya tidak akan hilang dengan sia-sia. Semuanya kelak akan engkau

dapati kembali di sisi Allah. Lebih baik kirimkan harta itu terlebih dahulu dari

sekarang. Sebab hartamu yang sebenarnya ialah telah engkau belanjakan.

Kalau engkau bakhil, engkau tahan tahan harta itu sementara engkau

hidup ini , kelak jika engkau mati, tidaklah ada faedahnya buat kamu sama

sekali. Maka kekuatan beribadat sembahyang, mengeluarkan zakat dan

kesudian mengeluarkan harta-benda, itulah dia pokok penting di dalam
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menangkis serangan Ahlul-Kitab yang selalu berusaha keras memutar haluan

hidupmu dari Islam kembali menjadi kafir itu .

إِنَّ هللاَ بَِما تَْعَملُْوَن بَِصْیر "Sesungguhnya Allah, adalah melihat apa yang

kamu kerjakan." (ujung ayat 110).Dengan berusaha terus dan bergiat terus

menunjukkan dan mengamalkan iman, merapatkan hubungan dengan Allah

dengan mendirikan sembahyang dan mengeluarkan zakat bagi merapatkan

hubungan sesama sendiri, maka usaha mereka hendak mengkafirkan kamu

kembali niscaya akan gagal. Allah selalu melihat bagaimana kegiatan kamu13.

Rasulullah Saw. juga bersabda yang berbunyi :

ي دِّ ؤَ يُـ َال ةٍ ضَّ فِ َال وَ بٍ هَ ذَ بِ احِ صَ نْ ا مِ مَ مَ لَ سَ وَ هِ يْ لَ عَ ى اهللاُ لَّ صَ اهللاِ لُ وْ سُ رَ لَ قاَ 
ا ِىف هَ يْـ لَ عَ يَ محِْ أُ فَ ارٍ نَ نْ مِ حُ ائِ فَ صَ هُ لَ تْ حَ فِّ صُ ةِ امَ يَ قِ الْ مُ وْ يَـ انَ ا كَ ذَ اِ الَّ ا اِ هَ قَّ ا حَ هَ نْـ مِ 
َِ وَ كْ يُ فَـ مَ نَّ هَ جَ ارٍ نَ  انَ كَ مٍ وْ يَـ ِىف هُ لَ تْ دَ يْ عِ أُ تْ دَ رَ ا بَـ مَ لَّ كَ هُ رُ هْ ظَ وَ هُ نُ يْـ بِ جَ وَ هُ بُ نْ ا جَ ى 
14(رواه مسلم)ةٍ نَ سَ فَ لْ اَ ْنيَ سِ مخَْ هُ ارُ دَ قْ مِ 

Artinya: Rasulullah Saw. bersabda, Tidaklah bagi pemilik emas dan perak
yang telah menunaikan haknya, melainkan di hari kiamat ia
dudukkan di atas pedang batu yang lebar dalam neraka, maka
dibakar dalam neraka jahannam, diseterikakan dengannya pipi,
kening dan punggungnya. Setiap api itu padam maka dipersiapkan
lagi baginya (hal serupa) untuk jangka waktu lima puluh ribu
tahun. (HR. Muslim).

C. Syarat  Harta yang Wajib Dizakati

1. Harta itu milik orang yang beragama Islam;

2. Harta itu adalah hak milik sepenuhnya seseorang;

13 Hamka, Tafsir Al-Azhar, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), Jilid. I, h., 40
14 Al - Imam Al - Hafiz Abi Husain Muslim, Shohih Muslim, (Riyad: Darul Tayyibah,

1426 H), h., 423
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3. Harta itu adalah harta yang produktif atau menghasilkan;

4. Harta itu telah mencapai satu nisab (syarat perhitungan minimal suatu

harta telah wajib untuk dizakati);

5. Harta itu merupakan surplus (kelebihan) dari kebutuhan primer;

6. Pada harta tersebut tidak ada tanggungan  utang atau tidak sedang

menanggung utang jatuh tempo yang dapat megurangi nisbah minimal;

7. Khusus harta yang berupa emas, perak, peternakan, tertambangan dan

perdagangan, maka haruslah telah berusia lebih dari satu tahun 15.

D. Pembagian Zakat Mal

Zakat Mal (harta) terdiri dari emas dan perak, binatang, tumbuh –

tumbuhan (buah-buahan dan biji-bijian), dan barang perniagaan16 .

1. Zakat emas dan perak

a. Emas

Emas tidak wajib dizakati, kecuali telah mencapai dua puluh

dinar. Jika emas telah mencapai dua puluh dianr dan haul, wajib

dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5 % atau setengah dinar. Lebih dari

dua puluh dinar juga wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2.5 % 17.

Ali Ra. Meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

15 Gustian Djuanda, Dkk, Pelaporan Zakat Pengurang Pajak penghasilan, (Jakarta: PT.
Rajagrafindo Persada, 2006), h., 17

16 Hasbi Ash Shidqdieqy, Pedoman Zakat, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2006), h., 9
17 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Penerjemah Ahmad Shiddiq Thabrani, Dkk, ( Jakarta:

Pena Pundi Aksara, 2011), h., 65
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ا ارً نَ يْـ دِ نَ وْ رُ شْ عِ كَ لَ انَ ا كَ ذَ اِ ا فَ ارً نَ ديْـ نَ وْ رُ شْ عِ كَ لَ نَ وْ كُ يَ َىت حَ ءٌ يْ شَ كِ يْ لَ عَ سَ يْ لَ 
الٍ مَ ِىف سَ يْ لَ وَ كَ لِ ذَ ابِ سَ حِ بِ فَ ادَ ا زَ مَ فَ ارً نَ يْـ دِ فٌ صْ ا نِ هَ يْـ فِ فَ لُ وْ حلَ ا اْ هَ يْـ لَ عَ الَ حَ وَ 
18(رواه ابو داود )لُ وْ احلَْ هِ يْ لَ عَ لَ وْ حيَُ َىت حَ ةٌ كاَ َز 

Artinya: Kamu tidak wajib membayar zakat emas, kecuali ketika
kamu memiliki dua puluh dinar. Jika kamu telah
memiliki dua puluh dinar dan sudah mencapai satu
tahun, kamu wajib mengeluarkan setengah dinar.
Selebihnya juga dihitung seeprti itu. Suatu harta tidak
wajib dizakati, kecuali telah mencapai haul. (HR. Abu
Daud).

b. Perak

Perak tidak wajib dizakati, kecuali telah mencapai dua ratus

dirham. Jika telah mencapai dua ratus dirham, wajib dikeluarkan

zakatnya sebesar 2.5 %. Selebihnya juga dihitung dengan perentase

seeprti itu, baik sedikit maupun banyak 19.

Ali Ra. Meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw. bersabda :

ا ارً نَ يْـ دِ نَ وْ رُ شْ عِ كَ لَ انَ ا كَ ذَ اِ ا فَ ارً نَ يْـ دِ نَ وْ رُ شْ عِ كَ لَ نَ وْ كُ يَ ىتَّ حَ ءٌ يْ شً كَ يْ لَ عَ سَ يْ لَ 
الٍ مَ ِىف سَ يْ لَ وَ كَ لِ ذَ ابٍ سَ حِ بِ فَ ادَ ا زَ مَ فَ ارً نَ يْـ دِ فٌ صْ ا نِ هَ يْـ فِ فَ لُ وْ ا احلَْ هَ يْـ لَ عَ الَ حَ وَ 
20(رواه ابو داود )لُ وْ احلَْ هِ يْ لَ عَ لَ وْ حيَُ َىت حَ اةٌ كَ َز 

Artinya: Aku telah membebaskan kalian dari zakat (zakat) kuda dan
budak. Maka dari itu, bayarlah zakat perak sebesar satu
dirham dari setiap empat puluh dirham. Dirham yang
jumlahn ya 199 tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Jika ia
telah mencapai dua ratus, wajib dikluarkan zakatnya
sebesar lima dirham. (HR. Abu Daud).

2. Zakat Binatang

18 Abi Daud Sulaiman As - Sijistani, Sunan Abu Daud, (Riyad: Maktabah Al – Ma’arif,
tt), h., 397

19 Sayyid Sabiq, Op. cit., h., 66
20 Abi Daud Sulaiman As - Sijistani, Sunan Abu Daud, Loc. cit.
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a. Unta

Unta baik unta Khurasany, baik unta arab campuran masing-

masing 2,5 dan tidak ada zakat terhadap unta yang kurang dari lima

ekor, jantan dan betina.

Unta

Nisab Unta Banyaknya Zakat

10 ekor

15 ekor

20 ekor

25 ekor

36 ekor

46 ekor

61 ekor

76 ekor

120 ekor

130 ekor

140 ekor

150 ekor

160 ekor

2 ekor kambing

3 ekor kambing

4 ekor kambing

1 ekor unta binti makhadl yang betina. Jika tidaka

da bisa diberikan unta ibn labun  jantan

1 ekor unta binti labun

1 ekor unta huqqah

1 ekor unta jidz’ah

2 ekor unta binti labun

3 ekor unta binti labun

Pada setiap 50 ekor, 1 ekor unta huqqah dan pada

setiap 40 ekor, 1 ekor unta binti labun. Maka pada

130 ekor, zakatnya 1 ekkor unta huqqah, 2 ekor

unta binti labbun

2 ekor unta Huqqah, 2 ekor binti labun

3 ekor Huqqah

4 ekor binti labun

Keterangan:
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- Binti Makhadl, unta betina yang berumur setahun masuk ke

tahun kedua.

- Binti Labun, unta betina yang berumur dua tahun, masuk ke

tahun ketiga.

- Ibnu Labun, unta jantan yang berumur dua tahun, masuk ketahun

ketiga 21.

b. Sapi (Kerbau)

Zakat sapi (kerbau) tidak secara rinci dijelaskan oleh

Rasulullah, karena itu terjadi perbedaan pendapat. Zakat sapi (kerbau)

ditetapkan zakatnya berdasarkan sunnah dan ijma’ (pendapat yang

mashur).

Adapu berdasarkan hadits Mu’az bin Jabal yang diriwayatkan

oleh Ahmad dan Msyuruq, yaitu nabi memerintahkan Mu’az supaya

setiap 30 ekor sapi diambil zakatnya seekor sapi yang berumur satu

tahun dan diatur sebagai berikut:

Zakat Sapi (Kerbau)

Nisab Sapi
(Kerbau

Banyaknya Zakat

30 ekor

40 ekor

60 ekor

70 ekor

1 ekor anak sapi jantan atau betina umur 1 tahun

1 ekor anak sapi betina umur 2 tahun

2 ekor anak sapi jantan

1 ekor anak sapi betina umur 2 tahun dan 1 ekor anak

sapi jantan umur 1 tahun

21 Hasbi Ash Shidqdieqy, Op. Cit., h., 136 - 137
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80 ekor

90 ekor

100 ekor

110 ekor

120 ekor

2 ekor anak sapi betina umur 2 tahun

3 ekor anak sapi jantan umur 1 tahun

1 ekor anak sapi betina umur 1 tahun dan 2 ekor anak

sapi jantan 1 tahun

2 ekor anak sapi betina umur 2 tahun dan 1 ekor anak

sapi jantan umur 1 tahun

3 ekor anak sapi betina umur 2 tahun dan 3 ekor anak

sapi jantan umur 1 tahun

c. Kambing (Domba)

Zakat kambing atau domba wajib dikeluarkan berdasarkan

hadits dan ijma’, dalam hadits disebutkan yang artinya:

Zakat kambing (domba) bila sampai 40 ekor sampai 120 ekor,

1 ekor kambing. (HR. Bukhori).

Lebih rinci dikemukakan sebagai berikut:

Zakat Kambing

Nisab kambing (Domba) Banyak Zakat

40 – 120 ekor

121 – 200 ekor

201 – 399 ekor

121 – 499 ekor

201 – 599 ekor

1 ekor kambing

2 ekor kambing

3 ekor kambing

4 ekor kambing

5 ekor kambing 22

3. Zakat Tumbuh-tumbuhan dan Buah-buahan

22 M. Ali Hasan, Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di
Indoensia, (Jakarta: kencana, 2008), h., 31 - 33
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Semua ulama mazhab sepakat bahwa jumlah (kadar) yang wajib

dikeluarkan dalam zakat tumbuh-tumbuhan/tanaman dan buah-buahan

adalah seper sepuluh atau sepuluh persen (10 %), kalau tanaman  dan

buah-buahan tersebut disirami air hujan atau air dari sungai. Tapi jika air

yang dipergunakannya dengan air irigasi (dengan membayar) dan

sejenisnya, maka cukup mengeluarkan lima persen (5%) 23.

Ulama mazhab sepakat, selain Hanafi bahwa nisab tanaman dan

buah-buahan ada lima ausaq. Satu ausaq sama dengan enam puluh

gantang, yang jumlahnya kira-kira mencapai sembilan ratus sepuluh gram.

Satu kilo sama dengan seribu gram. Maka bila tidak mencapai target

tersebut, maka tidak wajib dizakati. Namun Hanafi berbeda pendapat,

banyak maupun sedikit wajib dizakati secara sama.

Ulama mazhab berbeda pendapat tentang tanaman dan buah-

buahan yang wajib dizakati. Hanafi, semua buah-buahan dan tanam-

tanaman yang keluar dari bumi wajib dizakati, kecuali kayu, rambut dan

tebu Persi. Malik dan Syafii, setiap tanaman dan buah-buahan yang

disimpan untuk kepentingan belanja wajib dizakati, seperti gandum, beras,

kurma dan anggur. Hambali, semua tanaman dan buah-buahan yang

ditimbang dan disimpan wajib dizakati 24.

4. Zakat Perniagaan/Perdagangan

23 Muhammad Mughniyyah Al – Jwad, Al – Fiqh ‘Ala al - Madzahib Al – Khamsah,
Penerjemah, Masyur AB, Dkk, (Jakarta: Lentera, 2008), h., 186

24 Ibid.
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Hampir seluruh ulama sepakat bahwa perdagangan itu harus

dikeluarkan zakatnya, apabila telah memnuhi persyaratan kewajiban zakat.

Perbedaan pendapat terjadi dalam menentukan persyaratan. Mazhab

Hambali mengemukakan dua syarat zakat perdagangan. Pertama, barang

dagangan tersebut dimilikinya melalui kegiatan perdagangan yang

konkret, seperti dengan pembelian. Kedua, ketika memiliki hartanya,

seseorang berniat melakukan perdagangan 25.

Mazhab Hanafi menetapkan empat syarat. Pertama, harta

perdagangan itu mencapai nisab. Kedua, mencapai waktu satu tahun.

Ketiga, niat berdagang harus menyertai praktik perdagangan secara

konkrit. Karena semata niat saja dianggap tidak cukup. Keempat, harta

benda yang ada (dimiliki) pantas untuk diperjualbelikan.

Mazhab Hambali menetapkan lima syarat terhadap kewajiban zakat

perdagangan. Pertama, zakat tidak berkaitan langsung dengan bendanya,

seperti pakaian dan buku-buku, tetapi dengan nilai dan harganya. Kedua,

barang dagangan tersebut dimiliki melalui pertukaran atau pergantian

barang-barang, misalnya melalui pembelian, bukan merupakan hasil

warisan, hibah dan yang sejenisnya. Ketiga, niat berdagang dinyatakan

ketika terjadi proses pembelian barang-barang tersebut. Keempat, nilai dan

harga barang tersebut dimilikinya sehingga dapat dilakukan penukaran

dengan barang, seperti dengan jual beli. Kelima, bagi yang menimbun

barangnya (muhtakir) harta yang diperdagangkan mesti mencapai nisab

25 Din Hafifudin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h.,
45
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atau lebih, sedangkan untuk yang memutarkannya (mudzir), zakat

perdagangan sudah menjadi wajib, meskipun hanya berjumlah satu

dirham.

Mazhab Syafii menetapkan enam syarat terhadap kewajiban zakat

perdagangan. Pertama, barang dagangan didapat melalui penukaran,

seperti pembelian dan bukan melalui (misalnya) kewarisan. Kedua,

Pedagang hendaknya berniat melakukan perdagangan, ketika akan tukar-

menukar berlangsung atau ketika berada dimajelis akad, dan jika tidak, ia

harus memperbaharui niat perdagangan. Ketiga, barang dagangan tidak

diniatkan untuk keperluan dan kepentingan diri sendiri (qunyah). Keempat,

mencapai watu satu tahun, terhitung mulai dari kepemilikan harta atau

mulai dari pembelian. Kelima, semua barang dagangan tidak menjadi uang

yang kurang dari nisab.

Disamping perbedaan pendapat terjadi dalam menentukan

persyaratan zakat perdagangan seperti tersebut diatas, perbedaan pendapat

pun terjadi dalam menentukan sempurnanya (mencapainya) nisab. Apakah

diawal, akhir, pertengahan atau disepanjang waktu perdagangan? Terdapat

tiga pendapat para ulama dalam hal ini.

Pertama, karena zakat perdagangan berkaitan dengan harga, maka

yang paling memungkinkan adalah pada akhir tahun saja, sebab sangat

menyulitkan jika perhitungan harga dilakukan sepanjang waktu. Berbeda

dengan zakat pada benda-benda lainnya yang nisabnya berkaitan dengan

benda tersebut. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik dan Imam

Syafii.
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Kedua, nisab itu diperhitungkan sepanjang tahun, sehingga jika

dalam suatu waktu kurang dari nisab, maka terputuslah pula pengertian

nisab tersebut. Pendapat ini dikemukakan oleh ats-Tsauri, Ahmad, Ishaq,

Abu Ubaid, Abu Tsur dan Ibnu Munzir.

Ketiga, nisab itu diperhitungkan diawal dan dikahir tahun. Apbila

nisabnya telah sempurna pada kedua ujung ini, maka zakat perdagangan

wajib dikeluarkan. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hanifah 26.

E. Tujuan dan Hikmah Zakat Mal

Segala sesuatu yang telah menjadi hukum - hukum Allah tentunya

tidak lepas dari tujuan dan hikmah yang terkandung di dalamnya, begitu juga

dengan zakat yang merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga tentunya

mempunyai tujuan dan hikmah-hikmah yang mendalam bagi kehidupan

manusia yang mendambakan kesejahteraan lahir batin. Yang dimaksud dengan

tujuan zakat adalah sasaran praktisnya.

Dalam hal ini, menurut Syaefuddin Zuhri tujuan zakat adalah untuk

mencapai kesejahteraan masyarakat 27.

Adapun secara terperinci Daud Ali menjelaskannya sebagai berikut :

1. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan

hidup serta penderitaan;

2. Membantu pemecahan permasalahanyang di hadapi oleh para gharimin,

ibnu sabil, dan mustahiq lainnya;

26 Ibid., h., 46
27 Syaefuddin Zuhri, Zakat Kontekstual, (Semarang: Bina Sejati, 2000), h., 43
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3. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan

manusia pada umumnya;

4. Menghilangkan sifat kikir;

5. Membersihkan sifat dengki dan iri dari hati orang - orang miskin;

6. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin

dalam suatu madyarakat;

7. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama

pada mereka yang mempunyai harta;

8. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan

menyerahkan hak orang lain yang ada padanya

9. Sarana pemerataan pendapatan (rizki) untuk mencapai keadilan sosial 28.

Dari keterangan tersebut dapat dipahami bahwa tujuan zakat dapat

dibedakan menjadi dua bagian yaitu tujuan zakat yang dinisbatkan kepada si

pemberi dan tujuan zakat yang dihubungkan dengan si penerima dan orang

yang memanfaatkannya.

Zakat sebagai lembaga Islam juga mengandung hikmah (makna yang

dalam atau manfaat) yang bersifat rohaniah dan filosofis. Hikmah tersebut

antara lain:

1. Zakat melatih si pemberi berderma dan bermurah hati;

2. Zakat memperkokoh hubungan cinta dan persaudaraan antara si pemberi

dan orang lain;

3. Zakat memelihara adanya taraf hidup yang cukup bagi warga masyarakat;

4. Zakat menghilangkan faktor - faktor dan sebab - sebab pengangguran.;

28 Mohammad Daud Ali, System Ekonomi Islam; Zakat Dan Wakaf, (Jakarta: U1
Press,1988), h., 40
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5. Zakat adalah satu - satunya jalan untuk membersihkan hati manusia dari

dengki, iri, dan dendam 29.

Muhammad Abdul Mannan menambahkan bahwa zakat adalah poros

dan pusat keuangan negara Islami. Zakat meliputi bidang moral, sosial dan

ekonomi. Dalam bidang moral zakat mengikis habis ketamakan dan

keserakahan, dalam bidang sosial zakat bertindak sebagai alat khas yang

diberikan Islam untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat dengan

menyadarkan si kaya akan tanggung jawab sosial. Dalam bidang ekonomi

zakat mencegah penumpukan kekayaan yang mengerikan dalam tangan

segelintir orang dan memungkinkan kekayaan untuk disebarkan sebelum

menjadi sangat berbahaya ditangan para pemiliknya. Ia merupaan sumbangan

wajib kaum muslimin untuk perbendaharaan negara 30.

29 Mustafa Al-Khin, Al Fiqh Al-Manhaji ‘Ala Madzhabil Imam Asy Syafi’i, Penerjemah,
Anshari Umar Sitanggal, (Semarang:Asy Syifa’), h., 6

30 Muhammad Abdul Mannan, Islamic Economics, Theory And Practice, Penerjemah, M
Nastangin, (Yogyakarta; Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), h., 256


