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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Lembaga Keuangan Syariah pada dasawarsa ini mengalami perkembangan 

yang cukup pesat, baik Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah 

(UUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), maupun Lembaga 

Keuangan Mikro yang menggunakan hukum syariah. Perkembangan ini dipicu 

oleh pasar yang masih luas, operasional bank syariah berdasarkan sistem bagi 

hasil yang merupakan landasan utama baik dalam produk pendanaan, 

pembiayaan maupun produk lainnya. Karena produk-produk dari lembaga 

keuangan syariah menghindari riba, gharar dan maysir menjadikan sebagian 

besar masyarakat Indonesia yang sebagian besar muslim lebih merasa nyaman 

untuk menggunakan jasa perbankan syariah. 

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam website nya yang berjudul 

Statistik Perbankan Syariah mengungkapkan bahwa Branch Office Bank 

Umum Syariah sebesar 472 kantor yang tersebar di seluruh Indonesia. 

Sementara itu, Unit Usaha Syariah mencapai angka 151 kantor, serta BPRS 

yang mencapai angka 102 kantor yang tersebar di seluruh Indonesia sampai 

pada bulan Juli 2017.1

                                                           
1 http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-
syariah/default.aspx diakses pada tanggal 19 Agustus 2017 pukul 20.18 WIB 

http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/default.aspx
http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/default.aspx
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Sementara itu, Lembaga Keuangan Syariah yang cukup baik 

perkembangannya adalah koperasi yang berlandaskan dengan hukum syariah. 

Tercatat pada data yang diungkapkan Badan Pusat Statistik per Desember 

2016, memperlihatkan bahwa jumlah seluruh koperasi di Indonesia mencapai 

212.135 unit. Data lain pada website Departemen Koperasi mengungkapkan 

bahwa Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) di Indonesia 

dengan jumlah 2.253 unit koperasi dengan anggota sebanyak 1,4 Juta orang.2 

Dengan data di atas, perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di 

Indonesia tergolong pesat. Pada dasarnya, semakin pesat perkembangan dan 

semakin luas jangkauan perbankan maupun lembaga keuangan mikro yang 

berlandaskan pada hukum syariah di Indonesia, seharusnya berbanding lurus 

dengan kesejahteraan masyarakat dengan berpedoman pada tanggung jawab 

sosial yang memberikan kepedulian yang nyata terhadap masyarakat, serta 

turut tidak merusak alam sekitar.3 Apabila para pelaku usaha menghendaki 

kehidupan usaha berlangsung dalam jangka panjang dan ingin menumbuhkan 

kepercayaan masyarakat, maka harus mampu memberi jawaban pada 

kebutuhan masyarakat serta harus mampu memberikan pengembalian yang tak 

ternilai, bukan hanya prioritas terhadap tanggung jawab menciptakan 

keuntungan yang sebesar - besarnya, melainkan mampu mengaplikasikan 

tanggung jawab sosial dalam arti luas. 

                                                           
2 https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1321 diakses pada tanggal 19 Agustus 2017 
pada pukul 21.05 WIB 
3 O.P. Simorangkir, Etika : Bisnis, Jabatan, dan Perbankan, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, Hal. 60 

https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1321
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Secara kolektif, umat Islam diharuskan bekerja dan berusaha untuk 

membantu saudara muslim yang masih memiliki keterbatasan atau bahkan 

kekurangan agar mereka dapat hidup lebih layak. Kerja kolektif ini dilakukan 

dalam kerangka tanggung jawab sosial, karena setiap orang memiliki tanggung 

jawab yang sangat mulia untuk mengentaskan kemiskinan di kehidupan sosial 

melalui mekanisme Zakat, Infaq, dan Shadaqah.4 

Kehadiran lembaga pengelola zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) menjadi 

pendukung pengumpulan dan penyaluran zakat, infaq, shadaqah, serta 

merupakan salah satu bukti kepedulian Islam terhadap sesama. Salah satu 

lembaga yang juga ikut ambil bagian dalam pengelolaan dan penyaluran dana 

ZIS adalah dunia perbankan Islam. Mereka menempatkan dirinya sebagai 

perantara untuk mempertemukan pihak muslim yang memiliki harta lebih 

(muzzaki) dengan muslim yang membutuhkan (mustahiq). 

Sementara itu, potensi zakat di Indonesia sangat besar. Hal tersebut juga 

sudah disadari oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian BAPPENAS, yang 

telah mengintegrasikan program-program zakat di OPZ ke dalam program 

nasional pencapaian SDGs (Sustainable Development Goals). Selain itu, 

BAPPENAS juga memasukkan zakat ke dalam Masterplan Arsitektur 

Keuangan Syariah Indonesia (MAKSI) yang diluncurkan pada tahun 2015. 

Berdasarkan MAKSI, BAZNAS diarahkan sebagai koordinator dalam 

pengaturan, pengumpulan, dan distribusi zakat nasional, dengan Kementerian 

Agama sebagai regulator dan pengawas kinerja BAZNAS. 

                                                           
4 Muhammad Ridwan, Manajemen BMT, Yogyakarta: UII Press, 2004, Hlm. 188 
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Namun, potensi zakat di Indonesia, belum didukung oleh penghimpunan 

dana zakat di lapangan. Data terkini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan 

yang cukup tinggi antara potensi zakat dengan penghimpunan dana zakatnya. 

Hal ini dapat dilihat dari data aktual penghimpunan zakat, infaq dan sedekah 

nasional oleh OPZ resmi pada tahun 2015 yang baru mencapai Rp 3,7 triliun 

atau kurang dari 1,3 persen potensinya. Kesenjangan ini dipengaruhi oleh 

beberapa hal, seperti: 

1. Rendahnya kesadaran wajib zakat (muzakki), rendahnya kepercayaan 

terhadap BAZ dan LAZ, dan perilaku muzakki yang masih berorientasi 

jangka pendek, desentralis dan interpersonal. 

2. Basis zakat yang tergali masih terkonsentrasi pada beberapa jenis zakat 

tertentu, seperti zakat fitrah dan profesi. 

3. Masih rendahnya insentif bagi wajib zakat untuk membayar zakat, 

khususnya terkait zakat sebagai pengurang pajak sehingga wajib zakat 

tidak terkena beban ganda (Indonesia Economic Outlook 2010). 

Perzakatan di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat dinamis 

seiring dengan perkembangan zaman. Hal tersebut dapat dilihat setidaknya 

dari tiga aspek. Pertama, Indonesia telah memiliki regulasi mengenai 

pengelolaan zakat dalam UU No. 23/2011 dan regulasi turunannya yang 

terangkum dalam PP No. 14/2014 dan Inpres No. 3/2014. Regulasi-regulasi 

ini menandakan keseriusan pemerintah dalam upaya memajukan perzakatan 

nasional ke arah pembangunan ekonomi yang lebih merata. Kedua, adanya 

peningkatan jumlah ZIS di Indonesia dari tahun ke tahun. Secara umum, hal 
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ini menandakan bahwa populasi Muslim Indonesia semakin sadar untuk 

berzakat dan menyalurkan zakatnya melalui lembaga amil zakat. Selain itu, 

peningkatan jumlah data ZIS ini juga menjadi salah satu tanda bahwa semakin 

banyak pegiat zakat di Indonesia. Ketiga, potensi zakat di Indonesia 

menunjukkan angka yang cukup besar yaitu 3,4 persen dari total PDB 

Indonesia atau sebesar Rp 217 triliun pada tahun 2010. Walaupun potensi ini 

belum didukung dengan realita penghimpunan zakatnya, hal ini dapat 

dijadikan tanda bahwa perzakatan Indonesia dapat berkembang lebih besar 

lagi ke depannya, baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya.5 

Salah satu lembaga keuangan syariah yang sangat berpotensi untuk 

menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan shadaqah dengan tepat dan 

baik yaitu Baitul Mal wa Tamwil (BMT). Kehadiran BMT sebagai pendukung 

kegiatan ekonomi masyarakat kecil bawah berdasarkan sistem syari’ah. 

Keberadaan BMT dipandang sebagi suatu institusi keuangan yang memiliki 

dua fungsi utama yaitu baitul maal dan baitul tamwil. Baitul maal sebagai 

penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, infaq, shadaqah, dan 

wakaf. Sedangkan baitul tamwil bergerak dibidang investasi yang bersifat 

produktif sebagaimana layaknya bank. Kedudukan Baitul Maal memiliki 

kesetaraan dengan Baitul Tamwil. Kedua bidang ini sama–sama penting dalam 

setiap aktivitas BMT.  

                                                           
5 Badan Amil Zakat Nasional, Outlook Zakat Indonesia 2017, Jakarta: Pusat Kajian Strategis, 
Cetakan I, 2016, Hlm. 6-7 
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BMT diharapkan menjadi solusi sebagai alat menyejahterakan masyarakat 

kecil dengan berkonsep koperasi yang berlandaskan hukum syariah. Kehadiran 

BMT untuk menyerap aspirasi masyarakat muslim di tengah kegelisahan 

kegiatan ekonomi dengan prinsip riba, sekaligus sebagai supporting funding 

untuk mengembangkan kegiatan pemberdayaan usaha kecil. Kehadiran 

lembaga keuangan mikro syariah yang bernama Baitul Maal wa Tamwil 

(BMT) dirasakan telah membawa manfaat finansial bagi masyarakat, terutama 

masyarakat kecil yang tidak bankable dan menolak riba, karena berorientasi 

pada ekonomi kerakyatan. Pada satu sisi, kehadiran BMT yaitu menjalankan 

misi ekonomi syariah, serta pada di sisi lain BMT mengemban tugas ekonomi 

kerakyatan dengan meningkatkan ekonomi mikro, itulah sebabnya 

perkembangan BMT sangat pesat di tengah perkembangan lembaga keuangan 

mikro konvensional lainnya. 

BMT memiliki karakteristik yang khas jika dibandingkan dengan lembaga 

keuangan lain yang ada, karena selain memiliki misi komersial (Baitut Tamwil) 

juga memiliki misi sosial (Baitul Maal), oleh karenanya BMT bisa dikatakan 

sebagai jenis lembaga keuangan mikro baru dari yang telah ada sebelumnya. 

Beberapa BMT mengambil bentuk hukum koperasi, namun hal ini masih 

bersifat pilihan, bukan keharusan. 

Pada perkembangannya, BMT selain bergerak di bidang bisnis, tetapi juga 

bergerak dibidang sosial. Hal ini dapat dilihat dari pengertian Baitul Maal-nya, 

yang sumber dananya diperoleh dari zakat, infaq, dan shadaqah atau sumber 

lainnya yang halal. Kemudian dana tersebut diserahkan kepada mustahiq yang 
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berhak menerimanya. Dengan demikian keberadaan BMT dapat dipandang 

memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta 

ibadah seperti zakat, infaq, dan shadaqah, serta dapat pula berfungsi sebagai 

institusi yang bergerak di bidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana 

layaknya bank.6 

Dengan konsep sosial yang diusung oleh perusahaan, BMT lewat baitul 

maal menjadi suatu perusahaan yang memiliki peran penting dengan turut andil 

bagian dalam menyejahterakan masyarakat, serta membantu umat untuk 

mencapai kehidupan yang lebih baik. Maka dana ZIS yang dihimpun oleh 

BMT harus dapat didistribusikan dengan maksimal dan tepat sasaran agar 

dapat diterima oleh semua kalangan masyarakat yang membutuhkan. 

Salah satu BMT yang ikut dalam kegiatan pengelolaan dan penyaluran 

Zakat, Infaq, dan Shadaqah yaitu BMT Bina Ihsanul Fikri. Dalam visi, misi, 

serta tujuan dari BMT Bina Ihsanul Fikri yaitu “memberdayakan umat dan ikut 

aktif dalam membumikan ekonomi umat.”7 Demi mencapai visi, misi, serta 

tujuan yang diusung, BMT Bina Ihsanul Fikri melakukan penghimpunan dana 

dari muzakki dan dana halal lain yang dihimpun untuk kemudian 

didistribusikan kepada yang berhak menerimanya. Harapan manajemen Baitul 

Mal BMT Bina Ihsanul Fikri terhadap program-program pemberdayaan yang 

ada ini adalah terjaminnya kehidupan mustahiq serta tidak bergantung dengan 

pemberian dari pihak lain, atau bahkan dalam jangka panjang diharapkan dapat 

                                                           
6 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta : Kencana 2010, Hlm. 451-452 
7 https://bmt-bif.co.id/ diakses pada tanggal 7 Agustus 2017 

https://bmt-bif.co.id/
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berubah menjadi muzakki. Segala program-program yang ada, baik dalam 

penghimpunan maupun penyaluran tersebut menarik untuk diteliti lebih jauh, 

mengingat pada BMT Bina Ihsanul Fikri sudah terdapat manajemen secara 

terpisah antara Baitul Mal dan Baitul Tamwil. 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis ingin mengetahui sejauh 

mana pihak BMT Bina Ihsanul Fikri memanfaatkan dana zakat, Infaq, dan 

shadaqah (ZIS) untuk disalurkan secara maksimal dan tepat sasaran kepada 

mustahiq dalam pemberdayaan masyarakat sesuai dengan visi, misi, dan tujuan 

dari BMT Bina Ihsanul Fikri sebagai prinsip dari Baitul Maal dari BMT itu 

sendiri. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Dari pemaparan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang akan 

dibahas dalam penelitian ini yaitu: 

Bagaimana mekanisme penghimpunan serta penyaluran atau penyaluran dana 

Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) untuk pemberdayaan masyarakat yang 

dilakukan oleh BMT Bina Ihsanul Fikri? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan diatas, maka 

penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan atau memaparkan mekanisme 

penghimpunan serta penyaluran dana Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) untuk 

pemberdayaan masyarakat pada BMT Bina Ihsanul Fikri. 
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D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat Teoritis 

Dari penelitian ini, penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat 

memberikan pengetahuan dan wawasan baru bagi pembaca, khususnya 

mengenai mekanisme penghimpunan dan penyaluran dana Zakat, Infaq, 

dan Shadaqah (ZIS) untuk pemberdayaan masyarakat. 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi Penulis 

Dari penelitian yang dilakukan, proses dan hasil dapat dijadikan 

sebagai pendalaman ilmu, baik teori maupun praktik dalam 

mendalami ilmu Ekonomi Islam, khususnya bidang mu’amalat yang 

membahas tentang penghimpunan dan penyaluran dana Zakat, Infaq, 

dan Shadaqah (ZIS) untuk pemberdayaan masyarakat. 

b. Manfaat bagi Pihak BMT Bina Ihsanul Fikri 

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai suatu masukan atau 

saran untuk pihak BMT Bina Ihsanul Fikri sebagai pertimbangan 

dalam menyalurkan dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) untuk 

pemberdayaan masyarakat. 

c. Manfaat bagi Peneliti Selanjutnya 

Penilitian ini bisa dijadikan untuk referensi untuk peneliti selanjutnya, 

khususnya dalam bidang Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) pada 

lembaga keuangan mikro. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai 

tolok ukur peneliti selanjutnya untuk lebih dikembangkan. 
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E. LANDASAN TEORI 

1. Tinjauan tentang Zakat, Infaq, dan Shadaqah 

a. Zakat 

1) Pengertian Zakat 

 Zakat berasal dari kata zaka yang artinya berkah, tumbuh, 

bersih dan baik. Zakat berarti suci, tumbuh, berkah, terpuji, 

bertambah dan subur.8 Sedangkan menurut istilah syara', zakat 

adalah sejumlah harta tertentu yang diberikan kepada golongan 

tertentu dengan syarat yang telah ditentukan pula.9 

 Zakat merupakan ibadah māliyah ijtimā'iyyah (ibadah yang 

berkaitan dengan ekonomi kemasyarakatan) yang memiliki posisi 

sangat penting, strategis dan menentukan, baik dilihat dari sisi 

ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan 

ummat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu 

rukun Islam, sebagaimana diungkapkan dalam berbagai hadis 

Nabi Muhammad SAW, sehingga dianggap sebagai sesuatu yang 

diketahui secara otomatis keberadaannya serta merupakan bagian 

mutlak dari keislaman seseorang.10 

 Zakat merupakan institusi resmi yang diarahkan untuk 

menciptakan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat 

                                                           
8 Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat, Jakarta: Litera Antar Nusa, 1991, Hlm. 34 
9 Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, Kifayatul-Akhyar, juz 1, Terjemahan Moh. Rifa’i, Moh. 
Zuhri, dan Salomo. Toha Putra Semarang, tt, hml.172 
10 Didin Hafihuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, Jakarta: Gema Insani, 2002, hlm.1-2 
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sehingga taraf kehidupan masyarakat dapat ditingkatkan.11 

Seseorang yang menunaikan dan mengeluarkan zakat, berarti dia 

telah membersihkan jiwa dan hartanya. Dia telah membersihkan 

dirinya dari penyakit kikir (bakhil) serta membersihkan dan 

menyisihkan hartanya untuk orang yang berhak. Untuk yang 

menerimanya pun akan bersih jiwanya dari penyakit dengki serta 

dibersihkah dari rasa iri hati terhadap orang lain. 

 Hukum zakat yang wajib meniscayakan bahwa zakat 

merupakan bentuk kedermawanan dan juga bentuk ketaatan 

kepada Allah SWT. Sehingga harus diperhatikan mengenai tata 

39 cara pembayaran dan pembagiannya, zakat sebagai ibadah 

yang jika tidak dilaksanakan, ada hak orang laian yang terambil.12 

َّإِن َّ َّٱَما َٰت  َدَق َّوَََّّلص  َقَرآءِ َّوَََّّۡلَعَِٰملِيََّٱوَََّّلَۡمَسَِٰكيَِّٱلِۡلف  َؤل َفةَِّٱَعلَۡيَها َّلۡم 

ۡمََّوِِفَّ ِقَاِبَّٱق ل وب ه  َِّٱَوِِفََّسبِيِلََّّۡلَغَٰرِِميََّٱوَََّّلر  بِيِل َّٱَّبۡنَِّٱوَََّّّلل  فَرِيَضٗةََّّلس 

َِنَّ ِهَّٱم   ٦٠ََّعلِيٌمََّحِكيٞمََّّّلل  َّٱوَََّّّلل 
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.” (At-Taubah: 60) 

                                                           
11 Mubasirun, Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Umat, Jurnal, Vol. 7, No. 2, h. 493-512, 2013 
12 Ridwan Ahmad Hasan, Manajemen Baitul mal wa Tamwil, Bandung: Pustaka Setia, 2013, Hlm. 
141 
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 Dari ayat tersebut, dapat dipahami bahwa zakat tidak dapat 

diserahkan kecuali untuk 8 kelompok sebagai berikut: 

a) Orang fakir; yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak 

mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi hidupnya. 

b) Orang miskin; yaitu orang yang mempunyai pekerjaan tetapi 

hasil yang diperoleh tidak mencukupi kebutuhan hidup 

keluarganya sehari-hari, sehingga ekonominya serba kurang. 

c) Pengurus zakat; yaitu orang yang diberi tugas menghimpun 

dan menyalurkan harta zakat. 

d) Muallaf; yaitu orang kafir yang ada harapan masuk Islam, 

dan orang yang baru masuk Islam tetapi imannya masih 

lemah. 

e) Memerdekakan Budak; mencakup juga untuk melepaskan 

orang muslim yang ditawan orang kafir. 

f) Al-gharimin; yaitu orang yang berhutang karena untuk 

kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup 

membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk 

memelihara persatuan umat Islam di bayar hutangnya itu 

dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 

g) Fisabilillah; yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan 

kaum muslimin. Dan mencakup kepentingan- kepentingan 

umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit. 
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h) Ibn Sabil; yaitu perjalanannya bukan untuk tujuan maksiat, 

dan kemudian kemudian mengalami kesengsaraan.13 

 Dilihat dari satu segi, bila seseorang 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 SWT dan berkat panjatan doa 

dari faqir miskin dan para mustahiq lainnya yang merasa 

disantuni dari hasil zakat itu.14 

 

2) Syarat Wajib Zakat 

a) Beragama Islam 

Para ulama mengatakan bahwa zakat tidak wajib bagi orang 

non muslim, karena zakat adalah merupakan salah satu rukun 

Islam. Syairozi yang dikuatkan oleh An-Nawawi 

berdasarkan pendapat mazhab Syafi'i mengemukakan alasan 

lain mengapa zakat tidak diwajibkan kepada orang kafir, 

yaitu bahwa zakat bukan merupakan beban dan oleh karena 

itu tidak dibebankan kepada orang kafir, baik kafir yang 

memusuhi Islam (harbi) maupun yang hidup di bawah 

naungan Islam (żimmi). Ia tidak terkena kewajiban itu pada 

                                                           
13 Abu ‘Ubaid Al Qosim, Al-Amwal; Ensiklopedia Keuangan Publik, Jakarta: Gema Insani Pers, 
2009, Hlm. 723-726 
14 M. Ali Hasan, Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 
2000, hlm. 1 
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saat kafir tersebut dan tidak pula harus melunasinya apabila 

ia masuk Islam. 

b) Berakal Sehat dan Dewasa 

Orang yang tidak memiliki akal sehat dan anak yang belum 

dewasa tidak diwajibkan mengeluarkan zakat, sebab anak 

yang belum dewasa dan orang yang tidak berakal tidak 

mempunyai tanggung jawab hukum. 

c) Merdeka 

Para ulama sepakat bahwa zakat hanya diwajibkan kepada 

seorang muslim dewasa yang berakal sehat dan merdeka. 

d) Milik Penuh (Sempurna) 

Maksud dari milik penuh adalah bahwa kekayaan itu harus 

berada di bawah kontrol dan di dalam kekuasaannya. Atau 

seperti yang dinyatakan oleh sebagian ahli fiqih, bahwa 

kekayaan itu harus berada di tangannya, tidak tersangkut di 

dalamnya hak orang lain, dapat ia pergunakan, dan faedahnya 

dapat dinikmati. 

e) Harta Berkembang 

Salah satu syarat wajib zakat adalah berkembang, yakni harta 

itu dikembangkan dengan sengaja atau memiliki potensi 

untuk berkembang dalam rangka mendapatkan keuntungan. 
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f) Cukup Satu Nishab 

Islam tidak mewajibkan zakat atas beberapa besar kekayaan 

yang berkembang sekalipun kecil sekali, tetapi memberikan 

ketentuan tersendiri dengan jumlah tertentu yang dalam ilmu 

fiqih disebut nisah. Nishab adalah kadar minimal jumlah 

harta yang wajib dizakati berdasarkan ketetapan syara'. 

g) Sampai Satu Tahun Dimiliki (haul) 

Kekayaan yang dimiliki seseorang tidak wajib dizakati 

kecuali apabila sudah genap satu tahun dalam keadaan genap 

satu nishab. Yang dimaksud dengan satu tahun di sini adalah 

dengan hitungan tahun qomariyah (hijriyah) bukan tahun 

syamsiyah (masehi). 

h) Melebihi Kebutuhan Biasa 

Di antara ulama-ulama fiqih ada yang menambah ketentuan 

nishab kekayaan yang berkembang itu dengan lebihnya 

kekayaan itu dari kebutuhan biasa pemiliknya, misalnya 

ulama-ulama Hanafi. Hal itu oleh karena dengan lebih dari 

kebutuhan biasa itulah seseorang disebut kaya dan 

menikmati kehidupan yang tergolong mewah. 

i) Bebas dari Hutang 

Pemilikan sempurna yang dijadikan persyaratan wajib zakat 

dan harus lebih dari kebutuhan primer haruslah pula cukup 

satu nishab yang sudah bebas dari hutang. Bila pemilik 
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mempunyai hutang yang menghabiskan atau mengurangi 

jumlah satu nishab itu, maka zakat tidaklah wajib.15 

 

3) Jenis Harta yang Dikenai Zakat 

a) Zakat Atsman 

 Yang dimaksud Atsman adalah emas, perak, dan mata 

uang yang berfungsi sebagai mata uang atau tolak ukur 

kekayaan. Nishab zakat emas adalah 20 mitsqol atau 20 

dinar. Sementara satu dinar setara dengan 4,25 gram emas. 

Sehingga nishab zakat emas adalah 85 gram (murni 24 karat). 

Sementara nishab zakat perak adalah 200 dirham atau 5 

uqiyah. Satu dirham setara dengan 2,975 gram perak. 

Sehingga nishab zakat perak adalah 595 gram perak (murni). 

Besaran zakat emas dan perak adalah adalah sama, yaitu 

2,5% atau 1/40 jika telah mencapai nishab.  

 Sama halnya dengan Emas dan Perak, zakat penghasilan 

(uaang) harus memenuhi syarat yang telah disebutkan diatas 

(nishab dan haul). Adapaun sebagian orang yang mengatakan 

bahwa zakat penghasilan itu sebagaimana zakat pertanian, 

yang artinya dkeluarkan setelah mendapatkan hasil (gaji), 

                                                           
15 Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat, Jakarta: Litera Antar Nusa, 1991, Hlm. 97-155 



17 
 

 
 

sehingga tidak perlu menunggu haul (satu tahun), maka 

pedapat ini tidak tepat.16 

b) Zakat Barang Dagangan 

 Barang dagangan yang dimaksud disini adalah yang 

diperjualbelikan untuk mencari keuntungan. Barang tersebut 

dimiliki atasan pilihan sendiri dengan cara yang mubah, baik 

lewat jalan cari untung (jual beli, atau sewa) atau secara 

cuma-cuma. Barang tersebut bukan termasuk barang yang 

wajib dizakati (hewan ternak, emas dan perak). Barang 

tersebut memang sejak awal dibeli sudah diniatkan untuk 

diperdagangkan. Syarat lainnya yaitu nilai barang tersebut 

telah mencapai salah satu nishab dari emas atau perak, serta 

telah mencapai haul yang telah melewati masa satu hijriah.17 

c) Zakat Hasil Pertanian 

Macam-macam tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya 

yaitu tanaman yang memenuhi syarat sebagai berikut18: 

(1) Berupa tanaman makanan pokok, yaitu makanan yang 

dapat mengenyangkan perut orang di daerah masing-

masing, misalnya gandum kasar atau halus, kurma dan 

kismis. 

 

                                                           
16 Muhammad Abduh Tuasikal, Panduan Mudah Tentang Zakat, Yogyakarta: Pustaka Muslim 
Yogyakarta, 2014, Hlm. 27-43 
17 Ibid, Hlm. 44-48 
18 Ibid, Hlm. 49-58 
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(2) Ditanam oleh manusia, dipelihara serta dimiliki olehnya. 

(3) Mencapai satu nishab. Firman Allah SWT: 

 

َوَّ ِيَّٓٱوَه  وَشَٰٖتَّوََََّّّل  ََّمۡعر  وَشَٰٖتَّوََغۡۡيَ ۡعر  َٰٖتَّم  ََّجن 
َ
نَشأ

َ
َّنل ۡخَلَّٱأ

ۡرعََّٱوََّ ل ه ََّّلز  ك 
 
َّأ َۡتلًِفا ۡيت ونََّٱوَََّّۥُم  انََّٱوَََّّلز  م  ََّّلرُّ َّوََغۡۡيَ تََشَٰبِٗها م 

َِّ تََشَٰبِهَُّٖٖۚك  واَِّْمنََّثَمرِه ه ََّّۦَّٓم  ۡثَمَرََّوَءات واََّْحق 
َ
ََِّّۥإَِذآَّأ َّيَۡوَمََّحَصادِه َّۦ 

َّإِن ه َّ ْْۚ ََّّۥَوََلَّت ۡۡسِف ٓوا ِبُّ ۡۡسِفِيََّٱََلَُّي   ١٤١ََّّلۡم 
Artinya; 

”Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang 

berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, 

tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, 

zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) 

dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang 

bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan 

tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan 

dishadaqahkan kepada faqir miskin); dan janganlah 

kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak 

menyukai orang yang berlebih-lebihan.” (QS. Al-

An'am: 141). 

 

Jadi berdasarkan Firman Allah diatas, zakat pertanian 

(tanaman dan buah-buahan) dikeluarkan pada saat 

panen.  
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d) Zakat Hewan Ternak 

Di antara hewan ternak yang wajib dizakati adalah unta, 

sapi/kerbau dan kambing, karena jenis hewan ini diternakkan 

untuk tujuan pengembangan (namma') melalui susu dan 

anaknya, sehingga sudah sepantasnya dikenakan beban 

tanggungan. Syarat wajib zakat hewan ternak selain 

ketentuan di atas adalah harus digembalakan (saum). Adapun 

mengenai ketentuan nishabnya yaitu, awal nishab ternak unta 

adalah:19 

Tabel 1. 1 Nishab Zakat Hewan Unta 

Jumlah Hewan Zakat 

5-9 1 ekor kambing atau domba 

10-14 2 ekor kambing atau domba 

15-19 3 ekor kambing atau domba 

20-24 4 ekor kambing atau domba 

25-35 1 ekor unta bintu makhad 

36-45 1 ekor unta bintu labun 

46-60 1 ekor unta hiqoh 

                                                           
19 Yusuf Qardawi, op.cit., Hlm. 176 
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61-75 1 ekor unta jadz’ah 

76-90 2 ekor unta bintu labun 

91-100 2 ekor unta hiqoh 

Sumber: Yusuf Qardhawi, 1991 

 

Keterangan:  

(1) Kambing / domba berumur 2 tahun lebih 

(2)  Unta bintu makhad adalah unta betina umur 1 tahun, 

masuk ke umur 2 tahun. 

(3) Unta bintu labun adalah unta betina umur 2 tahun, 

masuk ke umur 3 tahun. 

(4) Unta hiqoh adalah unta betina umur 3 tahun, masuk 

umur 4 tahun. 

(5) Unta jadz’ah adalah unta umur umur 4 tahun, masuk 

umur 5 tahun.  

(6) Selanjutnya, dalam jumlah tersebut bertambah 40 ekor, 

maka zakatnya bertambah 1 ekor bintu labun. Dan jika 

bertambah 50 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor hiqoh. 

 

 

 

https://bmt-bif.co.id/index.php?menu=org&view=related
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Tabel 1. 2 Nishab Zakat Hewan Sapi 

Jumlah Ekor Zakat 

30-39 1 ekor sapi jantan atau betina tabi’ 

40-59 1 ekor sapi betina musinah 

60-69 2 ekor sapi tabi’ 

70-79 1 ekor sapi musinah dan 1 ekor sapi tabi’ 

80-89 2 ekor sapi musinah 

Sumber: Yusuf Qardhawi, 1991 

 

Keterangan: 

(1) Sapi tabi’ adalah sapi berumur 1 tahun, masuk umur 2 

tahun. 

(2) Sapi musinah adalah sapi umur 2 tahun, masuk umur 3 

tahun. 

(3) Selanjutnya setiap bertambah 30 ekor. Zakatnya 

bertambah 1 ekor tabi’ dan setiap bertambah 40 ekor, 

maka zakatnya bertambah 1 ekor sapi musinah. 

 

 

 

https://bmt-bif.co.id/index.php?menu=org&view=related
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Tabel 1. 3 Nishab Zakat Hewan Kambing 

Jumlah Ekor Zakat 

40-120 1 ekor kambing atau domba umur 2 tahun 

121-200 2 ekor kambing atau domba umur 2 tahun 

201-300 3 ekor kambing atau domba umur 2 tahun 

Sumber: Yusuf Qardhawi, 1991 

 

Keterangan: 

Selanjutnya jika bertambah 100 ekor, maka zakatnya 

bertambah 1 ekor. 

 

e) Zakat Harta Karun dan Barang Tambang 

Rikaz secara bahasa berarti sesuatu yang terpendam di dalam 

bumi, yang berupa barang tambang atau harta. 

Harta terpendam tidak terlepas dari lima keadaan yaitu:20 

(1) Ditemukan di tanah tak bertuan seperti ini menjadi milik 

orang yang menemukan, nantinya ia mengeluarkan zakat 

sebesar 20% dan sisanya 80% Jadi miliknya. 

(2) Ditemukan di jalan atau negeri yang berpenduduk, 

diperintahkan untuk mengumumkannya sebagaimana 

                                                           
20 Muhammad Abduh Tuasikal, Panduan Mudah Tentang Zakat, Yogyakarta: Pustaka Muslim 
Yogyakarta, 2014, Hlm. 65-73 

https://bmt-bif.co.id/index.php?menu=org&view=related
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barang temuan (luqothah). Jika datang pemiliknya, 

maka itu jadi miliknya, jika tidak, maka menjadi milik 

orang yang menemukan. 

(3) Ditemukan di tanah milik orang lain. Ada tiga pendapat 

dalam masalah ini: 

(a) Abu Hanifah dan Muhammad bin Al-Hasan 

berpendapat, tetap jadi milik si pemilik tanah. 

(b) Imam Ahmad dan Abu Yusuf berpendapat, menjadi 

milik orang yang menemukan. Mereka berpendapat 

bahwa yang namanya harta terpendam bukanlah 

jadi milik punya tanah, namun menjadi milik siapa 

saja  yang menemukan . 

(c) Dibedakan, yaitu jika pemilik tanah mengenal harta 

tersebut, maka itu jadi miliknya. Jika si pemilik 

tanah dia mengenalnya, harta tersebut menjadi milik 

si pemilik tanah pertama kali, demikian dalam 

madzhab Syafi’i. 

(4) Ditemukan di tanah yang telah berpindah kepemilikan 

dengan jalan jual beli atau semacamnya. 

Ada dua pendapat dalam masalah ini: 

(a) Harta seperti ini menjadi milik yang menemukan di 

tanah miliknya saat ini. Demikian pendapat Malik, 

Abu Hanifah dan pendapat yang masyhur dari Imam 
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Ahmad selama pemilik pertama tanah  tersebut tidak 

mengklaimnya. 

(b) Harta tersebut menjadi milik pemilik tanah 

sebelumnya jika ia mengenal harta tersebut, jika 

tidak dikenal, maka menjadi pemilik  tanah 

sebelumnya lagi, dan begitu seterusnya. Jika tidak 

di antara pemilik tanah sebelumnya yang 

mengenalnya, maka perlakuannya seperti luqothah 

(barang temuan). 

(5) Jika ditemukan di negeri kafir harbi (orang kafir yang 

boleh diperangi) 

(a) Harta tersebut menjadi milik orang yang 

menemukan. Demikian pendapat dalam madzhab 

Ahmad, mereka qiyaskan dengan harta yang 

ditemukan di tanah  tak bertuan. 

(b) Jika harta tersebut dikenal oleh orang yang memiliki 

tanah tersebut yaitu orang kafir harbi dan ia ngotot 

mempertahankannya, maka status harta tersebut 

adalah ghonimah. Jika tidak dikenal dan tidak 

ngotot dipertahankan,  maka  statusnya  seperti  

rikaz  (harta  karun). Demikian pendapat Malik, Abu 

Hanifah dan Syafi’i, masing-masing mereka 

memiliki rincian dalam masalah ini. 
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b. Infaq 

Infaq berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan sesuatu 

(harta) untuk kepentingan sesuatu. Termasuk dalam pengertian ini, 

infaq yang dikeluarkan oleh orang kafir untuk kepentingan agamanya. 

Sedangkan menurut terminology syariat, infaq berarti mengeluarkan 

sebagian hartanya atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu 

kepentingan yang diajarkan agama Islam.21 Infaq dikeluarkan oleh 

setiap orang yang beriman, baik berpenghasilan tinggi maupun 

rendah, baik disaat sempit ataupun lapang. Seperti firman Allah dalam 

Q.S Ali-Imran: 134 

 

ِينََّٱ وَنَِِّفَََّّّل  آءَِّٱي نفِق  آءَِّٱوَََّّلۡس   َِٰظِميََّٱوَََّّلَّض   َعِنََّّلَۡعافِيََّٱوَََّّۡيَظَّلۡغََّٱَّلَۡك

ََّّّلل  َّٱوَََّّنل اِس َّٱ ِبُّ ۡحِسنِيََّٱُي   ١٣٤ََّّلۡم 
Artinya: 

“Orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang 

maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan 

mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang 

berbuat kebajikan.” (Q.S Ali-Imran: 134) 

 

 

 

                                                           
21 Didin Hafidhuddin, Panduan Praktis tentang Zakat, Infaq, dan Shadaqah, Jakarta; Gema Insani 
Press, 1998, Hlm. 14 
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 Lapangan berinfaq itu sangatlah luas jangkauannya, karena 

berinfaq itu berarti menjalankan harta sesuai tuntutan agama, maka 

bershadaqahlah pada kaum fakir miskin dan membayar zakat yang 

disebut infaq.22 

 Infaq adalah mengeluarkan harta tertentu untuk dipergunakan 

bagi suatu kepentingan yang diperintahkan oleh Allah SWT.23 

Sementara itu, menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang 

pengelolaan zakat dijelaskan bahwa infaq adalah harta yang 

dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk 

kemaslahatan umum.24 

 Secara ringkas dapat dirumuskan bahwa infaq adalah penegluaran 

derma setiap kali seorang muslim menerima rezeki (karunia) dari 

Allah sejumlah yang dikehendaki dan direlakannya.25 

 

c. Shadaqah 

 Shadaqah menurut syara’ adalah melakukan suatu kebajikan 

sesuai dengan ajaran al-Qur’an dan as-Sunnah, baik yang bersifat 

materiil maupun non materiil. Sedangkan menurut Undang- undang 

nomor 23 tahun 2011 menyebutkan bahwa shadaqah adalah harta atau 

                                                           
22 Mursyid, Mekanisme Pengumpulan ZIS, Hlm. 6 
23 Ridwan Ahmad Hasan, Manajemen Baitul mal wa Tamwil, Bandung: Pustaka Setia, 2013, Hlm. 
143 
24 Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang  Pengelolaan  Zakat, Pasal 1. 
25 Cholid Padlullah, Mengenal Hukum ZIS (Zakat Infaq dan Shadaqah) dan pengamalannya di DKI 
Jakarta, Jakarta: Badan Amil Zakat dan Infaq/Shadaqah DKI Jakarta, 1993, Hlm. 6 



27 
 

 
 

nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar 

zakat untuk kemaslahatan umum.  

 Secara umum, kebaikan seseorang dalam bentuk memberikan 

sebagian harta yang dimilikinya kepada orang/pihak lain disebut 

Shadaqah. Shadaqah yang wajib disebut zakat yang sudah ditentukan 

kadar (persentase zakat), nisab (batas minimal harta yang dizakati), 

dan haul (ukuran waktu satu tahun)-nya, dan infak (berlaku untuk 

jenis harta baru yang tidak terdapat pada zaman Nabi SAW, sehingga 

tidak ditentukan kadar, nisab dan haulnya). Adapun Shadaqah yang 

sunnat disebut Shadaqah tathowwu’.26 

 Shadaqah adalah suatu pemberian yang diberikan oleh seorang 

muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi 

waktu dan jumlah tertentu, suatu pemberian yang diberikan oleh 

seseorang sebagai suatu kebajikan yang mengharap ridha Allah SWT 

dan pahala semata.27 

 Shadaqah pada prinsipnya sama dengan infaq, hanya saja ia 

memiliki pengertian yang lebih luas. Shadaqah dapat berupa bacaan 

tahmid, takbir, tahlil, istighfar, maupun bacaan-bacaan kalimah 

thayyibah lainnya. Demikian juga Shadaqah dapat berupa pemberian 

benda atau uang, bantuan tenaga atau jasa serta menahan diri untuk 

tidak berbuat kejahatan. Adapun infaq tidaklah demikian. Hal lain 

                                                           
26 Ridwan Ahmad Hasan, Manajemen Baitul mal wa Tamwil, Bandung: Pustaka Setia, 2013, Hlm. 
139 
27 Mursyid, Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq, dan Shadaqah: Menurut Hukum Syara’ dan 
Undang – Undang, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2006), hlm 9. 
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yang membedakan keduanya adalah bahwa infaq dikeluarkan pada 

saat seseorang menerima rizki, sedangkan Shadaqah lebih luas dan 

lebih umum lagi. Tidak ditentukan jenisnya, jumlahnya, waktu 

penyerahannya serta peruntukannya.28 

 

d. Persamaan dan Perbedaan 

 Persamaan dari ketiganya adalah bahwa zakat, infaq, dan 

shadaqah merupakan perwujudan kecintaan dan kasih sayang kepada 

sesama umat manusia, terutama kaum dhuafa.29 Infaq dan shadaqah 

menjadi bagian dari zakat dan memiliki tujuan sama yaitu untuk 

mensejahterakan umat dan mengajarkan untuk selalu berbagi kepada 

sesama dengan memberikan sebagian harta yang kita miliki. Yang 

membedakannya yaitu orang yang menerimanya, zakat terbatas pada 

delapan asnaf sedangkan infaq dan shadaqah  kepada siapa saja yang 

membutuhkan termasuk delapan asnaf, zakat dikeluarkan setelah 

harta mencapai nisabnya sedangkan shadaqah dan infaq bisa kapan 

saja dikeluarkan. Tetapi ketiganya memiliki peran dan fungsi yang 

sama untuk muzzaki (pemberi zakat), munfik (pemberi infaq), dan 

mushaddiq (pemberi shadaqah) maupun mustahiq (penerima ZIS). 

 Shadaqah berarti memberi derma, termasuk memberi derma 

untuk memetuhi hukum dimana kata zakat digunakan dalam Al-

                                                           
28 Cholid Padlullah, Mengenal Hukum ZIS (Zakat Infaq dan Shadaqah) dan pengamalannya di DKI 
Jakarta, Jakarta: Badan Amil Zakat dan Infaq/Shadaqah DKI Jakarta, 1993, Hlm. 7 
29 Didin Hafidhuddin, Panduan Praktis tentang Zakat, Infaq, dan Shadaqah, Jakarta; Gema Insani 
Press, 1998, Hlm. 70 
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Qur’an dan sunnah. Zakat juga dapat disebut shodaqoh karena zakat 

merupakan derma yang diwajibkan sedangkan shodaqoh adalah 

sukarela. Zakat dikumpulkan oleh pemerintah.30 

 Hikmah dari menunaikan zakat, infaq, serta shadaqah yaitu untuk 

menumbuhkan kesadaran memiliki etos kerja yang tinggi, sehingga 

memiliki penghasilan kerja yang halal, yang minimal mencapai 

nishab. Semakin tinggi semangat kerja, maka akan semakin mulia 

pula hidup dan kehidupannya. Dalam hal ini, seorang muslim akan 

memiliki harga diri untuk menempatkan tangan diatas, bukan tangan 

di bawah. Atas dasar itu bisa dipahami pula bahwa tidak ada satu pun 

ayat Al-Qur’an atau Hadist yang menyuruh orang untuk menjadi 

mustahiq. Justru sebaliknya, menyuruh orang untuk menjadi muzakki, 

munfik, dan mushaddiq.31 

 Disisi lain, perbedaan dari ketiganya yaitu pada zakat yang 

bersifat wajib serta adanya ketentuan atau batasan harta yang harus 

dikeluarkan sebagi zakat, serta siapa saja yang boleh menerimanya.  

Sementara infaq adalah sumbangan sukarela atau seikhlasnya yang 

berhubungan dengan hal materil. Sedangkan shadaqah sedikit lebih 

luas dari infaq, karena yang dishadaqahkan tidak terbatas pada hal 

materil.  

                                                           
30 Muhammad Zan, Pembedaan Zakat Infaq, dan Shodaqoh, http: //www. Eramuslim. 
com/konsultasi/zakat/infaq-dan-shodaqoh. Diakses pada tanggal 9 Juli 2017, Hlm. 1 
31 Didin Hafidhuddin, Panduan Praktis tentang Zakat, Infaq, dan Shadaqah, Jakarta; Gema Insani 
Press, 1998, Hlm. 72-73 
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2. Pemberdayaan Masyarakat 

 Pemberdayaan dilahirkan dari bahsa inggris, yakni empowerment 

yang mempunyai makna dasar ‘pemberdayaan’ dimana daya bermakna 

kekuatan (power). Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya 

itu dengan mendorong memotivasi dan membangkitkan kesadaran atau 

potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.32 

Proses pemberdayaan menekankan pada proses pemberian kemampuan 

kepada masyarakat akan menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi 

individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk 

menentukan pilihan hidupnya.33 

 Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya memperkuat posisi 

sosial dan ekonomi dengan tujuan mencapai penguatan kemampuan 

masyarakat melalui dana bantuan yang pada umumnya berupa kredit usaha 

produktif sehingga  mustahiq  sanggup  meningkatkan  pendapatannya  dan  

juga membayar kewajibannya (zakat) dari hasil usahanya atas kredit yang 

dipinjamnnya.34 

 Arti pemberdayaan masyarakat itu sendiri adalah suatu proses yang 

mengembangkan dan memperkuat kemampuan masyarakat untuk terus 

terlibat dalam proses pembangunan yang berlangsung secara dinamis 

                                                           
32 Rofiah,Khusniati, “Peran Lembaga Keuangan Mikro Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 
Di Kabupaten Ponorogo”, Jurnal Kodifikasia, (Vol). 5, No. 1, Hlm. 113-136, 2011 
33 Sriyana, Jaksa dan Raya, Fitri, “Peran BMT Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Kabupaten Bantul”, 
Jurnal, (Vol). 7, No. 1, Hlm. 29-50, 2013 
34 Umrotul Khasanah, Manajemen Zakat Modrn: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat, 
(Malang: UIN Malang Press, 2010), hlm. 198. 
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sehingga masyarakat dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi serta 

dapat mengambil keputusan secara bebas (independen) dan mandiri.35 

 Selanjutnya dalam pemberdayaan masyarakat, terdapat enam langkah 

yang perlu dilakukan untuk membuat program pemberdayaan masyarakat 

yang terarah dan tepat sasaran yaitu:36 

e. Melakukan analisis sosial, ekonomis, teknis dan kelembagaan sebagai 

langkah awal untuk identifikasi permasalahan. Metode yang 

digunakan untuk melakukan analisis tersebut adalah dengan 

menggunakan metode dan teknik Kajian Keadaan Pedesaan secara 

Partisipatif (Participatory Rural Apprasial, PRA) serta metode dan 

teknik kajian keadaan wilayah secara cepat (Rapid District Appraisal, 

RDA) 

f. Melakukan analisis pihak terkait (Stakeholder analisis), bertujuan 

untuk menjajaki kepentingan dan pengaruh serta tingkat pertisipasi 

pihak terkait (stakeholder) yang dapat dipengaruhi atau berpengaruh 

pada pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat 

g. Membuat rancangan dan desain program yang logis dan sesuai dengan 

kebutuhan kelompok sasaran serta wilayah sasaran 

h. Identifikasi pelaksanaan program pemberdayaan 

i. Implementasi program pemberdayaan 

j. Melakukan pengawasan (monitoring) dan evaluasi serta regular 

                                                           
35 Armaz Hardi, Eja, Analisis Pemberdayaan Masyarakat Muslim Miskin Melalui Qardul Hasan, 
Artikel. Stainmetro.ac.id>download, 2013,  diakses 7 Julil 2017 
36 Aflah Noor, Arsitektur Zakat Indonesia, Jakarta: UI press, 2009, Hlm. 172-173 
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 Pemberdayaan ini pada kaitannya dengan penyampaian kepemilikan 

harta zakat kepada mereka yang berhak. Pemberdayaan sebagian dari 

kelompok yang berhak akan harta zakat, misalnya dengan memberikan 

modal kepada mereka yang mempunyai keahlian dalam sesuatu, sehingga 

dapat meneruskan kegiatan profesi, karena mereka tidak mempunyai 

modal tersebut. Baik fakir miskin maupun yang mempunyai keahlian 

tetapi tidak memiliki modal, mereka ini diberikan sebagian harta  zakat  

untuk memberdayakan  mereka sehingga mereka dapat memenuhi 

kebutuhan mereka sendiri. 37 

 Dalam rangka optimalisasi pendayagunaan dana zakat, infaq dan 

shodaqoh, untuk meningkatkan kepercayaan dan motivasi para muzakki 

untuk berzakat melalui lembaga amil zakat serta mempercepat proses 

pengentasan kemiskinan dan perbaikan taraf ekonomi, pengembangan 

sistem dan proses profesionalisme pengelolaan dana ZIS merupakan 

sebuah keniscayaan. 

 Pada awalnya zakat lebih didominasi penyaluran secara konsumtif, 

namun pada pelaksanaan secara modern dan muktahir saat ini, zakat mulai 

dikembangkan dengan cara distribusi secara modern bentuk inovasi 

tersebut dikatagorikan menjadi empat bentuk berikut:  

                                                           
37 Abdul  Al–Hamid  Mahmud  Al–Ba’ly,  Ekonomi  Zakat, Jakarta:  PT Raja Grafindo Persada, 2006, 
hlm. 84. 
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a. Distribusi bersifat konsumtif tradisional, yaitu zakat yang dibagikan 

secara langsung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

b. Distribusi bersifat konsumtif kreatif, yaitu zakat yang di distribusikan 

untuk dikonsumsi tapi dalam bentuk lain dari barang yang semula. 

c. Disribusi bersifat produktif tradisional, yaitu dimana zakat diberikan 

dalam bentuk barang-barang yang bersifat produktif seperti binatang 

ternak. 

d. Disribusi dalam bentuk produktif kreatif, yaitu zakat diwujudkan 

dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau 

menambah modal pedagang kecil.38 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
38 Arief Mufraini, Akuntansi dan Manajemen Zakat, Jakarta: Kencana, 2012, Hlm. 147 
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F. PENELITIAN TERDAHULU 

 

Tabel 1. 4 Penelitian Terdahulu 

PENELITI 

(TAHUN) 

VARIABEL METODE 

ANALISIS 

KESIMPULAN 

Siti Azizah 

(2004) 

• Dependen: 

Pemberdayaan 

Ekonomi 

Masyarakat 

Purbaya 

Kotagede 

Yogyakarta 

• Independen: 

Pendayagunaan 

Zakat BMT Bina 

Dhuafa 

Beringharjo 

Alat Analisis: 

Deskriptif 

Kualitatif 

Penelitian ini 

memfokuskan pada 

pemanfaatan dana 

zakat yang 

didistribusikan 

secara daya guna 

untuk usaha 

produktif masyarakat 

Purbaya. 

 

Taufik Nur Hidayat   

(2009) 

• Dependen: 

Pemberdayaan 

Ekonomi Umat 

(Studi Pada 

Lembaga Amil 

Zakat Taj Quro  

 

 

 

Analisis 

Deskriptif 

Kualitatif 

Pengelolaan ZIS pada 

penelitian ini meliputi 

manajemen 

penggolongan (hub. 

muzzaki-amil), 

pengelolaan   institusi   

amil & penyaluran   

ZIS (hub. amil- 

mustahiq). 
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• Independen: 

Pengelolaaan 

Dana   Zakat, 

Infaq, dan 

Shadaqah 

 

Sa’roni 

(2010) 

Analisis Faktor- 

Faktor yang 

Mempengaruhi 

Keberhasilan BMT 

Berkah Madani 

Cimanggis 

 

Alat Analisis:  

Analisis SWOT 

 

Faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

keberhasilan dari 

BMT Berkah Madani 

Cimanggis adalah 

validitas dan 

reliabilitas, analisis 

korelasi spearman, 

analisis regresi linier 

berganda 

Muhammad Chairul 

Anam 

(2011) 

 

• Dependen:  

Peningkatan 

Kesejahteraan 

Umat 

• Independen:  

Strategi 

Pemberdayaan 

Zakat, Infaq, dan 

Shadaqah di 

KJKS BMT 

Fastabiq Pati 

Alat Analisis: 

Deskriptif 

Kualitatif. 

Pendayagunaan dana 

ZIS mengunakan 

bentuk yang inovatif. 

Yang dimaksud 

dengan inovatif tidak 

hanya mengunakan 

penyaluran dana 

secara tradisional saja 

tetapi juga 

mengunakan 

penyaluran secara 

produktif. 
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Nuryanto    Hari    Mukti 

     

• Dependen:  

Pemberdayaan 

Ekonomi Umat  

di  Lembaga  

Amil  Zakat  

Dompet  Dhuafa  

Republika    

Cabang 

Yogyakarta 

• Independen:  

Pendayagunaan 

Zakat Produktif 

Alat Analisis:  

Deskriptif 

Penelitian ini 

memfokuskan pada 

program pemberian 

modal usaha serta 

pendampingan 

terhadap kelompok 

usaha yang 

pendapatannya di 

bawah UMR. Modal 

usaha berupa hibah, 

namun sistem yang 

digunakan serupa 

dengan qardhul 

hasan 

Sumarni 

(2017) 

Penyaluran Dana 

Zakat, Infaq, dan 

Shadaqah (ZIS) 

Untuk 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

Alat Analisis: 

Deskriptif, 

Interaktif 

Penyaluran dana ZIS 

pada BMT Amanah 

Ummah dialokasikan 

untuk program-

program 

pemberdayaan, 

kesehatan, 

pendidikan dan 

charity. Porsi yang 

lebih besar 

dialokasikan untuk 

program 

pemberdayaan. 
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G. SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika pembahasan penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran 

mengenai alur dari bagian pertama hingga kesimpulan akhir. Secara garis besar 

penelitian ini terbagi menjadi beberapa bab, yaitu:  

 

BAB I : PENDAHULUAN  

Dalam bab ini, berisi tentang pendahuluan yang menjabarkan tentang latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, 

landasan teori, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan. Bab ini 

akan mengantarkan dalam pembahasan bab-bab selanjutnya. 

 

BAB II : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini, membahas tentang metode penelitian yang menjabarkan 

tentang jenis penelitian, populasi sampel, dan subyek penelitian, jenis dan 

sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian dan teknik 

analisis data. 

 

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini membahas hasil dan pembahasan yang membahas tentang 

profil KJKS BMT Bina Ihsanul Fikri, meliputi letak geografis, sejarah, 

struktur organisasi. Selanjutnya pemaparan tentang penghimpunan serta 

penyaluran zakat, infaq, shadaqah yang dilakukan oleh BMT Bina Ihsanul 

Fikri yang selanjutnya digunakan untuk pemberdayaan masyarakat, serta 
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menjelaskan bagaimana hasil atau efek dari pemberdayaan masyarakat 

yang telah dilakukan oleh BMT Bina Ihsanul Fikri pada masyarakat 

tertentu. 

 

BAB IV : PENUTUP 

Bab terakhir ini mengenai kesimpulan serta jawaban atas pokok masalah 

yang ada pada rumusan masalah serta yang telah dianalisis pada bab 

sebelumnya. Bab ini juga disertai dengan saran-saran yang bermanfaat. 

 

 

 

 

 

 

 


