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. 

RINGKASAN 

DAMPAK ZAKAT TERHADAP KEBERKAHAN YANG DITERIMA 

OLEH MUZAKKI 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh dampak keberkahan apa saja yang 

diterima Muzakki setelah menunaikan zakat.  Keberkahan diambil dari kata dasar 

“berkah”, yang diartikan sebagai karunia Allah SWT yang mendatangkan 

kebaikan kepada kehidupan manusia, keberkatan, beruntung, bahagia, restu 

ataupun pengaruh baik (menyebabkan selamat) yang didatangkan dengan 

perantara orang tua, orang suci dan sebagainya. Mencerna lebih lanjut kata baraka 

ialah sesuatu yang memiliki nilai kebaikan. Dengan nilai kebaikan itu, manusia 

akan mendapatkan kebahagiaan di dunia. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, pertanyaan yang hendak dijawab dalam 

penelitian ini yaitu bagaimana keberkahan yang diterima oleh Muzakki setelah 

menunaikan kewajiban zakat. Muzakki yang dijadikan objek penelitian ini ialah 

Muzakki yang sudah membayar zakat lebih dari 5 tahun dan sudah merasakan 

dampak zakat yang terjadi, dengan menitikberatkan pada Muzakki yang 

mempunyai usaha lebih dari 3 tahun. Analisis yang digunakan dalam penelitian 

ini menggunakan pendekatan kualitatif dan instrumen penelitian terdiri dari 

wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil temuan pada penelitian ini secara 

ringkas adalah sebagai berikut: Dampak keberkahan zakat Muzakki dilihat dari 

beberapa aspek: 

a. Aspek keimanan, dampak keberkahan menunaikan zakat yang diterima oleh 

Muzakki lebih khusyuk dan lebih tepat waktu dalam menunaikan ibadah baik 

ibadah wajib maupun sunnah. Wajib antara lain yang terkandung dalam 

rukun Islam yaitu sholat 5 waktu, zakat, dan puasa pada bulan Ramadhan, 

dan ibadah sunnah seperti sedekah dan puasa sunnah. 

b. Aspek ketaqwaan, secara keseluruhan Muzakki mengatakan bahwa taqwa 

merupakan mentaati kewajiban yang diberikan oleh Allah dan menjauhi 

larangan-Nya, dampak keberkahan zakat yang diterima oleh Muzakki antara 

lain, Muzakki merasa tingkat kadar ketaqwaan kepada  Allah bertambah.  

c. Aspek ketentraman, dampak keberkahan zakat dalam aspek ketentraman yang 

didapatkan Muzakki ialah lebih merasa tentram jika sudah menunaikan zakat, 

jikalau Muzakki menunda-nunda menunaikan zakat, Muzakki tidak akan bisa 

merasakan ketentraman. 

d. Aspek kenyamanan, dampak keberkahan zakat yang didapat oleh Muzakki 
antara lain kondisi diri sendiri dan keluarga yang fresh, kenyamanan 

lingkungan yang lebih kondusif terutama kenyamanan dalam keluarga yang 

selalu terjaga. 

e. Aspek ketentraman, dampak zakat yang diterima oleh Muzakki ialah 

ketentraman jiwa baik secara individu ataupun kolektif.  Muzakki tidak 

mengalami kegoncangan jiwa, dan mereka tidak takut jikalau harta mereka 

berkurang. Bahkan mereka rela akan membayar zakat lebih besar dengan 

ketentuan yang berlaku. 
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f. Aspek kesehatan, dampak zakat yang diterima Muzakki ialah seperti tidak 

mempunyai penyakit kronis saat sebelum menunaikan zakat, kesehatan selalu 

terjaga tetapi tidak menutup kemungkinan penyakit akan kembali jika tidak 

menjaga kesehatan dan faktor umur. 

g. Aspek pendapatan, dampak zakat yang diterima Muzakki ialah pendapatan 

selalu bertambah seiring semakin besarnya mereka menunaikan zakat, dan 

juga Muzakki selalu mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka. 
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SUMMARY 

THE IMPACT OF ZAKAT TOWARDS  

THE BLESSINGS OF THE MUZAKKI 

 

This reserach is based on any blessings impact which is received by the 

muzakki after paying the zakat.  Blessings is derived from the word “berkah” 

which means a good thing from Allah SWT that incurs goodness for human life, 

lucky, happy, a good impact (providing safety) which comes through parents or 

saints as the mediator. Furthermore the word baraka is something which has a 

goodness value. With the value, man will find happiness in the world. 

Based on the background of the study, the questions that the researcher 

would like to answer is how the blessings are received by the muzakki after 

paying the zakat. The muzakki used as the object of research here is the one who 

has paid zakat more than 5 years and has experienced the impact of the zakat, by 

focusing to the muzakki who has a business for more than 3 years. The analysis 

approach used in this research is qualitative approach. While, the instruments 

consist of interviews, observation and documentation. The results in short are as 

follows: The impact of the blessing of zakat for muzakki can be considered by 

many aspects which are: 

a. Faith aspect: The blessings impact of performing zakat that is received by 

muzakki is he will be preoccupied and on time in performing obligatory of 

Islam. The obligatory one or the sunnah. The obligatory worships are those in 

the pillars of Islam which are 5 times prayer, zakat, fasting in Ramadhan. 

While, sunnah worship such as sadaqah and sunnah fasting. 

b. Piety aspect: Overall, muzakki believes that taqwa is being obedient to 

Allah's obligation and keeping away from the prohibitions. One of the 

blessing impacts which is received by muzakki is the muzakki feels the level 

of piety to Allah improves.  

c. Tranquility aspect: The impact of zakat blessings in tranquility aspect gained 

by muzakki is that he becomes more peaceful after paying the zakat. If he 

delays it, he will not feel peaceful. 

d. Comfort aspect: One of the impacts is the condition of muzakki himself and 

his family are fresh, the neighborhood is more comfortable and conducive, 

especially in the family. 

e. Serenity aspect: The impact is soul serenity individually or collectively. 

Muzakkis do not have soul’s shock, and they are not afraid of diminishing 

wealth. They are even keen on paying bigger zakat more than what is 

required. 

f. Health aspect: The impact is the absence of chronic diseases before paying 

zakat. Muzakki’s health is always in good condition even though there is a 

possibility for the diseases to come if the person does not have a healthy 

lifestyle or he is getting older. 

g. Income aspect: The another impacts of zakat are muzakki’s income has 

increased along with the bigger amount zakat that they have paid and also the 

muzakki always gets fortune from unexpected way.  
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ص
ّ
 امللخ

 تأثير الزكاة في البركة املقبولة عند املزكي
 

يف هذا البحث هي تأثري  أي الربكة املقبولة عند املزكي بعد ايتاء الزكاة. الربكة مشتّقة من كلمة   ية البحثخلف 
برك وهو مبعىن نعمة اهلل اليت أّدت إىل اخلري  حلياة الناس، الربكة والناجح والسعادة والنعمة أو األثر اخلري)أّدى إىل السالمة( 

آلخرين. ومبعىن اآلخر أن كلمة برك هو األمر له قيمة اخلري وبتلك القيمة سيأيت الناس الذي أّدى من يد الوالدين  أو ا
 السعادة يف الدنيا.

بناء على تلك اخللفية، سيجيب الباحث السؤال حول كيف الربكة املقبولة عند املزكي بعد إيتاء الزكاة. املزكي  
ت وله أثر يف إيتاء الزكاة وخاصة للمزكي له العمل أكثر من هلذا البحث هو املزكي الذي أتى الزكاة أكثر من مخس سنوا

 ثالث سنوات.
املنهج املستخدم هلذا البحث هو املنهج النوعي وأدوات البحث باستخدام املقابلة واملالحظة والتوثيق.  ومن  

 نتائج البحث موجزا أن ظهر تأثري  بركة الزكاة عند املزكي من النواحي التالية:
 نناحية اإلميا -أ

تأثري  بركة الزكاة عند املزكي : للمزكي خشوعا وأداء عبادته سواء أكان واجبا أو سنة يف الوقت احملّدد.  ومن   
العبادة الواجبة هي من أركان اإلسالم أي الصلواة اخلامسة والزكاة وصوم رمضان. أما العبادة السنة هي الصدقة 

 والصوم السنة.
 ناحية التقوى    -ب

التقوى هو امتثال أوامر اهلل واجتناب نواهه.  بركة الزكاة عند املزكي : يشعر املزكي أن له درجة قال املزكي أن 
 التقوى ارتفاعا.

 ناحية اهلدوء      -ج
بركة الزكاة عند املزكي : يشعر املزكي باهلدوء بعد إيتاء الزكاة . وإن كان املزكي يتأّخر يف إيتاء الزكاة  فال يشعر 

 املزكي باهلدوء.
 حية الراحة     نا -د

 بركة الزكاة عند املزكي : يشعر املزكي وأسرته وبيئته بالراحة خاصة الراحة يف األسرة حمافظة كثرية دائما. 
 ناحية السكينة -ه

بركة الزكاة عند املزكي : للمزكي سكينة يف روحه سواء أكان فردا وجمموعا. مل يهتز مزكي روحه وال خياف إذا   
 املزكي أن يأيت الزكاة أكثر مما حتدد.كان ماله ناقصا. ويرضى 

 ناحية الصحة    -و
بركة الزكاة عند املزكي : ال ميلك املزكي املرض املزمن والصحة احملافظة دائما ولكن من املمكن أن جييئ املرض إذا  

 كان املزكي ال حيافظ صحته ومن عامل السّن.
 ناحية الدخل -ز

ل عند املزكي كلما زيادة إيتاء زكاته. وسيحصل املزكي الرزق من بركة الزكاة عند املزكي : كلما زيادة الدخ   
  حيث ال حيتسب.   
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Abstrak 

DAMPAK ZAKAT TERHADAP KEBERKAHAN YANG 

DITERIMA OLEH MUZAKKI 

Ryan Adi Prasetyo 

Zakat merupakan rukun Islam ketiga yang merupakan kewajiban ibadah 

yang berdampak pada ketaatan kepada perintah Allah SWT. Sebagaimana semua 

hal yang disyariatkan, zakat mempunyai banyak kebaikan dan hikmah jika 

dilaksanakan dalam kehidupan, baik untuk pribadi Muzakki (orang yang 

berzakat), untuk pribadi mustahiq (orang yang menerima bagian zakat) dan juga 

bagi masyarakat secara luas. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak keberkahan 

yang diterima oleh Muzakki setelah menunaikan kewajiaban zakatnya. Jenis 

penelitian ini ialah kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. 

Metode pengumpulan data menggunakan wawancara yang mendalam, observasi 

dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di LAZDAI, fokus penelitian ini ialah 

dampak keberkahan yang diterima oleh Muzakki. Narasumber dari penelitian ini 

ialah  orang yang sudah lama menunaikan zakat di LAZDAI selama 5 tahun. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa semua narasumber telah 

mendapatkan dampak keberkahan dari menunaikan zakat. hal ini diindikasi oleh 

tercapainya komponen dasar lahiriah dan batiniah. Seperti keimanan, ketakwaan, 

ketenangan, kenyamanan, ketentraman, kesehatan dan pendapatan. 

 

Kata kunci: Keberkahan Zakat, Muzakki, Batiniah, Lahiriah 
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ABSTRACT 

THE IMPACT OF ZAKAT ON THE BLESSING RECEIVED BY 

MUZAKKI 

Ryan Adi Prasetyo 

 

 Zakat is the third pillar of Islamic principles which is an obligation that 

has an impact on obedience to the commands of Allah. As all things according to 

the Sharia Law, zakat has a lot of goodness and wisdom if it is implemented in 

life, either for the muzakki (a person who pay zakat) and for the mustahiq (a 

person who received the charity) and also for the community in a larger scale. 

 This research aims to  know the impact of the blessing received by 

muzakki after he paid zakat. The researcher used a qualitative method with case-

study approach. In collecting the data, the researcher used in-depth interviews, 

observation and documentation. This research was conducted in LAZDAI. The 

focus of this study is the impact of the blessing received by muzakki. The subjects 

of this study are people who had long practiced regular zakat in LAZDAI for 5 

years. 

The result of this research indicates that all of the subjects have received 

the blessing impacts from paying zakat. This is indicated by the achievement of  

the spiritual and physical basic needs, such as the increasing of faith, piety, 

serenity, comfort, tranquility, health and income. 

Keywords: The Blessing of Zakat, Muzakki, Spiritual, Physical 
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ص
ّ
 امللخ

 تأثير الزكاة في البركة املقبولة عند املزكي

 ريان أدي براستيو

 

الزكاة هي الركن الثالث من أركان اإلسالم. وهي مفروضة ولها أثر في الطاعة ألداء 
المزكي  أوامر اهلل. إليتاء الزكاة خير كثير و لها حكمة كما الشريعات األخرى سواء أكان عند 

 والمستحق والمجتمع العامة.
يهدف البحث إلى معرفة تأثير إيتاء الزكاة في البركة المقبولة عند المزكي. المنهج 
المستخدم هو المنهج النوعي مع طريقة دراسة الحالة. وطريقة جمع البيانات باستخدام 

وتركز البحث هو يقوم البحث في ل.أ.ز.د.أ.إي.  المقابلة المتعمقة والمالحظة والتوثيق.
هو المزكي الذي أتى الزكاة في تأثير البركة المقبولة عند المزكي. ومصادر البحث 

  ل.أ.ز.د.أ.إي  لمدة خمس سنوات.
تدّل نتائج البحث إلى أّن ينال جميع المصادر البركة بعد إيتاء الزكاة. ودليل على ذلك 

والتقوى والهدوء والراحة والسكينة  هو تحقيق المكونات األساسية ظاهرا وباطنا كمثل اإليمان
 والصحة والدخل.

 
 كلمات املرور : بركة الزكاة، املزكي، الظاهر،الباطن.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vokal Pendek  Vokal Panjang  Diftong 

 ai/au اَْو/َايْ   Qâla قَالَ   kataba َكَتبَ 

 kaifa َكْيفَ   Qîla ِقْيلَ   su’ila ُسِئلَ 

 haula َحْولَ   Yaqûlu يَ ُقْولُ   yadzhabu َيْذَهبُ 

 

 

 
 

 

 N ن  gh غ  sy ش  Kh خ  A ا

 W و  f ف  sh ص  D د  b ب

 h ه  q ق  dh ض  Dz ذ  t ت

 ’ ء  k ك  th ط  R ر  ts ث

 y ي  l ل  zh ظ  Z ز  j ج

    m م  ‘ ع  s س  h ح

â = a panjang 

û = u panjang 

î = i  panjang 

ô = o panjang 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Zakat merupakan kewajiban ibadah yang berdampak pada ketaatan kepada 

perintah Allah SWT. Mayoritas masyarakat Islam menyakini bahwa zakat 

mempunyai peran yang sangat penting dalam pemberdayaan ekonomi ummat. 

Kesadaran pelaksanaan zakat masih belum disertai di tingkat pemahaman yang 

memadai tentang zakat. Kurangnya pemahaman akan zakat baik itu jenis harta 

yang wajib zakat dan mekanisme pembayaran yang disyaratkan oleh syariat 

Islam, menyebabkan pelaksanaan zakat tergantung masing-masing individu. 

Menurut Baga (1997) dalam kitab fiqh zakat Dr. Yusuf Al Qaradhawy 

disebutkan ketika Abu Bakar Shiddiq R.A. menjadi Khalifah, beliau dengan tegas 

menindak orang-orang yang tidak mau menunaikan zakat sepeninggal Rasulullah 

SAW. Beliau mengatakan: “Demi Allah SWT, saya betul-betul akan memerangi 

siapapun yang membeda-bedakan antara shalat dan zakat. Karena zakat 

merupakan kewajiban dalam hal harta. Demi Allah SWT, seandainya mereka 

tidak mau lagi memberikan seekor kambing yang dulunya mereka tunaikan 

kepada Rasulullah SAW, maka saya pasti akan memeranginya”. Mendengar 

penjelasan Khalifah Abu Bakar Shiddiq yang sangat tegas itu, Umar bin Khathab 

berkata: “Demi Allah SWT, hati Abu Bakar betul-betul telah dibimbing Allah 

SWT untuk perang tersebut, dan saya yakin ia benar”. Diriwayatkan oleh seluruh 

ahli hadits selain Ibnu Majah). 
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Konsep zakat yang ditawarkan sesuai Islam ialah yang berdasarkan 

kemaslahatan dan pengelolaan potensi sumber daya ekonomi dalam kehidupan 

masyarakat. Pendekatan transformatif  dalam pengembangan ekonomi Islam 

melalui gerakan zakat sebagai gerakan ekonomi yang berlandaskan ekonomi 

syariah Islam. Zakat merupakan wujud pilar perekonomian Islam dalam 

menjalankan fungsinya untuk mengelola dan menyalurkan dana ummat kepada 

orang-orang yang berhak yaitu 8 ashnaf. 

Masalah yang sering timbul ialah masyarakat mengalami kebingungan 

kepada siapa zakat dikumpulkan. Masyarakat mayoritas menyalurkan zakat 

tersebut langsung ke mustahik tanpa melalui amil zakat. Disalurkan secara 

langsung mereka memiliki perasaan  tenang karena mereka melihat secara 

langsung zakat disalurkan kepada mereka yang berhak menerimanya akan tetapi 

sering kali penyaluran langsung oleh muzakki kepada mustahik  tidak tepat 

sasaran, maksudnya ialah mereka menyalurkan kepada tetangga yang 

membutuhkan, mereka menganggap tetangganya termasuk golongan mustahik. 

Secara Islam tidak salah, akan tetapi mereka menyalurkan zakat karena kedekatan 

emosi saja. 

Fatah (2008) mengemukakan bahwa preferensi karyawan muslim dalam 

membayar zakat professi (studi kasus di Pertamina) dipengaruhi oleh pengetahuan 

agama dan kualitas manajemen Badan Amil Zakat (BAZ)/Lembaga Amil Zakat 

(LAZ). Sementara itu, Nadjat, DH. (2001) menyebutkan bahwa perilaku muzakki 

dalam membayar zakat maal dipengaruhi oleh faktor persepsi terhadap kewajiban 

zakat, sikap terhadap BAZ/LAZ, kepribadian muzakki, motivasi, dan kadar 

religiusitas muzakki. 
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Berikut merupakan ayat-ayat Al Qur’an dan Hadist yang menerangkan 

mengenai zakat: 

Surat Al Baqarah ayat 43: 

 

  ٣٤َمَع ٱلرَِّٰكِعنَي  َكُعواْ ۡ  َوأَِقيُمواْ ٱلصََّلٰوَة َوَءاُتواْ ٱلزََّكٰوَة َوٱر
Wa ‘aqûmûsh-shalâta wa ‘âtûzzakâta wa arka'û ma'arrâki' în(a) 

Artinya:”Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-
orang yang ruku”. 

Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan bahwa firman Allah SWT “ dan 

dirikanlah shalat”, Muqatil mengatakan artinya Allah SWT memerintahkan 

mereka untuk mengeluarkan zakat, yaitu dengan menyerahkannya kepada 

Rasulullah SAW. Sedangkan firman Allah SWT “Dan ruku lah bersama orang-

orang yang ruku”, artinya Allah SWT menyuruh mereka untuk ruku bersama 

orang-orang  yang ruku dari ummat Rasulullah SAW, maksudnya Allah SWT 

berfirman, ikutlah bersama mereka dan bagian dari mereka. 

Mengenai firman Allah SWT “Tunaikanlah zakat”, Mubarak bin Faduhalah 

meriwayatkan dari Hasan Al Bashri, beliau mengatakan:”Pembayaran zakat itu 

merupakan kewajiban, yang mana amal ibadah tidak akan manfaat kecuali dengan 

menunaikannya dan dengan mengerjakan shalat”. Sedangkan firman Allah SWT 

“dan ruku lah bersama orang-orang yang ruku”. Artinya jadilah kalian bersama 

orang-orang mukmin dalam berbuat yang terbaik, di antara amal kebaikan, di 

antara amal kebaikan yang paling khusus dan sempurna itu ialah shalat. Banyak 

ulama yang menjadikan ayat ini sebagai dalil yang menunjukkan kewajiban shalat 

berjama’ah. 

Surat Al Baqarah ayat 40-48 membahas tentang Bani Israil, peringatan 

Allah SWT kepada Bani Israil, nikmat-nikmat yang Allah SWT berikan kepada 
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mereka, ajakan Allah SWT kepada mereka agar beriman kepada risalah 

Rasulullah SAW, pengingatan Allah SWT kepada mereka terhadap hari Kiamat; 

hari dimana harta dan anak tidak lagi bermanfaat, serta beberapa perintah dan 

larangan Allah SWT kepada Bani Israil. Pada ayat 43 dijelaskan dalam shalat dan 

zakat terdapat ikhlas kepada Allah SWT dan berbuat ihsan terhadap hamba-hamba 

Allah SWT. Pada shalat dan zakat terdapat ibadah hati, badan dan harta. 

Pada surat Al-Mujādila ayat 13:  

ُموْا َب  ۡ  تُ ۡ  َفقۡ  َءَأش ۡ  َصَدقَٰت ۡ  َوٰىُكمۡ  َنج ۡ  َيَدي نَ ۡ  أَن تُ َقدِّ ٱلصََّلٰوَة  َفَأِقيُمواْ  ۡ  ُكمۡ  ٱللَُّه َعَلي َوتَابَ  َعُلواْ ۡ  َتف ۡ  لَ  ۡ  فَِإذ ۡ 
  ٣٤ َمُلونَ ۡ  َتع ِبَا ۡ  َوٱللَُّه َخِبيُ  ۥ َوَءاُتواْ ٱلزََّكٰوَة َوأَِطيُعواْ ٱللََّه َوَرُسوَلهُ 

‘A’asyfaqtum ‘an tuqaddimû baina yadai najwâkum shadaqâtin fa’idz lam taf’alû 
watâballahu 'alaikum fa’aqûmûsh-shalâta wa‘aâtûzzakâta wa’athû'ûllaha 
warasûlahu wallahu khabûrun bimâ ta'malûn(a) 

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

Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa: Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim 

dari Abu Thalhah yang bersumber dari Ibnu ‘Abbas bahwa kaum Muslimin terlalu 

banyak bertanya kepada Rasulullah SAW. sehingga membebani beliau. Untuk 

meringankan beban Rasulullah SAW, Allah SWT menurunkan ayat ini (Al-

Mujādila ayat 12) sebagai perintah bersedakah kepada fakir miskin sebelum 

bertanya. Setelah turun ayat ini (Al-Mujādila ayat 12) kebanyakan orang menahan 

diri untuk bertanya. Maka turunlah ayat berikutnya (Al-Mujādila ayat 13) sebagai 

teguran kepada orang-orang yang tidak mau bertanya karena takut mengeluarkan 

sedekah. 

Masih dalam Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, yang bersumber dari ‘Ali 

bahwa setelah turun ayat (“hai orang –orang yang beriman, apabila kamu 
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mengadakan pembicaraan khusus dengan rasul…”) (Al-Mujādila ayat 12) 

Rasulullah SAW bersabda kepada ‘Ali bin Abi Thalib: “Bagaimana pendapatmu 

kalau sedakah satu dinar?” ‘Ali menjawab: “Mereka tidak akan mampu.” Beliau 

bersabda: “Setengah dinar?” ‘Ali menjawab: “Mereka tidak akan mampu.” Beliau 

bertanya: “Kalau begitu berapa ?” ‘Ali menjawab: “Satu butir sya’ir (gandum).” 

Rasulullah SAW menjawab: “Engkau terlalu sederhana.” Maka turunlah ayat ini 

(Al-Mujādila ayat 13) sebagai teguran kepada orang-orang yang ingin bertanya 

kepada Rasulullah SAW tapi takut miskin karena harus membayar sedekah 

terlebih dahulu. Selanjutnya ‘Ali berkata: “Karena ayat itulah umat ini 

diringankan bebannya”. 

Perintah kepada kaum mukmin untuk bersedekah kepada kaum fakir 

sebelum berbincang-bincang dengan Rasulullah SAW, dimana di dalamnya 

terdapat sikap memuliakan Rasulullah SAW, memberikan manfaat kepada kaum 

fakir dan memisahkan antara pecinta dunia dan pecinta akhirat, namun hukum ini 

telah dimansukh. 

Pada surat Al-Bayyinah ayat 5: 

يَن ُحنَ َفا َلهُ  ِلِصنيَ ۡ  ٱللََّه ُمخ بُُدواْ ۡ  لَِيع ِإّلَّ  اْ ۡ  أُِمُرو ۡ  َوَما ِلَك ِديُن ٱل ۡ  ٱلزََّكٰوةَ  ُتواْ ۡ  ٱلصََّلٰوَة َويُؤ َويُِقيُمواْ  ءَ ۡ  ٱلدِّ   ٥ قَ يَِّمةِ ۡ  َوذَٰ

Wamâ ‘umirû ‘ilâ liya'budûllaha mukhlishûna lahuddûna hunafâ ‘a wayuqûmûsh-
shalâta wayu'tûzzakâta wadzalika dûnul qai-yimat(i) 

Artinya: “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah SWT 
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”. 

Dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa: firman Allah SWT “Padahal 

mereka tidak diperintahkan kecuali supaya beribadah kepada Allah SWT dengan 

memurnikan ketaatan  kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus” yakni 

yang melepaskan kemusyrikan menuju pada tauhid. Pembahasan tentang kata 
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hanif ini telah diberikan sebelumnya  dalam surat al-An’am. Firman Allah SWT 

selanjutnya ialah “Dan supaya mereka mendirikan shalat”, yang merupakan 

ibadah jasmani yang paling mulia. “Dan menunaikan zakat”, yaitu berbuat baik 

kepada fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. “Dan yang demikian 

itulah  agama yang lurus”, yakni agama yang berdiri tegak lagi adil, atau umat 

yang lurus dan tidak menyimpang. Banyak imam, seperti az-Zuhri dan asy-Syafi’i 

yang menggunakan ayat mulia ini sebagai dalil bahwa amal perbuatan itu 

termasuk dalam keimanan. 

Kandungan ayat tersebut ialah: Apabila seseorang beribadah dengan ikhlas, 

ia akan mendapatkan balasan kebaikan dari-Nya. Sebaliknya, Allah SWT justru 

melaknat seseorang yang melakukan ibadah untuk mendapatkan penghargaan dari 

sesamanya. Beribadah kepada selain Allah SWT berarti telah melakukan dosa 

besar berupa syirik. Pada kelanjutan ayat tersebut disebutkan dua macam ibadah 

yang sangat penting, yaitu salat dan zakat. Salat merupakan ibadah yang menjadi 

sarana dalam berhubungan secara langsung kepada Allah SWT (hablum 

minallah). Mengerjakan salat berarti kita mengkhususkan diri untuk mengingat 

Allah SWT dan membuktikan ketundukan kepada-Nya. Zakat merupakan ibadah 

untuk mengukuhkan hubungan dengan sesama manusia (hablum minannas). 

Zakat dilakukan dengan mengeluarkan sebagian dari harta benda untuk membantu 

fakir miskin dan menegakkan agama. Ibadah salat dan zakat harus selalu kita 

pelihara untuk menegakkan agama Islam agar tetap kukuh. 

Pengesahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 mengenai Pengelolan 

Zakat sebagai pengganti Undang-Undang No.38 Tahun 1999 mengenai 

Pengelolaan Zakat, merupakan puncak dari dianamika kebijakan zakat nasional 
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yang terjadi. berdasarkan survey yang telah dilakukan sebelumnya, bahwa potensi 

zakat yang ada di Indonesia khususnya pada Surabaya, akan tetapi belum 

tereksploitasi secara maksimal dan hal itu disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: 

pertama masih rendahnya pemahaman dan kesadaran ummat Islam mengenai 

kewajiban akan zakat. Kedua, rendahnya minat masyarakat untuk menyalurkan 

zakatnya kepada amil zakat dan mereka lebih memilih menyalurkannya langsung 

kepada mereka yang berhak.terutama kepada keluarga atau tetangganya. Ketiga, 

masih belum terlalu efektifnya Undang-Undang Zakat dan Peraturan Daerah 

mengenai peningkatan pengumpulan dan pengelolaan zakat. Terakhir ialah belum 

maksimalnya amil zakat dimana diwakili oleh BAZ maupun LAZ dalam 

memberikan informasi zakat kepada masyarakat. 

Sebagaimana semua hal yang disyariatkan, zakat mempunyai banyak 

kebaikan dan hikmah jika dilaksanakan dalam kehidupan, baik untuk pribadi 

muzakki (orang yang berzakat), untuk pribadi mustahik (orang yang menerima 

bagian zakat) dan juga bagi masyarakat secara luas. Zakat merupakan kewajiban 

agama yang sangat terkenal, termasuk salah satu rukun Islam yang lima. Zakat 

termasuk dharuriyat (perkara-perkara pasti) dalam agama Islam. Maka 

barangsiapa mengingkari kewajiban zakat, ia menjadi kafir dan keluar dari agama 

Islam. Kecuali jika orang tersebut baru masuk Islam, sehingga kebodohannya 

terhadap hukum-hukum Islam. Allah SWT mengancam keras terhadap orang yang 

meninggalkan kewajiban zakat dengan firmanNya pada surat Fuşşilat ayat 7: 

ِفُرونَ  ۡ  ُهم ِخَرةِ ۡ  أۡ  ٱلزََّكٰوَة َوُهم بِٱل ُتونَ ۡ  ٱلَِّذيَن َّل يُؤ   ٧ كَٰ
Al-ladzûna lâ yu'tûnazzakâta wahum bil â’khirati hum kâfirûn(a). 

Artinya: “(yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir 
akan adanya (kehidupan) akhirat”. 
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Menurut tafsir Ibnu Katsir: firman Allah SWT “(yaitu) orang-orang yang 

tidak menunaikan zakat”, yang dimaksud dengan zakat di dalam ayat ini ialah 

zakat dalam arti membersihkan jiwa kemusyrikan. Sedangkan, zakat harta 

diistilahkan dengan zakat tidak lain karena zakat itu akan membersihkan harta dari 

yang haram dan menjadi sebab bagi bertambah dan diberkahinya harta itu, 

menjadi sebab diperolehnya taufik untuk menggunakan harta di dalam aktivitas 

ketataan. Demikianlah, zakat ini mengandung dua kebersihan: kebersihan jiwa 

dari perbuatan syirik dan kebersihan harta dari hak orang-orang yang berhak 

mernerima harta itu.  

Dan pada surat Ali Imran ayat 180: 

ُهمُ  ۡ  ِبَا َخُلونَ ۡ  ٱلَِّذيَن َيب َسَبَّ ۡ  َوَّل َيح ُم اۡ  رۡ  ُهَو َخي ۦلِهِ ۡ  ٱللَُّه ِمن َفض َءاتَى ٰ ُم ۡ  َشر   ُهوَ  ۡ  َبل ۡ  َّلَّ ۡ  َّلَّ  ِۦبهِ  َبَُِلواْ  َما َسُيَطوَُّقونَ  ۡ 
َمةِ ۡ  ٱل مَ ۡ  يَو ِت َوٱل ۡ  ِقيَٰ وَٰ   ٣٨١ ۡ  َخِبي َمُلونَ ۡ  َوٱللَُّه ِبَا َتع ۡ  ضِ ۡ  أَرۡ  َولِلَِّه ِميَُٰث ٱلسَّمَٰ

Walâ yahsabannal-ladzûna yabkhalûna bimâ â’tâhumullahu min fadhlihi huwa 
khairan lahum bal huwa syarrun lahum sayuthau-waqûna mâ bakhilû bihi yaumal 
qiyâmati walillahi mûrâtsus-samâwâti wal ardhi wallahu bimâ ta'malûna 
khabûrun 
Artinya: “Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang 
Allah SWT berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa 
kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi 
mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di 
hari kiamat. Dan kepunyaan Allah SWT-lah segala warisan (yang ada) di langit 
dan di bumi. Dan Allah SWT mengetahui apa yang kamu kerjakan”. 

Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa dalam firman Allah SWT 

“Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah SWT 

berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik 

bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka”. Artinya 

janganlah orang bakhil mengira bahwa harta kekayaan yang ia kumpulkan 

bermanfaat baginya, bahkan dalam kehidupan duniawinya. Selanjutnya Allah 

SWT memberitahukan ihwal kesudahan harta kekayaan itu pada hari kiamat kelak 
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meluli firman-Nya “Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di 

lehernya di hari kiamat”. 

Imam Al Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berklata Rasulullah 

SAW bersabda: “Barangsiapa diberi harta kekayaan oleh Allah SWT, lalu ia tidak 

menunaikan zakatnya, maka hartanya akan diperumpakan baginya seperti seekor 

ular besar yang mempunyai dua taring yang akan mengalunginya pada hari 

kiamat. Kemudian ular itu akan mematuknya dengan dua tulang rahangnya seraya 

berkata “Aku adalah harta kekayaanmu, aku adalah simpananmu”. Setelah itu 

Rasulullah SAW membacakan ayat ini “Sekali-kali janganlah orang-orang yang 

bakhil dengan harta yang Allah SWT berikan kepada mereka dari karunia-Nya 

menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu 

adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan 

kelak di lehernya di hari kiamat”. 

Dalam firman Allah SWT selanjutnya “Dan kepunyaan Allah SWT segala 

warisan (yang ada) di langit dan di bumi”. Maksudnya dan nafkahlah sebagian 

dari harta kalian yang Allah SWT telah menjadikan kalian menguasainya, karena 

tempat kembali semua perkara itu hanya kepada Allah SWT. Nafkahlah sebagian 

dari harta yang kalian miliki itu yang akan memberikan manfaat kepada kepada 

kalian pada hari kiamat kelak. “Dan Allah SWT mengetahui apa yang kamu 

kerjakan”, yaitu mengetahui segala hal yang ada pada kalian, niat-niat kalian dan 

hati-hati kalian. 

IMZ adalah lembaga konsultasi pemberdayaan dan manajemen organisasi 

nirlaba yang bergerak dalam bidang pelatihan, konsultasi dan pendampingan, 

serta riset dan advokasi zakat. Zakat dilaksanakan lebih tepat melalui lembaga 
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amil zakat, menurut Indonesia Zakat and Development Report (IZDR) yang 

dikeluarkan oleh IMZ (Indonesian Magnificence of Zakat) pada tahun 2010. 

menyebutkan bahwa terdapat rasionalisasi yang kuat mengapa Islam lebih 

mendorong pengelolaan zakat secara kolektif melalui amil zakat dan bukanlah 

pengelolaan secara individu, sebagai berikut: Pertama, amil berfungsi sebagai 

lembaga intermediasi antara para muzakki dan masyarakat mustahik. Hal ini 

penting mengingat Islam sangat menganjurkan menjaga martabat dan harga diri 

para mustahik selain tentunya mendorong para muzakki untuk lebih ikhlas dalam 

beramal. Rasulullah SAW bersabda:  

ٌق ُمَوفٌَّق َوَرُجٌل َرِحيٌم َرِقيُق اْلَقْلِب ِلُكلِّ ذِ » «ي قُ ْرََ َوُمْسِلٍم َوَعِفيٌف ُمتَ َعفٌِّف ُذو ِعَيالٍ َوأَْهُل اْْلَنَِّة َثالَثٌَة ُذو ُسْلطَاٍن ُمْقِسٌط ُمَتَصدِّ  

Artinya: “Penduduk surga ada tiga: Penguasa adil yang memberi derma dengan 

tepat, penyanyang berhati lembut terhadap kerabatnya, dan orang yang 

menjauhkan diri dari meminta-minta kepada orang lain” (HR. Muslim). 

Kedua, amil membantu secara proaktif mengingatkan muzakki untuk 

menunaikan kewajiban zakatnya sekaligus membantu menghitung berapa jumlah 

kewajiban para muzakki. Ketiga, amil akan bisa lebih dalam, cermat, lengkap dan 

teliti dalam mengindentifikasi dan mengklarifikasi mustahik agar penyaluran dan 

pendayagunaan zakat direalisasikan secara baik dan efektif. Keempat, dibutuhkan 

amil agar muzakki tak merasa masih memiliki zakatnya. Kelima, muzakki memang 

bukan amil. Muzakki yang menempatkan dirinya sebagai amil cenderung 

menempatkan mustahik sebagai obyek sehingga mustahik-lah yang kemudian 

‘dipaksa’ mengantri pembagian zakat, bukan sang muzakki yang menyambangi 

para mustahik. Kelemahan dari muzakki yang menyalurkan dananya sendiri 

zakatnya adalah bahwa tidak semua ashnaf bisa dibantu, padahal ketika Allah 

SWT menetapkan 8 golongan, maka tetap 8 golongan bukan menjadi 2 golongan 
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(fakir dan miskin saja). Mustahik tentu merasakan manfaat dari zakat dalam 

kehidupannya, anatara lain sebagai berikut: 

a. Mengatasi kebutuhan 

Kenyataan adanya stratifikasi sosial, di mana ada orang-orang yang 

berkecukupan dan juga ada kelompok masyarakat yang penuh dengan 

keterbatasan, bahkan untuk mencukupi kebutuhan pokok saja terasa amat sulit. 

Padahal kebahagiaan yang didambakan setiap orang itu, menurut Rasulullah SAW 

dalam sabdanya:  

وُء أربٌع ِمَن السعادِة : المرأُة الصالحُة والمسكُن الواسُع والجاُر الصاِلُح والمركُب الِهِنْيُء، وأربٌع من الشقاوِة : الجاُر الس
 والمرأُة السْوُء َواْلَمْسَكُن الضَّيُِّق َواْلَمرَْكُب السُّْوءُ 

Artinya: “Ada empat diantara kebahagiaan : istri yang sholihah (baik), tempat 
tinggal yang luas, tetangga yang sholih (baik), dan kendaraan yang nyaman. Ada 
empat kesengsaraan: tetangga yang buruk, istri yang buruk, rumah yang sempit, 
dan kendaraan yang buruk”. [HR. Ibnu Hibban dalam Shohih-nya (no. 4032), Al-

Baihaqiy dalam Syu’abul Iman (9556), Adh-Dhiyaa’ Al-Maqdisiy dalam Al-
Mukhtaroh (no. 1048). Hadits ini dinilai shohih oleh Syu’aib Al-Arna’uth dalam 

Takhrij Al-Musnad (no. 1445)] 

Dalam kenyataannya, jangankan kebahagiaan, tidak sedikit dari kaum 

Muslimin yang sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan pokok, yaitu sangan, 

pangan dan papan. Zakat dapat menjadi sarana untuk mengatasi kebutuhan dasar 

tersebut. 

b. Menghilangkan rasa benci dan dengki 

Islam tidak mengenal pertentangan kelas adanya orang kaya dan orang 

miskin, bukan untuk diadu domba dan dipertentangkan, sehingga memunculkan 

kebencian antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Tetapi Islam 

mengarahkan ummatnya untuk menyikapi sesuatu secara realistis (waqi’yah). 

Digariskan bahwa Islam adalah bagaimana agar orang yang ditakdirkan kaya, 

mensyukuri kekayaan yang merupakan karunia Allah SWT, dan bagi yang miskin 
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sabar atas apa yang ada dengan tetap berusaha untuk mendapatkan rejeki yang 

halal. Zakat menjadi jembatan di antara keduanya. Tidak menjadikan muzakki 

sombong dengan kekayaan dan zakatnya, dan mustahik merasa terhina karena 

menerima pemberian dari muzakki. 

c. Menumbuhkan rasa simpati 

Kepedulian orang kaya yang berzakat tidak boleh menjadikan penerima 

zakat terhina, sebagaimana yang menunaikan zakat tidak boleh merasa lebih baik 

dan hebat karena bisa memberi, akan tetapi dengan semangat kesadaran yang baik 

justru yang muncul adalah simpati dan saling menghargai. Rasulullah SAW 

bersabda: “Secara otomatis hati akan tertarik untuk mencintai orang yang berbuat 

baik kepadanya dan membenci orang yang berbuat jahat kepadanya” (HR. Ibnu 

Adi). 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (Poerwadarminta, 2005), keberkahan 

diambil dari kata dasar “berkah”, yang diartikan sebagai karunia Allah SWT yang 

mendatangkan kebaikan kepada kehidupan manusia, keberkatan, beruntung, 

bahagia, restu ataupun pengaruh baik (menyebabkan selamat) yang didatangkan 

dengan perantara orang tua, orang suci dan sebagainya. 

Alaydrus (2009), mengatakan bahwa berkah secara etimologi diambil dari 

bahasa arab yaitu Baraka yang diartikan diam atau tinggal di suatu tempat. 

Keberkahan muncul karena sikap istiqomah dalam hidup, adanya jalinan, 

harmonisasi kehidupan serta interaksi sosial. Jika ketiga hal tersebut tidak 

terpenuhi maka yang terjadi ialah kesempitan hidup yang tidak berujung pangkal. 

Mencerna lebih lanjut kata baraka ialah sesuatu yang memiliki nilai kebaikan. 
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Dengan nilai kebaikan itu, manusia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia 

maupun di akhirat.  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka saya sebagai 

penulis menuangkan konsepsi-konsepsi di atas dalam sebuah penelitian tesis 

dengan judul: “Dampak Zakat Terhadap Keberkahan Yang Diterima Oleh 

Muzakki” 

1.2. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan masalah 

yaitu: bagaimana keberkahan yang diterima oleh muzakki setelah menunaikan 

kewajiban zakat? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang dan rumusan masalah. Maka 

tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dampak keberkahan 

yang diterima oleh muzakki setelah menunaikan kewajiban zakatnya. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada orang lain, 

manfaat-manfaat yang diharapkan sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti sendiri, diharapkan akan mengetahui bagaimana dampak 

keberkahan yang diterima oleh muzakki setelah menunaikan kewajiban 

zakatnya. 

2. Menjadi rujukan bagi lembaga amil zakat dalam mengetahui keberkahan 

zakat setelah muzakki menunaikan zakatnya. 

3. Menjadi bahan masukan bagi pemerintah dalam rangka meningkatkan 

potensi zakat di Indonesia. 
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4. Sebagai aplikasi ilmiah untuk mengetahui dan menerapkan teori-teori yang 

berkenaan dengan Al-Qur’an dalam penulisan ini. 

5. Sebagai salah satu studi yang diharapkan dapat dijakdikan bahan refrensi 

bagi yang ingin melakukan penelitian yang relevan dengan materi dari 

tesis ini. 

6. Menjadi pengetahuan baru yang dapat dimanfaatkan bagi pembaca tesis 

ini. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Zakat 

Zakat berasal dari bahasa Arab yaitu Zakah adalah jumlah harta tertentu yang 

wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan 

yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang 

telah ditetapkan oleh syariat Islam. Zakat merupakan rukun ketiga dari rukun Islam.  

Setiap muslim diwajibkan memberikan sedekah dari rejeki yang dikaruniakan 

Allah SWT. Kewajiban ini tertulis di dalam Al-Qur’an. Pada awalnya, Al-Qur’an 

hanya memerintahkan untuk memberikan sedekah (pemberian yang sifatnya bebas, 

tidak wajib). Namun, pada kemudian hari, umat Islam diperintahkan untuk 

membayar zakat. Zakat menjadi wajib hukumnya sejak tahun 662 M. Nabi 

Muhammad melembagakan perintah zakat ini dengan menetapkan pajak bertingkat 

bagi mereka yang kaya untuk meringankan beban kehidupan mereka yang miskin. 

Sejak saat ini, zakat diterapkan dalam negara-negara Islam. Hal ini menunjukan 

bahwa pada kemudian ada hari pengaturan pemberian zakat, khususnya mengenai 

jumlah zakat tersebut. 

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok 

bagi tegaknya syariat Islam. Sebab itu hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas 

setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam 

kategori ibadah seperti salat, haji, dan puasa yang telah diatur secara rinci 

berdasarkan Al-Qur’an dan Al Hadits. Zakat juga merupakan sebuah kegiatan sosial 
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kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan 

perkembangan umat manusia dimana pun. 

Adapun beberapa perbedaan mendasar antara zakat dalam Islam dengan zakat 

dalam agama-agama lain menurut pengamatan Yusuf Al-Qaradhawy sebagai 

berikut: 

1. Zakat dalam Islam bukan sekedar suatu kebajikan yang tidak mengikat, tapi 

merupakan salah satu fondamen Islam yang utama dan mutlak harus 

dilaksanakan. 

2. Zakat dalam Islam adalah hak fakir miskin yang tersimpan dalam kekayaan 

orang kaya. Hak itu ditetapkan oleh pemilik kekayaan yang sebenarnya, 

yaitu Allah SWT. 

3. Zakat merupakan "kewajiban yang sudah ditentukan" yang oleh agama 

sudah ditetapkan nisab, besar, batas-batas, syarat-syarat waktu dan cara 

pembayarannya. 

4. Kewajiban ini tidak diserahkan saja kepada kesediaan manusia, tetapi harus 

dipikul tanggungjawab memungutnya dan mendistribusikannya oleh 

pemerintah. 

5. Negara berwenang menghukum siapa saja yang tidak membayar 

kewajibannya, baik berupa denda, dan dapat dinyatakan perang atau 

dibunuh. 

6. Bila negara lalai menjalankan atau masyarakat segan melakukannya, maka 

bagaimanapun zakat bagi seorang Muslim adalah ibadat untuk mendekatkan 

diri kepada Allah serta membersihkan diri dan kekayaannya. 
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7. Penggunaan zakat tidak diserahkan kepada penguasa atau pemuka agama 

(seperti dalam agama Yahudi), tetapi harus dikeluarkan sesuai dengan 

sasaran-sasaran yang telah ditetapkan Al-Qur’an. Pengalaman menunjukan 

bahwa yang terpenting bukanlah memungutnya tetapi adalah masalah 

pendistribusiannya. 

8. Zakat bukan sekedar bantuan sewaktu-waktu kepada orang miskin untuk 

meringankan penderitaannya, tapi bertujuan untuk menaggulangi 

kemiskinan, agar orang miskin menjadi berkecukupan selama-lamanya, 

mencari pangkal penyebab kemiskinan itu dan mengusahakan agar orang 

miskin itu mampu memperbaiki sendiri kehidupan mereka. 

9. Berdasarkan sasaran-sasaran pengeluaran yang ditegaskan Al-Qur’an dan 

Sunnah, zakat juga mencakup tujuan spiritual, moral. sosial dan politik, 

dimana zakat dikeluarkan buat orang-orang mualaf, budak-budak, orang 

yang berhutang, dan buat perjuangan, dan dengan demikian lebih luas dan 

lebih jauh jangkauannya dari pada zakat dalam agama-agama lain. 

Berdasarkan ciri-ciri di atas, dapat terlihat bahwa zakat dalam Islam 

merupakan sistem baru tersendiri yang tidak sama dengan anjuran-anjuran dalam 

agama-agama lain supaya manusia suka berkorban, tidak kikir dan menumbuhkan 

sifat empati kepada sesama. Di samping itu zakat berbeda dari pajak dan upeti yang 

dikenakan para raja, yang justru dipungut dari orang-orang miskin untuk diberikan 

kepada orang-orang kaya. 

2.1.1. Zakat Pada Masa Rasulullah SAW 

Sebagaimana disyari’atkan kepada Nabi-Nabi terdahulu terdahulu, zakat juga 

disyaria’atkan kepada Rasulullah SAW. Pensyari’atan zakat telah terjadi sejak 
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Rasulullah SAW berada di Makkah, bersamaan dengan perintah mendirikan shalat. 

Di dalam Al-Qur’an terdapat tidak kurang dari 82 ayat (lihat Taudih al akham 3:5), 

yang berisi perintah menunaikan zakat bersamaan dengan perintah mendirikan 

shalat, baik perintah tersebut ada yang menggunakan lafal shadaqah maupun zakat, 

beberapa dari ayat tersebut diantaranya adalah ayat-ayat makiyyah. Perhatian Islam 

yang besar terhadap penanggulangan problem kemiskinan dan orang-orang miskin 

dapat dilihat dari kenyataan bahwa Islam semenjak fajarnya baru menyingsing di 

Kota Mekkah, saat umat Islam masih beberapa orang dan hidup tertekan sudah 

mempunyai kitab suci yang memberikan perhatian penuh dan terus menerus pada 

masalah sosial penanggulangan kemiskinan tersebut. 

Ayat-ayat tentang zakat yang diturunkan pada periode Mekkah tidak secara 

tegas menyatakan kewajiban zakat, umumnya lebih bersifat informatif. Misalnya 

bercerita tentang hak-hak fakir miskin atau ketentraman dan kebahagiaan orang-

orang yang menunaikan zakat. Ayat-ayat yang diturukan pada periode Mekkah 

hanya bersifat anjuran mengenai bershadaqah, lafal yang digunakan pun lebih 

banyak menggunakan lafal shadaqah daripada zakat. Beberapa ayat bahkan 

disandingkan dengan himbauan untuk tidak mengambil riba, meskipun larangan 

tersebut masih belum bersifat larangan. Bahwasanya pada periode Mekkah syariat 

zakat belum menjadi syari’at yang bersifat wajib dan masih bersifat himbauan dan 

anjuran, karena ayat-ayat Mekkah tidak memakai sighat amar, banyak perbedaan 

di kalangan ulama mengenai sighat amar. Menurut Effendi (2005), kebanyakan 

ulama ushul fiqh berpendapat bahwa untuk tujuan menyuruh itu ada ucapan tertentu 

dalam penggunaan bahasa sehingga tanpa ada qarinah apapun itu kita mengetahui 

bahwa maksudnya ialah perintah. Sighat amar itu ada yang jelas atau sharih dalam 
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arti hanya digunakan untuk amar dan tidak yang lainnya dan ada pula yang zhahir 

dalam arti digunakan untuk amar dan juga digunakan untuk bukan amar. Hal itu 

misalnya bisa diperhatikan dalam ayat makkiyah tentang zakat berikut ini pada 

surat Ar-Rum Ayat 39: 

لِ ٓ  أَم ٓ  ِف  بُ َوا  ٓ  لَِّي  آ  رِّب مِّن تُ ٓ  َءاتَ  ٓ  َوَما  ِئكَ ٓ  ٱللَِّه فَُأو لََٰ  هَ ٓ  َوج تُرِيُدونَ  ٓ  زََكوَٰة مِّن تُ ٓ  َءاتَ  ٓ  َوَما ٓ  ٱللَّهِ  ِعندَ  بُوا  ٓ  ٱلنَّاِس َفََل يَر وََٰ
  ٩٣ ِعُفونَ ٓ  ُمضٓ  ٱل ُهمُ 

Wamâ ‘âtaitum mirriba-liyarbuwa fî ‘amwâlinnâsi falâ yarbû 'indallahi wamâ 
‘âtaitum min zakâtin turîdûna wajhallahi fa’ûla’ika humul mudh'ifûn(a) 

Artinya: “Dan sesuatu riba yang kamu berikan agar dia menambah pada harta 
manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah SWT. Dan apa yang kamu 
berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah SWT, 
maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan 
(pahalanya).” 

Ibnu Katsir dalam tafsirnya: Barang siapa yang memberikan sesuatu kepada 

seseorang dengan harapan orang itu akan membalas dengan pemberian yang lebih 

banyak daripada yang telah diberikannya, maka pemberian yang demikian tidak 

berpahala di sisi Allah SWT. Sedangkan orang yang memberikan zakat kepada 

seseorang dengan tujuan untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT, maka akan 

dilipatgandakan pahala dan balasan si pemberinya oleh Allah SWT.  

Hal tersebut disampaikan dalam ayat ini dengan maksud bahwa semua harta 

yang dikeluarkan sesuai dengan aturan Allah SWT dan diniatkan untuk 

mendekatkan diri kepada Allah SWT akan dilipatgandakan pahala dan balasannya. 

Allah SWT, sebagai Maha Pemberi Rizki, tidak menambahkan keridhaannya 

kepada harta riba walaupun secara nominal ada kemungkinan lebih banyak 

mendapatkan tambahan, namun karena tidak diridhai Allah SWT harta tersebut 

akan terasa tidak pernah cukup bagi para pemakan riba tersebut. Terkadang 

banyaknya harta bukannya menandakan ukuran kekayaan seseorang. Melainkan 

tercukupinya seluruh kebutuhannya bisa jadi menandakan kekayaan seseorang 
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yang sesungguhnya. Bisa dicukupi dengan harta yang dimilikinya sendiri, bisa juga 

dicukupi dengan harta yang dimiliki oleh orang lain yang digerakkan oleh Allah 

SWT untuk mencukupi kebutuhan kita atau bisa juga dengan rasa kecukupan yang 

diberikan Allah SWT atas segala rizki sehingga orang tersebut tidak pernah merasa 

kekurangan. 

Ayat tersebut menunjukkan bahwa manusia diberikan kebebasan dalam 

memilih jalan untuk menambah kekayaan. Konsekuensi dari menggantungkan 

harapan kepada selain Allah SWT dalam hal mengharapkan balasan adalah tidak 

bertambahnya keridhaan dari Allah SWT yang bisa jadi berarti harta berapapun 

tidak akan pernah cukup, sedangkan konsekuensi dari mengharapkan ridha Allah 

SWT sudah pasti akan menambah pahala dan balasan yang berlipat ganda. 

Sebanyak apapun hasil yang diperoleh dari riba, bagi orang yang meyakini adanya 

Allah SWT dan hari akhir, pada prinsipnya tidak akan menenangkan hati seseorang 

dari rasa ketidakcukupan harta. 

Hal ini ditambahkan pada surat Lukman ayat 2-4: 

َة َويُؤ ٩ ِسِنيَ ٓ  ُمحٓ  لِّل ٓ  َمةٓ  َورَح ىٓ  ُهد  ٢ َحِكيمِ ٓ  ٱل ِكتََٰبِ ٓ  ٱل َءايََٰتُ  كَ ٓ  ِتل  َة َوهُ  ُتونَ ٓ  ٱلَِّذيَن يُِقيُموَن ٱلصََّلوَٰ م ٱلزََّكوَٰ
  ٤ يُوِقُنونَ  ٓ  ُهم ِخَرةِ ٓ  أٓ  بِٱل

Tilka ‘âyâtul kitâbil hakîm(i) (2). Hudan warahmatal-lilmuhsinîn(a) (3). Al-ladzîna 
yuqîmûnash-shalâta wayu'tûnazzakâta wahum bil ‘âkhirati hum yûqinûn(a) (4). 

Artinya: “Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmat (2), menjadi 
petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan (3), (yaitu) orang-
orang yang mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya 
negeri akhirat (4). 

Ibnu Katsir dalam tafsirnya dijelaskan bahwa: Allah SWT telah menjadikan 

Al-Qur’an ini sebagai petunjuk, obat penawar dan rahmat bagi orang-orang yang 

berbuat baik. Yaitu orang-orang yang memperbaiki amalnya dengan mengikuti 

syariat, lalu mereka mendirikan shalat yang wajib dengan batas-batasnya, waktu-
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waktunya serta shalat-shalat yang mengiringinya, baik tambahan yang bersifat 

rawatib maupun yang tidak rawatib. Merekapun menunaikan zakat yang wajib bagi 

orang-orang yang berhak menerimanya. Mereka menyambung tali silaturahim dan 

kerabat-kerabat mereka serta meyakini balasan pahala di negeri akhirat. Sehingga 

mereka amat berharap agar Allah SWT memberikan pahala-Nya, tidak berbuat 

riya’, serta tidak menghendaki balasan dan ucapan terimakasih dari manusia 

manapun. Barangsiapa yang melakukan hal tersebut, maka orang itu termasuk 

orang-orang yang difirmankan oleh Allah SWT. 

Ayat-ayat Makiyyah di atas bersifat informatif, belum menetapkan zakat 

sebagai kewajiban seorang muslim, baik zakat harta maupun zakat fitrah. Zakat 

hanya dipandang sebagai perilaku orang-orang yang terpuji, ciri orang yang 

beriman, bertaqwa dan saleh. Ayat-ayat zakat yang turun pada periode Mekkah baru 

bersifat umum belum ada ketentuan detail hukum dan jenis harta yang wajib 

dizakati serta batasan nishab dan kadar zakat yang harus dikeluarkan. Semua itu 

diserahkan kepada rasa iman, kemurahan hati dan rasa tanggung jawab seseorang 

atas orang lain. Ayat-ayat yang turun di Mekkah tidak hanya hanya menghimbau 

agar orang-orang miskin diperhatikan dan diberi makan, dan mengancam bila 

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

mukmin mendorong pula orang lain memberi makan dan memperhatikan orang-

orang miskin tersebut dan menjatuhkan hukuman kafir kepada orang-orang yang 

tidak mengerjakan kewajiban itu serta pantas menerima hukuman Allah SWT di 

akhirat. 

Dalam sejarah perundang-undangan Islam, zakat baru diwajibkan di 

Madinah, tetapi mengapa Al-Qur’an membicarakan hal itu dalam ayat-ayat yang 
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begitu banyak dalam surat-surat yang turun di Mekkah. Hal ini dikarenakan adalah 

bahwa zakat yang termaktub di dalam surat-surat yang turun di Mekkah itu tidaklah 

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

ditentukan, orang-orang yang mengumpulkan dan membagikannya sudah diatur 

dan negara bertanggung jawab mengelolanya. Sementara di Mekkah adalah zakat 

yang tidak ditentukan batas dan besarnya, tetapi diserahkan saja kepada rasa iman, 

kemurahan hati, dan perasaan tanggung jawab seseorang atas orang lain sesama 

orang-orang yang beriman. 

Sifat Syari’at zakat pada periode Mekkah yang demikian karena secara 

sosiologis umat Islam masih merupakan kelompok minoritas yang sering tertindas 

dan ditindas oleh mayoritas kafir Quraisy. Kaum muslimin di Mekkah baru 

merupakan pribadi-pribadi yang dihalang-halangi menjalankan agama mereka. 

Mereka tidak memiliki kekayaan dan harta benda yang berlimpah, kecuali kekuatan 

Iman dan Islam yang merekat pada jiwa mereka. Karena kebanyakan dari mereka 

lebih memilih meninggalkan harta bendanya daripada harus meninggalkan iman 

Islam mereka. 

Sementara pada periode Madinah, secara politis kaum muslimin telah 

menjadi sebuah kekuatan masyarakat yang mandiri. Mereka mendirikan negara 

sendiri, menerapkan hukum dan memiliki wilayah kekuasaan sendiri, mereka terdiri 

atas penguasa, pemilik tanah, pedagang dan sebagainya. Mereka sudah merupakan 

jamaah yang memiliki daerah, eksistensi, dan pemerintahan sendiri. Oleh karena itu 

beban tanggung jawab mereka mengambil bentuk baru sesuai dengan 

perkembangan tersebut, yaitu bentuk hukum-hukum yang mengikat bukan hanya 

pesan-pesan yang bersifat anjuran. Hal itu mengakibatkan penerapannya 
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memerlukan kekuasaan di samping didasarkan atas perasaan iman tersebut, 

kecenderungan itu terlihat pula pada penerapan zakat. Dalam kondisi demikian, 

umat Islam memerlukan perantara untuk mengikat dan memperkuat kesatuan 

politik yang telah terbentuk itu. Ayat-ayat Madaniyah tentang zakat yang mulai 

terlihat unsur kewajibannya, merupakan bagian dari mekanisme untuk merekatkan 

kesatuan politik itu. Zakat pada periode Madinah telah menjadi suatu instrumen 

fiskal utama yang cukup menentukan. Ayat-ayat yang turun di Madinah 

menegaskan zakat itu wajib dalam bentuk perintah yang tegas dan instruksi 

pelaksanaan yang jelas. 

Sisi lain dari zakat merupakan aset pendapatan negara yang sangat berarti 

bagi kelangsungan pemerintahan. Zakat dapat terkumpul dana besar yang bisa 

diberdayagunakan untuk kepentingan negara, serta sebagai sumber dana dalam 

proses pembangunan negara berdasarkan syariat Islam pada masa tersebut. Dalam 

konteks itu, maka zakat telah menjadi tulang punggung dalam perekonomian 

negara, dan telah menjadi instrumen fiskal utama pada masa tersebut. 

Pada tahun kedua Hijriyah turunlah ayat dengan aturan yang lebih khusus, 

yakni penetapan kelompok siapa saja yang berhak untuk menerima zakat (mustahiq 

az-zakat). Saat itu, mustahik zakat hanya terbatas pada dua kalangan, yaitu fakir 

dan miskin. Karena pada masa itu zakat telah menjadi sebagai suatu instrumen 

fiskal yang berfungsi menjadi instrumen pemerataan atas ketimpangan distribusi 

pendapatan yang terjadi di masyarakat. Hal itu diistinbathkan dari surat Al-Baqarah 

ayat 271, yaitu: 

ا ِهيَ  ُدوا  ٓ  ِإن ُتب ٓ  لَُّكم ٓ  رٓ  فَ ُهَو َخي ءَ ٓ  فُ َقرَآ  ٱل ُتوَهآ  َوُتؤ ُفوَهآ  ُتخ َوِإن ٓ  ٱلصََّدقََِٰت فَِنِعمَّ ٓ  اِتُكمَسيِّ  نمِّ  َعنُكم َوُيَكفِّرُ  ٓ   ٓ 
  ٢٧٢ ٓ  َخِبي َمُلونَ ٓ  ٱللَُّه ِبَا َتعوَ 
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‘In tubdûsh-shadaqâti fani'immâ hiya wa’in tukhfûhâ watu'tûhâl fuqarâ ‘a fahuwa 
khairun lakum wayukaffiru 'ankum min sai-yi’âtikum wallahu bimâ ta'malûna 
khabîrun 

Artinya: “Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik sekali. Dan 
jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka 
menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah SWT akan menghapuskan dari 
kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah SWT mengetahui apa yang 
kamu kerjakan”. 

Ibnu Katsir dalam tafsirnya: di dalam ayat ini terdapat dalil yang 

menunjukkan bahwa memberi sedekah secara sembunyi-sembunyi itu lebih baik 

daripada menampakkannya, karena yang demikian itu lebih jauh dari sikap riya’. 

Namun menampakkan sedekah bisa saja dilakukan jika akan mendatangkan 

kemaslahatan, dan menjadi contoh bagi yang lain, sehingga hal itu menjadi lebih 

afdhal. 

Ketentuan di atas berlangsung hingga tahun kesembilan Hijriyah. Karena 

pada tahun kesembilan Hijriyah Allah SWT menurunkan surat At-Taubah ayat 60 

yang menetapkan ketentuan baru bahwa yang menjadi kelompok yang berhak untuk 

menerima zakat tidak hanya terbatas pada fakir dan miskin, tetapi bertambah 

menjadi enam kelompok lagi. 

َا۞ ِكيِ ٓ  ٱلوَ  ءِ ٓ  فُ َقرَآ  ٱلصََّدقََُٰت ِلل ِإَّنَّ ِمِليَ ٓ  َوٱل َمسََٰ رِِميَ ٓ  ٱلرِّقَاِب َوٱل َوِف  ٓ  قُ ُلوبُ ُهم ُمَؤلََّفةِ ٓ  ٱلوَ  َهآ  َعَلي عََٰ َوِف َسِبيِل ٱللَِّه  غََٰ
  ٠٦ ٓ  َوٱللَُّه َعِليٌم َحِكيم ٓ  ٱللَّهِ  مِّنَ  ٓ  َفرِيَضة ٓ  ٱلسَِّبيلِ  نِ ٓ  َوٱب

‘Innamâsh-shadaqâtu lilfuqarâ’i wal masâkîni wal 'âmilîna 'alaihâ wal mu'allafati 
qulûbuhum wafîrriqâbi wal ghârimîna wafî sabîlillahi wa-ibnissabîli farîdhatan 
minallahi wallahu 'alîmun hakîmun 

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 SWT dan 
untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang 
diwajibkan Allah SWT, dan Allah SWT Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. 

Ibnu Katsir dalam tafsirnya: Ketika Allah SWT menyebutkan keluhan dan 

celaan orang-orang munafik yang bodoh itu terhadap Rasulullah SAW yang 

berkaitan dengan pembagian zakat, Allah SWT menjelaskan bahwa Allah SWT lah 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DAMPAK ZAKAT TERHADAP...TESIS RYAN ADI PRASETYO



25 
 

yang mengatur pembagian zakat tersebut dan tidak mewakilkan hak pembagian itu 

kepada selain-Nya. Allah SWT membaginya untuk mereka yang disebutkan dalam 

ayat di atas. 

Para ulama berbeda pendapat jika berkaitan dengan delapan kelompok ini, 

apakah pembagian zakat harus meliputi semuanya, atau sebatas yang 

memungkinkan. Dalam hal ini terdapat dua pendapat: 

Pertama, harus meliputi semuanya. Ini adalah pendapat Imam Asy Syafi’i 

dan sekelompok ulama. 

Kedua, tidak harus semuanya. Harta zakat boleh diberikan kepada satu 

kelompok saja, meskipun terdapat kelompok lain. Ini adalah pendapat Imam Malik 

dan sekelompok ulama salaf dan khalaf, diantaranya ‘Umar, Hudzaifah, Ibnu 

‘Abbas, Abul ‘Aliyah, Sa’id bin Jubair dan Maimun bin Mihran. Ibnu Jarir berkata: 

“Ini adalah pendapat sebagian besar ulama”. 

Penyebutan kelompok-kelompok dalam ayat tersebut adalah untuk 

menjelaskan mereka yang berhak, bukan keharusan memenuhi semuanya. Adapun 

perhelatan, argumentasi antar pendapat yang berselisih bukan di sini tempatnya. 

Wallahu a’lam. 

Orang-orang fakir didahulukan karena mereka lebih membutuhkan dari pada 

kelompok-kelompok yang lain. Menurut Abu Hanifah: “orang miskin kondisinya 

lebih buruk dari orang fakir’. Hal ini seperti yang telah dikatakan oleh Imam Ahmad 

dan juga diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas, Mujahid, al-Hasan al Bashri, dan Ibnu 

Zaid. 

Sedangkan Ibnu Jarir dan beberapa ulama lain mengatakan, bahwa orang 

fakir adalah orang yang butuh, akan tetapi tidak mau meminta-minta. Qatadah 
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berkata: “Orang fakir adalah orang yang butuh dan memiliki penyakit menahun, 

sedangkan orang miskin adalah orang yang butuh akan tetapi badannya sehat”. 

Sekarang, kami akan menyebutkan hadits-hadits yang berkaitan dengan 

delapan kelompok ini. Tentang orang fakir, dari Ibnu‘Umar, ia berkata, Rasulullah 

SAW bersabda: 

َال ِحل  صلل ُّال دا َاقا ِل ُ ة  ِاَل َال  ل ة صِل  لذلل َا  ٍّايلوِل ٍل

Artinya “Zakat tidak dihalalkan bagi orang kaya dan orang yang memiliki 
kekuatan”. Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan at-Tarmidzi. 

Imam Ahmad, an-Nasa’i dan Ibnu Majah, dari Abu Hurairah juga 

meriwayatkan hadits serupa, dari ‘Ubaidillah bin ‘Adi bin al-Khiiyar, bahwasanya 

ada dua orang yang memberitahunya, bahwa keduanya telah datang kepada 

Rasulullah SAW untuk meminta bagian zakat. Maka Rasulullah SAW memandangi 

keduanya dengan seksama dan melihat keduanya sebagai orang yang kuat, lalu 

Rasulullah SAW bersabda: 

ِمتلئاش ْلنِل َال ااِمكاِتتلطلئاش ال ش َّاظ ل َا ِل التِْيا ِاَل َال َال  ل كِل  ليايلوِل   ٍلِطتاتل
Artinya: “Jika kalian mau, aku akan memberi kalian, akan tetapi zakat tidak 
diberikan kepada orang kaya dan dan orang yang masih kuat yang mampu mencari 
penghasilan”. (HR. Ahmad, Abu Dawud dan an-Nasa’i, dengan sanad yang bagus 
dan kuat). 

Tentang orang-orang miskin, dari Abu Hurarirah, sesungguhnya Rasulullah SAW 

bersabda:  

ُ ُِ ئلِتطلِملل  اِتيال َلل ,ُ س شنلل مالاع ُاكلِيطلل ُ  ذلو ُ ك ياُطلل الاذا تاشنلل ُ لحِيئاللل اْاتْاةل ح ش ااش لِيُ ,َاُ ت ِئةاَّاشنلل ِئةاصللَاُ ت ل ,َاُ لحِيئا  ؟ُهلل َاٍّلِيسال ُاش ُِ ئلِتطلِملل اائا
َلل ُا  ذلو :ااشسال َادال ُلل ىلِنل  ِِسلِت َال ,ُْل ُلل َا َِكا ُلل ُْل َ قلل  ا ُلل اْاتلتاةا َال ,مالاِت  .ُ س شنال ُاِتأاسلل َا

Artinya: “Bukanlah termasuk orang miskin mereka yang keliling meminta-minta 
kepada manusia, kemudian hanya dengan sesuap atau dua suap makanan dan satu 
atau dua buah kurma ia kembali pulang.” Para Sahabat bertanya, “Kalau begitu 
siapakah yang dikatakan sebagai orang miskin, wahai Rasulullah?” Beliau 
menjawab, “Orang miskin adalah orang yang tidak mempunyai sesuatu yang bisa 
mencukupi kebutuhannya. Namun tidak ada yang mengetahui keadaannya 
sehingga ada yang mau memberinya sedekah dan ia juga tidak meminta-minta 
kepada manusia.” (HR. Al Bukhari dan Muslim). 
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Adapun tentang ‘amil ialah, orang yang mengelola pengumpulan dan 

pembagian zakat, mereka berhak mendapatkan bagian zakat. ‘Amil tidak boleh 

berasal dari kerabat Rasulullah SAW, karena mereka tidak berhak menerima zakat, 

berdasarkan pada hadits shahih yang diriwayatkan oleh Muslim dari ‘Abdul 

Muththalib kepada Rasulullah SAW agar dijadikan sebagai ‘amil zakat, maka 

Rasulullah SAW menjawab:  

االال ْلن ل َا ِحل ُ ة  َاُّال َِل  َال  لئلمائ  لسلللَا َِل دل ٍلائ  يال ْلم اش ,
َل   ُ س شنلل ااٍَِّاشولل 

Artinya: “Sesungguhnya zakat tidak dihalalkan bagi Muhammad dan keluarganya. 
Sesungguhnya zakat adalah sisa-sisa orang lain”. 

Tentang muallafatu quluububum (orang yang hatinya lembut/simpati), ada 

beberapa macam, di antaranya ada yang diberi zakat agar mereka masuk Islam, 

seperti yang dilakukan Rasulullah SAW terhadap Shafwan bin Umayyah, beliau 

memberinya bagian dari harta rampasan perang Hunain, yang mana pada saat itu ia 

masih musyrik. Shafwan menceritakan “Rasulullah SAW terus memberiku, hingga 

ia menjadi orang yang paling aku cintai, setelah sebelumnya ia ialah orang yang 

paling aku benci”. Seperti yang telah diceritakan oleh Imam Ahmad, bahwa 

Shafwan berkata: “Pada perang Hunain, Rasulullah SAW memberiku bagian dari 

harta rampasan, sementara saat itu beliau adalah orang yang paling aku benci. 

Beliau terus memberiku, hingga ia menjadi orang yang paling aku cintai”. Riwayat 

senada juga ada pada riwayat Muslim dan at-Tirmidzi. 

Dan di antara mereka ada yang sengaja diberikan harta zakat agar mereka 

semakin bagus keislamannya dan semakin kuat hatinya dalam Islam, sebagaimana 

yang telah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa salla ketika perang 

Hunain, beliau memberikan seratus ekor unta kepada sekelompok pemuka kaum 
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ath-Thulaqa’ (orang-orang kafir Quraisy yang tidak diperangi di saat penaklukan 

Makkah), kemudian beliau bersabda: 

يلِمكلياللْلِنِل ِال دا َا ل ااَّاكحل َاىاتِْةاَلل ،ُ ة جل ُلل ْل ِس ِةتالال ,ٍل َا ُلل نِلاال  ُلل مالاع ُهلل ُاطلب  ل َاِجيل َلل يل س َّالجال ِاش  يا
Artinya: “Sesungguhnya aku memberi (harta) pada seseorang, padahal yang 
lainnya lebih aku cintai daripadanya, hanya saja aku takut Allah akan 
memasukkannya ke dalam Neraka.” 

Dalam ash-Shahiihain diriwayatkan dari Abu Sa’id, bahwasanya ‘Ali 

menyerahkan kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam emas mentah 

batangan dari Yaman, kemudian beliau membagikannya kepada empat orang, al-

Aqra’ bin Habis, ‘Uyainah bin Badar, ‘Alqamah bin ‘Ulatsah dan Zaid al-Khair, 

lalu beliau bersabda, “Aku ingin melunakkan hati mereka.” 

Diriwayatkan dari al-Hasan al-Bashri, Muqatil bin Hayyan, ‘Umar bin ‘Abdil 

‘Aziz, Sa’id bin Jubair, an-Nakha’i, az-Zuhri dan Ibnu Zaid mereka berpendapat 

bahwa yang dimaksud dengan budak adalah al-Mukatab (budak yang telah 

mengadakan perjanjian dengan tuannya untuk membayar sejumlah uang sebagai 

tebusan atas dirinya). Hal ini juga diriwayatkan dari Abu Musa al-‘Asyari. Dan ini 

adalah pendapat Imam asy-Syafi’i juga al-Laitsi. Berkata Ibnu ‘Abbas dan al-

Hasan, “Tidak mengapa harta zakat tersebut dijadikan sebagai tebusan untuk 

memerdekakan budak.” Dan ini adalah madzhab Ahmad, Malik dan Ishaq. 

Maksudnya bahwa memberikan zakat kepada budak sifatnya lebih umum dari 

sekedar memerdekakan al-Mukatab atau membeli budak, kemudian 

memerdekakannya. Banyak sekali hadits-hadits yang menerangkan tentang pahala 

orang-orang yang memerdekakan budak. Dan sesungguhnya Allah akan 

membebaskan dari api Neraka anggota badan orang yang memerdekakan budak 

sebagai ganjaran dari anggota badan budak yang ia merdekakan, hingga kemaluan 
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dengan kemaluan. Hal ini semua karena balasan dari suatu amalan se-suai dengan 

jenis amalan tersebut Rasulullah SAW bersabda: 

ٍاش َِنال َا َلِْا َ ل  ِستلَِّل ٍاش ْل ْل ِْئاللِينال   َّْا

Artinya: “Dan tidaklah kalian diberi ganjaran kecuali sesuai dengan amalan yang 
kalian kerjakan.” 

Tentang al-gharimu, ada beberapa jenis, ada yang menanggung hutang orang 

lain dan manakala telah sampai waktu pembayaran ia menggunakan hartanya untuk 

melunasinya sehingga hartanya habis, ada yang tidak bisa melunasi hutangnya, ada 

yang merugi karena kemaksiatan yang diperbuat kemudian dia bertaubat, mereka 

inilah yang berhak menerima zakat. 

Dalil dalam masalah ini adalah hadits Qabishah bin Mukhariq al-Hilali, ia 

berkata, “Aku sedang menanggung hutang orang lain, kemudian aku mendatangi 

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam untuk meminta bantuan beliau, beliau 

berkata, “Tunggulah, jika ada zakat yang kami dapatkan kami akan 

menyerahkannya kepadamu.” Selanjutnya beliau bersabda: 

ِحل ُِ ئاِتأا الال ْلن ل , اابلِتةاللل ُاش  َاُّال َ ل  َلللْل ياَّا َِل :ثاةاثالِل دل ِال َاجل ًااش الِل ُّاائ  ُلل اامال حِل  ِتبْاياش َّاَت ل أا الللُِ ئاتِل  ا ْال َّل ل ُلةل دل َِل ,َلِيل َاجل ُلل َا َْاِت  ااهاش

شَلمالَل ُلل ُلِجتاشَّاحِل جا ُلل اامال حِل ٍاش ا ِتكال َّاَت ل ,لللُِ ئاِتأا ال  ا ُِل الياٍُشِل ُلةل َِل ماِتيِل ٍل ُِ ُ ااشسال اا َا ُِل ٍّل َِل ,ماِتيِل ٍل َاجل ُلل َا َْاِت  ثالَلثاةال ُْايلِيَال َّاَت ل ااشاالَل ااهاش

ُِل َلل ٍل َِلحاش ىا ُِل ُ ُلل ٍل َِل :اْاِيٍل ِش ااهاشَاحِل  ايا ُلل اامال حِل ,ااشاالَل الةِا ِتكال َّاَت ل ,ُِ ئاِتأا اللل  ا ٍلل ياٍُشِلالل ُلةل ُِل َِل ماِتيِل  ُِ ُ ااشسال اا َا ُِل ٍّل  اائاش ,ماِتيِل ٍل

ُ ل َل ياُ ُال ٍّل ش ٍّلِمِتش ! اابِتةاللل ُاش ُِ ئاِتأا اللل ٍل ْللليا بْلياش ُاِأ  .ٍّلِمِتش هاشَّل

Artinya: “Wahai Qabishah, sesungguhnya meminta-minta tidak dihalalkan kecuali 
bagi salah satu dari tiga orang, yaitu orang yang menanggung hutang orang lain, 
maka ia boleh meminta-minta sampai ia melunasinya, kemudian ia berhenti 
meminta-minta, orang yang ditimpa musibah yang menghabiskan hartanya, ia 
boleh meminta-minta sampai mendapatkan sandaran hidup atau beliau berkata, 
sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, dan orang yang ditimpa 
kesengsaraan hidup sampai tiga orang dari kaumnya yang berpengetahuan (alim) 
berkata, ‘Si fulan telah ditimpa kesengsaraan hidup.’ Ia boleh meminta-minta 
sampai mendapatkan sandaran hidup atau beliau berkata: Sesuatu yang bisa 
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memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun selain tiga golongan tersebut, wahai 
Qabishah, maka haram hukumnya dan mereka yang memakannya adalah memakan 
makanan yang haram.” 

Tentang fi sabilillah, diantaranya ialah orang-orang yang dalam peperangan, 

sedangkan mereka tidak digaji oleh departemen/lembaga terkait. Menurut Imam 

Ahmad, al-Hasan dan Ishaq, bahwa haji termasuk fi sabilillah berdasar pada hadits 

tersebut. 

Tentang Ibnu sabil, mereka adalah musafir yang berada di suatu negeri dan 

tidak memiliki sesuatu apa pun yang bisa membantunya dalam perjalanan, maka ia 

diberikan dari harta zakat secukupnya yang bisa diguna-kan untuk pulang kampung, 

walaupun mungkin dia memiliki sedikit harta. Dan hukum ini berlaku bagi mereka 

yang melakukan perjalanan jauh dari negerinya dan tidak ada sesuatu apa pun 

bersamanya, maka ia diberikan sejumlah harta dari zakat yang bisa mencukupinya 

untuk bekal pulang pergi. Dan dalilnya adalah ayat tentang golongan yang berhak 

menerima zakat, juga apa yang diri-wayatkan oleh Imam Abu Dawud, Ibnu Majah 

dari hadits Ma’mar dari Yazid bin Aslam, dari ‘Atha' bin Yasar, dari Abu Sa’id 

Radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAWbersabda: 

َال ِحل  االلل ُّال َا ِل ُ ة  ِاَل َ ل  ل ٍاِتالِل ْل ِلل : ْاشٍل ش ُاِ  َِل مالاتِْيا َِل اا ش َاجل َا اش لُلل ُلِاتْاةاُ َِل ِل َلََل اا َِل ىاش ل ىاشاِل ُا ِلل يل َِل ُهلل ٍّابلِت ِتطلِمَل اا َِقال ٍل ُلل َّلةل َال مالاِت َِ  لااأا
سِْياش ِل ٍل ِاَل  . ل

Artinya: “Zakat itu tidak halal diberikan kepada orang kaya kecuali lima macam, 
yaitu amil zakat atau orang yang membelinya dengan hartanya atau orang yang 
berhutang atau orang yang berperang di jalan Allah atau orang miskin yang 
menerima zakat, kemudian dia menghadiahkannya kepada orang kaya.” 

Firman Allah SWT: “sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah SWT”, 

yakni hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, sekaligus membaginya. “Dan 

Allah SWT Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”, yakni mengetahui yang lahir 

dan yang bathin serta mengetahui kepentingan hamba-Nya, dalam setiap ucapan, 
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tindakan, syari’at, dan putusan-Nya. Tiada Ilah selain Allah SWT dan tiada Rabb 

selain Allah SWT. 

Dalam praktiknya, Rasulullah SAW membagi rata hasil zakat yang terkumpul 

kepada delapan kelompok tersebut. Nabi membagi sesuai kebutuhan yang 

diperlukan oleh masing-masing kelompok tersebut. Maka konsekuensinya, ada 

salah satu kelompok yang tidak memperoleh zakat karena persediaan zakat 

dialokasikan kepada kelompok lain yang lebih membutuhkan. Pertimbangan yang 

dilakukan Rasulullah SAW adalah berdasarkan azas manfaat dan prioritas, 

kelompok-kelompok mana saja yang harus menjadi prioritas utama untuk dibagikan 

zakat dan mana yang menjadi prioritas terakhir. Skala prioritas ini dapat berubah 

dari waktu ke waktu. 

Al-Qur’an adalah konstitusi dan sumber perundang-undangan Islam yang 

utama, oleh sebab itu Al-Qur’an hanya mengandung asas-asas dan prinsip-prinsip 

umum tentang suatu masalah, tidak menegaskan secara mendetail dan terperinci, 

terkecuali terdapat hal-hal yang dikuatirkan akan menimbulkan keragu-raguan dan 

kekacauan. Dalam hal ini sunnah merupakan interpretasi lisan dan pelaksanaan 

konkrit apa yang dinyatakan Al-Qur’an: menjelaskan yang belum jelas, 

mempertegas yang belum tegas, memberi batasan yang masih samar, dan 

memperkhusus apa yang masih terlalu umum. Dalam hal zakat, sunnah datang 

memperkuat ketentuan bahwa zakat itu wajib dan itu sudah ditegaskannya 

semenjak periode Mekkah. 

Untuk mempermudah mekanisme pemungutan dan penyaluran zakat, Nabi 

mengangkat petugas khusus yang dikenal sebagai ‘amil. Amil yang diangkat Rasul 

ada dua macam, pertama, amil yang berdomisili di dalam kota madinah, statusnya 
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bersifat freelance, tidak memperoleh gaji tetap hanya kadang-kadang memperoleh 

honorarium sebagai balas jasa atas kerjanya dalam pendayagunaan zakat. Diantara 

sahabat nabi yang pernah berstatus demikian adalah Umar bin Khathab. Kedua, 

Amil yang tinggal di luar kota Madinah, status mereka adalah sebagai wali 

pemerintah pusat (pemerintah daerah) yang merangkap menjadi amil. Diantara 

sahabat yang pernah menduduki jabatan ini adalah Muadz bin jabal. Sebagai amil, 

mereka diperbolehkan mengambil bagian dari zakat dan diperkenankan untuk 

langsung mendistribusikannya kepada yang membutuhkan di daerah tersebut. Jadi 

konsep pendistribusian pada masa Nabi adalah langsung menghabiskan seluruh 

dana zakat yang diterima dan sudah mengenal konsep desentralisasi distribusi 

zakat. Karena nabi memandang bahwa setiap daerah tentu memiliki kebutuhan dan 

orang-orang yang akan dibantu sendiri. Setelah jelas bahwa zakat itu wajib dan 

bagaimana kedudukannya dalam Islam, berdasarkan apa yang dikatakan oleh Al-

Qur’an, sunnah dan ijma’, maka dapat diberikan catatan penting dan ringkas tentang 

zakat tersebut. 

2.1.2. Zakat Pada Masa Khalifah 

a. Masa Khalifah Abu Bakar Ashidiq 

Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, kepemimpinan umat Islam diserahkan 

kepada Khalifah Abu Bakar Ashidiq. Di masa pemerintahan Abu Bakar, zakat 

dilakukan dengan merujuk kepada cara-cara pengelolaan zakat yang dilakukan 

Rasulullah SAW. Namun, persoalan baru muncul, ketika ada orang atau kelompok 

yang enggan membayar zakat, di antaranya Musailamah Al-Kadzdzab dari 

Yamamah dan Sajah Tulaihah. 
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Masalah ini berakar dari pemahaman sebagian umat Islam bahwa perintah 

zakat yang tertuang dalam surat At-Taubah ayat 103: 

وَُۡۡخذۡ  ۡۡۗ َُّهم  تََكَۡسَكٞنۡل َۡصلَوَٰ إِنَّ ۡۡۖ َۡعَلي ِهم  ِ
ِيِهمۡبَِهاَۡوَصل  َۡوتَُزك  ُِرُهم  َۡصَدقَٗةُۡتَطه  َٰلِِهم  َو م 

َ
ۡأ ُِۡمن  ١٠٣َۡۡسِميٌعَۡعلِيٌمۡۡٱّللَّ

Khudz min amwâlihim shadaqatan tuthahhiruhum watuzakkîhim bihâ washalli 
'alaihim inna shalâtaka sakanun lahum wallahu samî'un 'alîmun 
 

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 
SWT Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. 
 

Bermakna hanya Nabi yang berhak memungut zakat, karena beliaulah yang 

diperintahkan untuk memungut pajak. Mereka juga menilai hanya pemungutan 

yang dilakukan Nabi yang dapat membersihkan dan menghapuskan dosa mereka. 

Dengan demikian, zakat hanya menjadi kewajiban mereka ketika Rasullulah masih 

hidup, dan ketika rasul telah wafat maka mereka terbebas dari kewajiban berzakat 

tersebut. 

Pandangan tersebut jelas keliru. Menyikapi hal itu, Abu Bakar mengambil 

kebijakan tegas dengan memerangi mereka. Bagi Abu Bakar mereka dianggap telah 

murtad. Pada awalnya, kebijakan Abu Bakar ini ditentang oleh Umar bin Khattab. 

Umar bin Khattab berpegang kepada hadis nabi yang menyatakan, “Saya diutus 

untuk memerangi manusia sampai ia mengucapkan kalimat La llahaillah”. 

Bagi Umar, dengan masuk Islam yang dibuktikan dengan mengucapkan lafaz 

syahadat, sudah menjamin bahwa darah dan kekayaan seseorang berhak 

memperoleh perlindungan. 

Akan tetapi Abu Bakat beragumen bahwa teks hadis di atas memberi syarat 

terjadinya perlindungan tersebut, yaitu, “kecuali bila terdapat kewajiban dalam 

darah dan kekayaan itu.” 
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Zakat adalah yang harus ditunaikan dalam kekayaan. Abu Bakar juga 

menganalogikan zakat dengan sholat, karena pentasyri’an keduanya memang 

sejajar. Argumen tersebut akhirnya dapat diterima oleh Umar. Abu Bakar pun 

beragumentasi pada Al-Qur’an, dimana negara diberikan kekuasaan untuk 

memungut secara paksa zakat dari masyarakat yang akan dipergunakan kembali 

sebagai dana pembangunan negara. 

Ketegasan sikap Abu Bakar, dalam hal ini betul-betul merupakan suatu sikap 

yang membuat sejarah yang tidak ada tandingannya. Dia tidak dapat sama sekali 

menerima pemisahan antara ibadah jasmaniah (salat) dari ibadah kekayaan (zakat) 

dan tidak dapat pula menerima pengurangan sesuatu yang pernah diserahkan 

kepada Rasulullah SAW, walaupun hanya berupa seekor kambing ataupun 

anaknya. 

Pembangkangan orang-orang yang mengangkat dirinya menjadi nabi palsu 

dan sudah dirasakan bahayanya di Madinah pun tidak terlepas dari tindakan 

tegasnya. Dia tidak mundur sedikitpun dari tekadnya untuk memerangi mereka, 

sehingga setiap warga negara yang melakukan pembangkangan tidak mau 

membayar zakat, pemerintah dapat melakukan penyitaan terhadap aset yang 

dimiliki. 

Demikianlah tindakan Abu Bakar sebagai khalifah pertama terhadap orang-

orang yang membangkang untuk tidak membayar zakat. Demikian pula bagaimana 

sikap para sahabat utama, termasuk mereka yang pada mulanya tidak setuju, 

sepakat bahwa pembangkang-pembangkang itu harus diperangi karena keengganan 

mereka membayar salah satu ibadah utama dalam Islam. 
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Memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat merupakan salah 

satu masalah konsensus (ijma’) dalam hukum Islam. Negara Islam dalam periode 

Abu Bakar, pertama kali melancarkan perang untuk membela hak-hak fakir miskin 

dan golongan-golongan ekonomi lemah.  

Setelah dilakukan pembersihan terhadap semua pembangkang zakat, Abu 

Bakar pun memulai tugasnya dengan mendistribusikan dan mendayagunakan zakat 

bagi orang-orang yang berhak menerimanya, menurut cara yang dilakukan 

Rasullulah SAW. Dia sendiri mengambil harta dari Baitul Mal menurut ukuran 

yang wajar dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, dan 

selebihnya dibelanjakan untuk persediaan bagi angkatan bersenjata yang berjuang 

di jalan Allah SWT. 

Dalam soal pemberian, Abu Bakar tidak membedakan antara terdahulu dan 

terkemudian masuk Islam. Sebab kesemuanya berhak memperoleh zakat apabila 

kondisi kehidupannya membutuhkan serta masuk dalam kelompok Asnaf penerima 

zakat yang terdapat dalam surat At-Taubah ayat 60. 

Abu Bakar mendirikan Baitul Mal di San’ah, tempat yang terletak di daratan 

tinggi Madinah. Dia tidak mengangkat satu pun pengawal atau pegawai untuk 

mengawasinya. Bila ditanya mengapa tidak mengangkat penjaga, maka Abu Bakar 

menjawab. “Jangan takut, tidak ada sedikit pun harta yang tersesisa di dalamnya, 

semua telah habis dibagikan.” 

Ketika Abu Bakar meninggal, Umar bin Khatab memanggil sahabat 

terpercaya,  di antaranya Abdurrahman bin Auf dan Usman bin Affan untuk masuk 

dalam Baitul Mal. Mereka tidak mendapatkan satu dinar dan satu dirham pun di 
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dalamnya, kecuali satu karung harta yang tersimpan dalam Baitul Mal yang berisi 

satu dirham. 

b. Masa Khalifah Umar Bin Khottab 

Pada masa Umar menjadi Khalifah, situasi jazirah Arab relatif lebih stabil dan 

tentram. Semua kabilah menyambut seruan zakat dengan sukarela. Umar melantik 

amil-amil untuk bertugas mengumpulkan zakat dari orang-orang dan kemudian 

mendistribusikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Sisa zakat itu 

kemudian diberikan kepada Khalifah. 

Untuk mengelola wilayah yang semakin luas dan dengan persoalan yang kian 

kompleks, Umar kemudian membenahi struktur pemerintahannya dengan 

membentuk beberapa lembaga baru yang bersifat akseklusif-operasional, di antara 

lembaga baru yang Umar bentuk adalah Baitul Mal. 

Lembaga yang berfungsi mengelola sumber-sumber keuangan, termasuk 

zakat. Umar menentukan satu tahun anggaran selama 360 hari, dan menjadi 

tanggung jawab Umar untuk membersihkan Baitul Mal dalam setiap tahun selama 

sehari. Umar berkata,”Untuk mendapatkan ampunan dari Allah SWT, aku tidak 

sedikitpun tinggalkan harta di dalamnya.” 

Ada perkembangan menarik tentang implementasi zakat pada periode Umar 

ini, yaitu Umar membatalkan pemberian zakat kepada muallaf. Di sini Umar 

melakukan ijtihad. Umar saat itu memahami bahwa sifat muallaf tidak melekat 

selamanya pada diri seseorang. 

Pada situasi tertentu memang dipandang perlu menjinakkan hati seseorang 

agar menerima Islam dengan memberikan tunjangan, namun bila ia telah diberi 

cukup kesempatan untuk memahami Islam dan telah memeluknya dengan baik, 
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maka akan lebih baik tunjangan itu dicabut kembali dan diberikan kepada orang 

lain yang jauh lebih memerlukan. 

Selain itu pada masa beliau mulai diperkenalkan sistem cadangan devisa, 

yaitu tidak semua dana zakat yang diterima langsung didistribusikan sampai habis, 

namun ada pos cadangan devisa yang dialokasikan apabila terjadi kondisi darurat 

seperti bencana alam atau perang. Hal ini merupakan terobosan-terobosan baru 

dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. 

Pada awal pertumbuhan konsep baitulmaal yang diinisiasi oleh Khalifah 

Umar bin Khattab, pengelolaan dana zakat menjadi otorisasi pusat dengan model 

sentralisasi. Sehingga pemerintah pusat menjadi agent of change terhadap 

perubahan kondisi masyarakat, terutama mengangkat harkat dan martabat kaum 

dhuafa. Wibawa pemerintah dan ketaatan rakyat menjadi harmonis seiring dengan 

imbangnya pengelolaan harta zakat kepada masyarakat.  

Pada masa Umar bin Khattab, sahabat Muaz bin Jabal yang menjabat sebagai 

Gubernur Yaman ditunjuk pertama kali untuk menjadi ketua amil zakat di Yaman. 

Konsekuensi dengan model sentralisasi dipahami sebagai satu kewajiban ketaatan 

karena sistem dan infrastruktur yang sudah established (berkembang). 

Pada tahun pertama Muaz bin Jabal mengirimkan 1/3 dari surplus dana 

zakatnya ke pemerintah pusat, lalu Khalifah Umar mengembalikan kembali untuk 

pengentasan kemiskinan di daerah Yaman. Sebuah kebijakan yang semestinya 

dilakukan sebagai pendidikan otorisasi wilayah dalam sistem kebijakan zakat pada 

saat itu.  

Pada tahun kedua Muaz bin Jabal menyerahkan dari surplus zakatnya ke 

pemerintah pusat. Subhanallah, pada tahun ketiga Muaz bin Jabal menyerahkan 
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seluruh pengumpulan dana zakatnya ke pemerintah pusat. Hal ini dilakukan karena 

sudah tidak ada lagi orang yang mau menerima zakat dan disebut sebagai mustahik, 

sehingga kebijakan pemerintah pusat mengalihkan distribusi dana tersebut pada 

daerah lain yang masih miskin.  

Paradigma merubah mustahik menjadi muzaki bukanlah mimpi, ketika 

pengelolaan zakat didukung dengan manajemen profesional dan sistem kebijakan 

pemerintah yang komprehensif serta bermuara pada kepentingan kesejahteraan 

mustahik. 

c. Masa Khalifah Usman Bin Affan 

Pengelolaan zakat pada periode Usman bin Affan pada dasarnya melanjutkan 

dasar-dasar kebijakan yang telah ditetapkan dan dikembangan oleh Umar bin 

Khattab. Pada masa Usman kondisi ekonomi umat sangat makmur, bahkan 

diceritakan Usman sampai harus juga mengeluarkan zakat dari harta kharaz dan 

jizyah yang diterimanya. Harta zakat pada periode Usman mencapai rekor tertinggi 

dibandingkan pada masa-masa sebelumnya. Usman melantik Zaid bin Sabit untuk 

mengelola dana zakat. 

Pernah satu masa, Usman memerintahkan Zaid untuk membagi-bagikan harta 

kepada yang berhak namun masih tersisa seribu dirham, lalu Usman menyuruh Zaid 

untuk membelanjakan sisa dana tersebut untuk membangun dan memakmurkan 

masjid Nabawi. Pada periode ini ada sinyalemen bahwa perhatian khalifah pada 

pengelolaan zakat tidak sepenuh seperti pada kalifah sebelumnya, dikarenakan pada 

periode ini wilayah kekhalifahan Islam semakin luas dan pengelolaan zakat 

semakin sulit terjangkau oleh aparat birokrasi yang terbatas. 
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Sementara itu, terdapat sumber pendapatan negara selain zakat yang 

memadai, yakni kharaj dan jizyah. Sehingga khalifah lebih fokus dalam 

pengelolaan pendapatan negara yang lain seperti kharaj dan jizyah yang besaran 

persentasenya dapat diubah, berbeda dengan zakat yang besarannya harus 

mengikuti tuntunan syariat. 

d. Masa Khalifah Ali Bin Abi Thalib 

Dalam kebijakan zakat dan pengelolaan uang Negara khalifah Ali bin Abi 

Thalib mengikuti prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh khalifah Umar bin Khattab. 

Zakat dianggap sebagai salah satu jenis harta yang diletakkan di Baitul Mal, namun 

zakat berbeda dengan jenis harta-harta yang lain, dari segi perolehannya serta 

berapa kadar yang harus dikumpulkan, dan dari segi pembelajaannya. 

Saudah berkata: “Saya menemui Amirul Mukminin untuk mengeluhkan 

sesuatu kepada petugas yang diangkatnya sebagai pengumpul zakat. Ketika saya 

berdiri di depannya ia berkata kepada saya dengan penuh kelembutan, `Ada yang 

anda perlukan? Saya mengadukan petugas tersebut kepadanya. Setelah mendengar 

pengaduan saya, ia langsung menangis dan berdoa kepada Allah SWT, `Ya Allah! 

Saya tidak menyuruh para petugas itu untuk menindas manusia, dan tidak meminta 

mereka menyia-nyiakan keadilanMu.`Lalu ia mengeluarkan secarik kertas dari 

sakunya dan menuliskan kata-kata berikut,`Timbang dan ukurlah dengan benar dan 

jangan memberi kepada rakyat dengan ukuran yang kurang, dan janganlah 

menyebarkan bencana dimuka bumi. Setelah anda menerima surat ini, tahanlah 

barang-barang yang Anda urusi sebagai cadangan sampai orang lain datang dan 

mengambil alih tugas ini dari Anda”. 
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2.1.3. Zakat di Indonesia 

Sejarah pelaksanaan zakat di Indonesia melalui beberapa tahapan 

periodisasinya. Secara garis besar kita dapat melihat tahapan-tahapan sejarah 

pelaksanaan zakat di Indonesia mulai dari masa kerajaan. Pada masa Kerajaan, 

zakat dimaknai sebagai sebuah semangat (spirit) yang memanifestasi dalam bentuk 

pembayaran pajak atas negara. Kita lihat penerapannya pada masa kerajaan-

kerajaan Islam Nusantara. Pada masa Kerajaan Islam Aceh misalnya, masyarakat 

menyerahkan zakat-zakat mereka kepada negara yang mewajibkan zakat/pajak 

kepada setiap warga negaranya. Sebagaimana Kerajaan Aceh, Kerajaan Banjar juga 

berperan aktif dalam mengumpulkan zakat dan pajak.  

Pada masa Kolonialisme, Pemerintah Hindia Belanda melemahkan sumber 

keuangan dan dana perjuangan rakyat dengan cara melarang semua pegawai 

pemerintah dan priyayi pribumi mengeluarkan zakat harta mereka. Namun 

kemudian, pada awal abad XX, diterbitkanlah peraturan yang tercantum dalam 

Ordonantie Pemerintah Hindia Belanda Nomor 6200 tanggal 28 Pebruari 1905. 

Dalam pengaturan ini Pemerintah Hindia Belanda tidak akan lagi mencampuri 

urusan pelaksanaan zakat, dan sepenuhnya pelaksanaan zakat diserahkan kepada 

umat Islam. Pada masa awal kemerdekaan, zakat kembali menjadi perhatian para 

ekonom dan ahli fiqih bersama pemerintah dalam menyusun ekonomi Indonesia. 

Hal tersebut dapat kita lihat pada pasal-pasal dalam UUD 1945 yang berkaitan 

dengan kebebasan menjalankan syariat agama (pasal 29) dan pasal 34 UUD 1945 

yang menegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara negara.  

Pada Masa Orde Baru, Kepemimpinan Presiden Soeharto memberikan sedikit 

angin segar bagi umat Islam dalam konteks penerapan zakat ini. Sesuai anjuran 
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Presiden, maka dibentuklahn Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS) yang 

dipelopori oleh Pemerintah Daerah DKI Jaya. Terbentuknya Kabinet Reformasi 

memberikan peluang baru kepada umat Islam, yakni kesempatan emas untuk 

kembali menggulirkan wacana RUU Pengelolaan Zakat yang sudah 50 tahun lebih 

diperjuangkan. Pada tahun 1999 Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang 

Pengelolaan Zakat dikeluarkan oleh pemerintah. Pengelolaan zakat yang bersifat 

nasional semakin intensif setelah diterbitkannya Undang-undang No. 38 tahun 1999 

tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang inilah yang menjadi landasan legal 

formal pelaksanaan zakat di Indonesia. Sejarah Penlaksanaan Indonesia Secara 

garis besar undang-undang zakat di atas memuat aturan tentang pengelolaan dana 

zakat yang terorganisir dengan baik, transparan dan profesional, serta dilakukan 

oleh amil resmi yang ditunjuk oleh pemerintah. Sebelas tahun berjalan, berbagai 

pihak merasakan kelemahan dari UU No 38/1999 dari beberapa sisi sehingga 

menimbulkan semangat yang kuat untuk melakukan revisi UU tersebut. 

Alhamdulillah, pada 25 November 2011 telah disahkan UU Nomor 23/2011 tentang 

Pengelolaan Zakat yang baru. 

2.1.4. Faedah Zakat 

Zakat memiliki beberapa faedah yang sangat berguna bagi umat Islam, 

diantaranya faedah agama (diniyyah), akhlak (khuluqiyah) dan kesosialan 

(ijtimaiyyah). Berikut penjelasan lebih rinci mengenai faedah-faedahnya: 

a. Faedah agama 

1) Dengan berzakat berarti telah menjalankan salah satu dari rukun Islam 

yang mengantarkan seorang hamba kepada kebahagiaan dan keselamatan 

dunia dan akhirat. 
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2) Merupakan sarana bagi hamba untuk taqarrub (mendekatkan diri) kepada 

Rabb-nya, akan menambah keimanan karena keberadaannya yang memuat 

beberapa macam ketaatan. 

3) Pembayar zakat akan mendapatkan pahala besar yang berlipat ganda, 

sebagaimana firman Allah SWT, yang artinya: "Allah SWT memusnahkan 

riba dan menyuburkan sedekah" (Al Baqarah: 276). 

4) Zakat merupakan sarana penghapus dosa. 

b. Faedah akhlak 

1) Menanamkan sifat kemuliaan, rasa toleran dan kelapangan dada kepada 

pribadi pembayar zakat. 

2) Pembayar zakat biasanya identik dengan sifat rahmah (belas kasih) dan 

lembut kepada saudaranya yang tidak punya. 

3) Merupakan realita bahwa menyumbangkan sesuatu yang bermanfaat baik 

berupa harta maupun raga bagi kaum Muslimin akan melapangkan dada 

dan meluaskan jiwa. Sebab sudah pasti ia akan menjadi orang yang 

dicintai dan dihormati sesuai tingkat pengorbanannya. 

4) Di dalam zakat terdapat penyucian terhadap akhlak. 

5) Menjadi tangan di atas lebih baik dari pada tangan di bawah. 

c. Faedah kesosialan 

1) Zakat merupakan sarana untuk membantu dalam memenuhi hajat hidup para 

fakir miskin yang merupakan kelompok mayoritas sebagian besar negara di 

dunia. 
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2) Memberikan dukungan kekuatan bagi kaum Muslimin dan mengangkat 

eksistensi mereka. Ini bisa dilihat dalam kelompok penerima zakat, salah 

satunya adalah mujahidin fi sabilillah. 

3) Zakat bisa mengurangi kecemburuan sosial, dendam dan rasa dongkol yang 

ada dalam dada fakir miskin. Karena masyarakat bawah biasanya jika 

melihat mereka yang berkelas ekonomi tinggi menghambur-hamburkan 

harta untuk sesuatu yang tidak bermanfaaat bisa tersulut rasa benci dan 

permusuhan mereka. Jikalau harta yang demikian melimpah itu 

dimanfaatkan untuk mengentaskan kemiskinan tentu akan terjalin 

keharmonisan dan cinta kasih antara si kaya dan si miskin. 

4) Zakat akan memacu pertumbuhan ekonomi pelakunya dan yang jelas 

berkahnya akan melimpah. 

5) Membayar zakat berarti memperluas peredaran harta benda atau uang, 

karena ketika harta dibelanjakan maka perputarannya akan meluas dan lebih 

banyak pihak yang mengambil manfaat. 

2.2. Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam 

Kesejahteraan menurut Islam diuraikan oleh Zadjuli dalam Widiastuti (2013) 

yakni “Islamics aims at the study of human falah (well being) achieved by 

organizing the resources of the eart on the basis of coorperation and 

participantion”. Disebutkan bahwa kesejahteraan menurut syariat ialah telah 

tercapainya tujuan manusia secara komprehensif ataupun secara menyeluruh/the 

holistic goals (the maqashid) sehingga manusia itu telah mencapai kebahagiaan 

secara holistik (kebahagiaan lahir batin, dunia dan akhirat/human falah (well 
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being). Maqashid asy-Syariah adalah meliputi segala sesuatu yang diperlukan 

untuk mewujudkan falah dan hayar thayyibah dalam batasan-batasan yang syariah. 

Masih menurut Zadjuli dalam Widiastuti (2013), tugas ekonomi Islam ialah 

untuk mencapai falah, yakni dengan cara: 

a. Memerangi kebodohan 

Pengertian bodoh selama ini telah disamakan dengan seseorang yang tidak 

pandai baca, tulis serta berhitung. Islam mengajarkan bahwa orang yang bodoh 

yaitu orang yang tidak berkal. Orang yang tidak berakal adalah orang yang tidak 

memfungsikan akalnya secara baik, yaitu orang-orang yang menyembah, orang 

yang berbakti, orang yang bekerja serta beribadah selain kepada Allah SWT. Orang 

yang tidak bisa baca, tulis dan berhitung tapi insan tersebut beribadah dan beramal 

mengikuti Sunnatullah insan ini dapat dikategorikan orang yang pandai dunia dan 

akhiratnya, terlebih-lebih insan tersebut pandai juga baca dan berhitung. 

b. Memerangi kemiskinan 

Selama ini pengertian orang yang kaya ialah orang yang banyak mempunyai 

harta benda baik berupa uang, kendaraan, tanah, rumah, saham, dan lain 

sebagainya. Sedangkan sebaliknya jika tidak mempunyai berbagai hal tersebut 

maka insan tersebut dikategorikan orang yang miskin. Islam mengajarkan orang 

kaya yang sebenarnya adalah bila sebagian besar dari rizki yang diperoleh dan 

sekaligus titipan dari Allah SWT tersebut telah diberikan pada 8 (delapan) ashnaf 

yang memerlukan, yaitu:fakir, miskin, orang yang kehabisan bekal diperjalanan, 

orang yang telilit hutang, mualaf, budak/hamba sahaja, fisabilillah dan amil zakat 

bila memerlukan. 
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c. Memerangi kesakitan 

Banyak orang sakit yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah dimana 

pada dasarnya Allah SWT menurunkan penyakit dan Allah SWT pula yang 

menyediakan obatnya, tinggal manusia sendiri berikhtiar untuk sembuh bagi 

dirinya sendiri maupun keluarganya yang sakit, namun orang yang sebenar-

benarnya sakit dan sulit mengobatinya adalah orang-orang yang telah tertutup 

/terkunci mata, telinga, hati dan kalbunya. 

d. Memerangi kebathilan 

Islam telah menunjukkan jalan yang lurus dan benar namun manusia banyak 

terperangkap dalam hal kebathilan guna memenuhi kehidupan kesehariannya 

karena telah teracuni pola hidup sekulerisme yang sangat mendambakan tuntutan 

nafsu guna memiliki harta benda sebanyak mungkin maupun untuk mencari 

kedudukan setinggi mungkin dengan menghalalkan segala cara. Hal ini harus 

dijauhi oleh semua manusia. 

Menurut Widiastuti (2013) mashlahah adalah segala bentuk keadaan baik 

material maupun non material yang mampu mengangkat kehidupan manusia 

sebagai makhluk yang paling mulia. Mashlahah adalah sebagai dasar bagi 

kehidupan manusia yang terdiri dari 5 (lima) hal, yakni: iman (dien), kehidupan 

(nafs), intelektual (aql), keluarga dan keturunan (nasl) dan material (wealth). 

Kelima hal tersbut masih menurut Widiastuti (2013) merupakan kebutuhan 

dasar manusia yaitu kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi agar manusia dapat 

hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Jika salah satu dari kebutuhan di atas tidak 

dipenuhi dengan tidak seimbang, niscaya kebahagiaan hidup juga tidak tercapai 

dengan sempurna. Harta sengat dibutuhkan baik untuk kehidupan duniawi maupun 
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untuk ibadah. Manusia membutuhkan harta untuk pemenuhan kebutuhan untuk 

menjaga kelangsungan hidupnya. Hampir semua ibadah memerlukan harta. Tanpa 

harta yang memadai maka kehidupan akan menjadi sulit termasuk menjalankan 

ibadah. 

Kesejahteraan bukan hanya diukur dari segi materi duniawi, akan tetapi 

dalam Islam ditekankan bahwa sikap yang tidak berlebihan. Dalam sebuah hadits 

Bukhari dikatakan:  Abu Hurairah dalam keterangannya juga melaporkan bahwa 

Rasulullah SAW bersabda: “sikap tengah (tidak berlebihan) dalam pengeluaran 

(uang) adalah separuh kehidupan, dan mencintai sesama manusia adalah separuh 

kebijaksanaan dan pertanyaan yang baik adalah separuh pembelajaran” (HR. 

Bukhari). Ruang lingkup tidak berlebihan dalam Islam ialah mampu mendapatkan 

harta dan mengeluarkannya dalam batas yang secukupnya. 

Menurut Ryandono dalam Widiastuti (2013) dalam penelitiannya 

menguraikan ukuran kesejahteraan yang dilihat pada sejauhmana pencapaian 

maqashid syariah yang dalam hal ini untuk studi pada kesejahteraan karyawan pada 

bank Islam, yaitu: 

a. Agama atau keimanan (hifzhud din) yang diimplementasikan dalam 

pengalaman rukun Islam (syahadat, shalat, zakat, puasa dan haji) dan rukun 

iman (iman kepada Allah SWT, Rasul-Rasul-Nya, kitab-kitab-Nya, hari 

akhir, qadha’ dan qadar) serta ketaatannya terhadap peraturan yang 

ditetapkan oleh Negara. 

b. Jiwa (hifzhun nafs) diwujudkan dalam pangan, sandang, tempat tinggal, 

kesehatan, dan lain-lain. 
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c. Akal (hifzhul ‘aql) yaitu dalam pendidikan, latihan, riset dan 

pengembangan, media informasi, dan sebagainya. 

d. Keturunan (hifzun nasl) adalah meliputi lembaga perkawinan, tunjangan 

kehamilan dan melahirkan serta menyusui, menyantuni anak yatim piatu, 

dan sebagainya. 

e. Harta (hifzhul maal) meliputi pendapatan yang layak dan adil, kesempatan 

berusaha, dan sebagainya. 

2.3. Keberkahan 

Bila kita pelajari dengan sebenarnya, baik melalui ilmu bahasa Arab maupun 

dalil-dalil Al-Qur’an, dan As-Sunnah, kita akan mendapatkan bahwa kata ”al-

barakah” memiliki kandungan dan pemahaman yang sangat lua. Secara ilmu 

bahasa, ”al-barakah”, berarti berkembang, bertambah, dan kebahagiaan. Imam an-

Nawawi berkata, ”Asal makna keberkahan, ialah kebaikan yang banyak dan abadi”. 

Beberapa surat dan ayat dalam Al-Qur’an menjelaskan mengenai keberkahan, 

pada surat Al-A’raf ayat 96 yang berbunyi: 

ت ِهمٓ  َعَلي نَآ  َلَفَتح ا  ٓ  َءاَمُنوا  َوٱت ََّقو ٓ  قُ َرىَٰ ٓ  ٱل لَ ٓ  أَنَّ أَه ٓ  َوَلو بُوا  فََأَخذ ضِ ٓ  أَرٓ  َوٱل ءِ ٓ  ٱلسََّما مِّنَ  ٓ  بَ رَكََٰ ُمٓ  َولََِٰكن َكذَّ  ِبَا َنََٰ
  ٣٠ ِسُبونَ ٓ  َيك َكانُوا  

Walau ‘anna ahlal qura ‘âmanû wâttaqau lafatahnâ 'alaihim barakâtin 
minassamâ’i wal ardhi walakin kadz-dzabû fâkhadznâhum bimâ kânû yaksibûn(a) 

Artinya: “Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, 
pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, 
tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka 
disebabkan perbuatannya”. 

Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa pada firman Allah SWT 

“Jikalau sikaranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa”. Maksudnya, 

hati mereka beriman dan membenarkan terhadap apa yang dibawa oleh para Rasul, 

lalu mereka mengikuti Rasul dan bertakwa dengan berbuat ketaatan dan 
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meninggalkan semua larangan. “Pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka 

berkah dari langit dan bumi”. Maksudnya, hujan dari langit dan tumbuh-tumbuhan 

dari bumi. 

Selanjutnya Allah SWT Berfirman “Tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat 

Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya”. Maksudnya, tetapi 

mereka mendustakan Rasul-Rasul yang diutus kepada mereka, maka Kami 

timpakan kepada mereka kebinasaan akibat berbagai dosa dan pelanggaran yang 

mereka lakukan. 

Makna keberkahan juga terdapat dalam surat Al Isra ayat 1: 

نَ ٓ  ُسب  نَآ  ٱلَِّذي بَََٰرك َصآ  َأقٓ  ٱل ِجدِ ٓ  َمسٓ  ِإََل ٱل َحَرامِ ٓ  ٱل ِجدِ ٓ  َمسٓ  ٱل مِّنَ  آ  لٓ  َل  ِۦدهِ ٓ  ِبَعب َرىَٰ ٓ  َأس ٓ  ٱلَِّذي حََٰ
ٓ  َءايََِٰتَنا ٓ  ِمن ۥلُِنرِيَهُ  ۥهُ لَ ٓ  َحو   ٢ َبِصيُ ٓ  ُهَو ٱلسَِّميُع ٱل ۥِإنَّهُ  ٓ 

Subhânal-ladzî asra bi'abdihi lailâ minal masjidil harâmi ilal masjidil aqshâl-ladzî 
bâraknâ haulahu linuriyahu min âyâtinâ ‘innah huwassamî'ul bashîr(u) 
Artinya: “Maha Suci Allah SWT, yang telah memperjalankan hamba-Nya pada 
suatu malam dari Al Masjidil Haram ke Al Masjidil Aqsha yang telah Kami berkahi 
sekelilingnya agar Kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda 
(kebesaran) Kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha 
Mengetahui.” 

Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Allah SWT memuji diri-Nya 

sendiri, mengagungkan kedudukan-Nya, karena kekuasaan-Nya atas apa yang tidak 

dikuasai oleh siapa pun selain Dia. Tidak ada Ilah (yang berhak diibadahi) selain 

Dia dan tidak pula ada Rabb selain diri-Nya saja. “Yang telah mempekerjalankan 

hamba-Nya” yaitu Muhammad. “Pada suatu malam” yakni pada sebagian malam. 

“Dari Masjidil Haram” yaitu masjid di Makkah. “Menuju ke Masjidil Aqsha” yaitu 

Baitul Maqdis yang terletak di Iliya yang merupakan pusat para Nabi dari sejak 

Nabi Ibrahim. Mereka berkumpul di sana untuknya. Beliau Ibrahim menjadi imam 

mereka di tempat dan rumah mereka semua. Menunjukkan beliau adalah seorang 
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iman yang besar, dan pemimpin terdepan shalawat dan salam semoga Allah SWT 

limpahkan kepada mereka. 

Firman Allah SWT selanjutnya ialah “Yang telah Kami berkahi 

sekelilingnya” yakni berupa berbagai tanaman dan buah-buahan. “Agar Kami 

perlihatkan kepadanya” yakni Muhammad. “Sebagian dari tanda-tanda Kami” 

yakni kebesaran Kami. Sebagaimana yang Allah SWT firmankan pada surat An-

Najm ayat 18: 

  ٢١ ٓ  َرىَٰ ٓ  ُكبٓ  ٱل َربِّهِ  تِ َءايََٰ  ٓ  رََأىَٰ ِمن ٓ  َلَقد

Laqad râ min ‘âyâti rabbihil kubr(a) 

Artinya: “Sesungguhnya dia telah melihat sebahagian tanda-tanda (kekuasaan) 
Tuhannya yang paling besar” 

Selanjutnya, keberkahan dibahas pada surat Ali Imran ayat 96: 

َلِميَ ٓ  لِّل ىٓ  َوُهد آ  ُمَباَرك بَِبكَّةَ  لَلَِّذي لِلنَّاسِ  ُوِضعَ  ٓ  تٓ  ِإنَّ أَوََّل َب    ٣٠ عََٰ
‘Inna ‘au-wala baitin wudhi'a li-nnâsi lal-ladzî bibakkata mubârakan wahudal(n)-
lil'âlamîn(a). 

Artinya: “Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat 
beribadat) manusia, ialah Baitullah yang di Bakkah (Mekah) yang diberkahi dan 
menjadi petunjuk bagi semua manusia.” 

Ibnu Katsir dalam tafsirnya dijelaskan bahwa Allah SWT memberitahukan, 

bahwa Baitullah adalah rumah yang pertama kali dibangun untuk umat manusia 

secara keseluruhan bagi kepentingan ibadah dan haji mereka, di sana mereka, 

mengerjakan thawaf, shalat, dan beri’tikaf, yaitu “Yang terletak di Makkah”. Yakni 

Ka’bah yang dibangun Nabi Ibrahim, yang masing-masing kelompok dari Nasrani 

dan Yahudi mengaku bahwa mereka tidak mengikuti agamanya dan berjalan pada 

jalannya, tetapi mereka tidak mengerjakan ibadah haji di Baitullah yang didirikan 

oleh Nabi Ibrahim atas perintah Allah SWT dan ia menyerukan kepada umat 

manusia untuk mengerjakan ibadah haji di sana. Oleh karena itu Allah SWT 
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berfirman “Yang diberkahi”, artinya dibangun dengan disertai pelimpahan berkah. 

“Dan menjadi Petunjuk bagi semua manusia” 

Dahulu, Saba merupakan negeri penuh berkah, Allah SWT berfirman pada 

surat saba ayat 15: 

ٓ  َءايَة ٓ  َكِنِهمٓ  َمس ِف  ٓ  َكاَن ِلَسَبإ  ٓ  َلَقد ٓ  َوِِشَال ٓ  َيَِي َعن َجنََّتانِ  ٓ   ٓ  طَيَِّبة ٓ  ةدَ ٓ  َبل ۥ  َلهُ  ُكُروا  ٓ  ٱشوَ  ٓ  َربُِّكم ِق ٓ  رِّز ِمن ُكُلوا   ٓ 
  ٢٥ ٓ  َغُفور َوَرب  

Laqad kâna lisaba-in fî maskanihim ‘âyatun jannatâni 'an yamînin wasyimâlin kulû 
min rizqi rabbikum wâsykurû lahu baldatun thai-yibatun warabbun ghafûrun 

Artinya: ”Sesungguhnya bagi kaum Saba' ada tanda (kekuasaan Tuhan) di tempat 
kediaman mereka yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. 
(kepada mereka dikatakan): "Makanlah olehmu dari rejeki yang (dianugerahkan) 
Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang 
baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan Yang Maha Pengampun". 

Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat di atas berbicara tentang negeri 

Saba’ sebelum mengalami kehancuran lantaran kekufuran mereka kepada Allah 

SWT. Dalam Al-Qur’an Allah SWT telah menjelaskan kisah bangsa Saba’, suatu 

negeri yang tatkala penduduknya beriman dan beramal shalih, maka mereka 

dilingkupi dengan keberkahan. Sampai-sampai ulama ahli tafsir mengisahkan, 

kaum wanita Saba’ tidak perlu bersusah payah memanen buah-buahan di kebun-

kebun mereka. Untuk memanen hasil kebunnya, cukup menaruh keranjang di atas 

kepala, lalu melintas di kebun, maka buah-buahan yang telah masak akan 

berjatuhan memnuhi keranjangnya, tanpa harus memetik atau mendatangkan 

pekerja untuk memanennya. 

Sebagian ulama lain juga menyebutkan, dahulu di negeri Saba’ tidak ada lalat, 

nyamuk, kutu, atau serangga lainnya. Kondisi demikian itu lantaran udaranya yang 

bagus, cuacanya bersih, dan berkat rahmat Allah SWT yang senantiasa meliputi 

mereka. 
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Kisah keberkahan yang menakjubkan pada zaman keemasan umat Islam juga 

pernah diungkapkan oleh Imam Ibnul Qayyim: “Sungguh, biji-bijian dahulu, baik 

gandum maupun lainnya lebih besar dibanding yang sekarang, sebagaimana 

keberkahan yang ada padanya (biji-bijian kala itu-pen) lebih banyak. Imam Ahmad: 

telah meriwayatkan melalui jalur sanadnya, bahwa talah ditemukan di gudang 

sebagian kekhilafahan Bani Umawi sekantung gandum yang biji-bijinya sebesar 

biji kurma, dan bertuliskan pada kantung luarnya: “Ini adalah gandum hasil panen 

pada masa keadilan ditegakkan” 

Keberkahan merupakan doa dan permintaan seorang Muslim kepada Allah 

SWT. Sebab, Rasulullah SAW senantiasa mendoakan orang yang dicintainya 

dengan keberkahan, baik dalam masalah umur, keturunan, rejeki, harta, tempat, 

pernikahan, kelahiran dan lain sebagainya. 

Di dalam keberkahan terdapat makna keimanan dan kesyukuran, sehingga 

jika keberkahan diberikan kepada seseorang maka rejekinya akan bertambah; 

keturunannya akan dijaga; fisiknya akan dilindungi dan disehatkan; umurnya 

menjadi lebih bermanfaat; istrinya akan menyenangkan; serta kehidupannya akan 

tenang, tentram dan bahagia. Dalam setiap keberkahan senantiasa teriringi empat 

sifat: kebaikan, kebahagiaan, pertumbuhan dan perkembangan. 

Keberkahan juga berati puas dan rela dengan pemberian dan pembagian yang 

diberikan oleh Allah SWT sehingga merasakan hidup nyaman dan 

bahagia.  Rasulullah SAW bersabda, “Sungguh, Allah SWT menguji hamba dengan 

pemberian-Nya. Barang siapa rela dengan pembagian Allah SWT terhadapnya, 

maka Allah SWT akan memberikan keberkahan baginya dan akan memperluasnya. 
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Dan barang siapa tidak rela, maka tidak akan mendapatkan keberkahan” (HR. 

Ahmad). 

Keberkahan bukanlah pemberian Allah SWT yang tiba-tiba dengan tanpa 

sebab diturunkan kepada seseorang. Keberkahan merupakan sesuatu yang 

senantiasa diminta dan harus diupayakan oleh setiap manusia kepada pemiliknya, 

Allah SWT. 

2.3.1. Keberkahan Dalam Zakat 

Zakat memiliki 3 makna yang berhubungan dengan makna keberkahan. Yang  

pertama ialah At-Thohuru, yang artinya membersihkan atau mensucikan. Makna ini 

menegaskan bahwa orang yang selalu menunaikan Zakat karena Allah SWT dan 

bukan karena ingin dipuji manusia. Allah SWT akan membersihkan dan 

mensucikan baik hartanya maupun jiwanya. Allah SWT berfirman dalam surat At-

Taubah ayat 103: 

ِلِِمٓ  مأَ  ٓ  ِمن ٓ  ُخذ يِهم ٓ  ُتَطهُِّرُهم ٓ  َصَدَقة ٓ  وََٰ ٓ  ِهمٓ  َعَلي َوَصلِّ  ِِبَا َوتُ زَكِّ َتكَ  ِإنَّ  ٓ  ُم ٓ  َسَكن َصَلوَٰ ٓ  ِلَّ يعٌ وَ  ٓ    ٢٦٩َعِليٌم  ٱللَُّه َسَِ
Khudz min amwâlihim shadaqatan tuthahhiruhum watuzakkîhim bihâ washalli 
'alaihim ‘inna shalâtaka sakanun lahum wallahu samî'un 'alîmun 

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 
SWT Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” 

Makna Kedua, zakat bermakna Al-Barakatu, yang artinya berkah. Makna ini 

menegaskan bahwa orang yang selalu membayar zakat, hartanya akan selalu 

dilimpahkan keberkahan oleh Allah SWT. keberkahan harta ini akan berdampak 

kepada keberkahan hidup. Keberkahan ini lahir karena harta yang kita gunakan 

adalah harta yang suci dan bersih. sebab harta kita telah dibersihkn dari kotoran 

dengan menunaikan zakat yag hakekatnya zakat itu sendiri berfungsi untuk 

membersihkan dan mensucikan. 
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Ketiga, zakat bermakna An-Numuw, yang artinya tumbuh dan berkembang. 

Makna ini menegaskan bahwa orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya 

(dengan izin Allah SWT) akan selalu terus tumbuh dan berkembang. Hal ini 

disebabkan oleh kesucian dan keberkahan harta yang telah ditunaikan kewajiban 

zakatnya. Selama ini orang menunaikan zakat, ikhlas karena Allah SWT, tidak 

pernah banyak ada masalah dalam harta ataupun usahanya. Sebaliknya orang yang 

menunaikan zakat ikhlas karena Allah SWT, jumlah yang dikeluarkan akan 

semakin bertambah besar. Itulah bukti bahwa zakat sebenarnya tidak mengurangi 

harta kita akan tetapi sebaliknya, akan membesarkan harta kita. Secara logika 

berfikirnya manusia, dengan membayar zakat maka harta kita akan berkurang, 

namun beda dengan perhitungannya Allah SWT. Menurut ilmu Allah SWT yang 

Maha Pemberi rizki, zakat yg kita keluarkn tdk mengurangi harta kta bahkan 

menambah harta kta dgn berlipat ganda. Menurut Al-Qur’an surat Ar Rum ayat 39 

yang berbunyi: 

لِ ٓ  أَم ٓ  ِف  بُ َوا  ٓ  لَِّي  آ  رِّب مِّن تُ ٓ  َءاتَ  ٓ  َوَما  ِئكَ ٓ  ٱللَِّه فَُأو لََٰ  هَ ٓ  َوج تُرِيُدونَ  ٓ  زََكوَٰة مِّن تُ ٓ  َءاتَ  ٓ  َوَما ٓ  ٱللَّهِ  ِعندَ  بُوا  ٓ  ٱلنَّاِس َفََل يَر وََٰ
  ٩٣ ِعُفونَ ٓ  ُمضٓ  ٱل ُهمُ 

Wamâ ‘âtaitum min riban liyarbuwa fî ‘amwâlinnâsi falâ yarbû 'indallahi wamâ 
‘âtaitum min zakâtin turîdûna wajhallahi fa’ûla’ika humul mudh'ifûn(a) 

Artinya: Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah 
pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah SWT. Dan apa 
yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan 
Allah SWT, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat 
gandakan (pahalanya). 

Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan: Allah SWT berfirman “Dan sesuatu riba 

(tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba 

itu tidak menambah pada sisi Allah SWT”. Yaitu, barangsiapa yang memberikan 

sesuatu guna mengharapkan balasan manusia yang lebih banyak kepadanya dari apa 

yang diberikan, maka perilaku ini tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah 
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SWT. Demikian yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, Mujahid, Adh-Dhahhak, 

Qatadah, ‘Ikrimah, Muhammad bin Ka’ab dan asy-Sya’bi. “Sikap seperti ini 

dibolehkan, sekalipun tidak memiliki pahala. Akan tetapi Rasulullah SAW 

melarangnya secara khusus.” Itulah yang dikatakan oleh adh-Dhahhak dan dia 

berdalil dengan firman Allah SWT pada surat Al Muddatstsir ayat 6 yang artinya 

“Dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih 

banyak”. Yaitu janganlah engkau memberikan sesuatu karena menghendaki sesuatu 

yang lebih besar dari pemberianmu itu. Dari Ibnu’Abbas berkata: “Riba itu ada dua; 

riba yang tidak sah yaitu riba buyu’/jual-beli dan riba yang tidak mengapa, yaitu 

hadiah yang diberikan seseorang karena berharap kelebihannya dan pelipatannya. 

Kemudian beliau membca ayat ini “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu 

berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada 

sisi Allah SWT” sedangkan pahala di sisi Allah SWT pada zakat. 

Untuk itu Allah SWT berfirman: “Dan apa yang kamu berikan berupa zakat 

yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah SWT, maka (yang berbuat 

demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”. Yaitu orang-

orang yang dilipatgandakan pahala dan ganjarannya. Di dalam hadits shahih 

dinyatakan yang artinya “Tidaklah seseorang bershadaqah dengan sepotong kurma 

pun dikeluarkan dari usahanya yang halal, kecuali Allah SWT Yang Maha Pemurah 

akan mengambilnya dengan tangan kanan-Nya, lalu dipeliharanya untuk di pemberi 

shadaqah, sebagaimana salah seorang kalian memelihara anak kuda atau kuda yang 

baru besar, hingga kurma itu menjadi lebih besar dari bukit Uhud. 
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Dengan ayat ini dijelaskan bahwa Allah SWT Maha Pemberi Rizki 

menegaskan riba tidak akan pernah melipat gandakan harta manusia yang 

sebenarnya dapat melipat gandakannya adalah dengan menunaikan. 

2.3.2. Keimanan 

Secara etimologis, iman merupakan suatu keadaan sikap seseorang. 

Sedangkan secara umum iman dikatakan percaya. Maksudnya percaya yang 

menunjukan sikap yang terdapat di dalam hati. Orang yang percaya kepada Allah 

SWT dan lainnya yang tersebut di dalam rukun iman, walaupun dalam sikap 

keseharian tidak mencerminkan ketaatan atau kepatuhan (taqwa) kepada yang telah 

dipercayainya, masih bisa disebut dengan orang yang beriman. Hal ini disebabkan 

karena keyakinan setiap manusia yang mengetahui urusan hatinya hanya Allah 

SWT yang mengetahui isi hatinya. Yang penting bagi mereka, mereka sudah 

mengucapkan dua kalimat syahadat dan telah menjadi Islam. 

Surat Al Baqarah ayat 165 yang berbunyi: 

 ا  ٓ  ٱلَِّذيَن ظََلُمو يَ َرى ٓ  َوَلو ٓ  لِّلَّهِ  آ  ُحب   َأَشدُّ  ا  ٓ  َوٱلَِّذيَن َءاَمُنو ٓ  ٱللَّهِ  َكُحبِّ  ٓ  ُيُِبُّونَ ُهم آ  َوِمَن ٱلنَّاِس َمن يَ تَِّخُذ ِمن ُدوِن ٱللَِّه أَنَداد
يع قُ وَّةَ ٓ  َأنَّ ٱل َعَذابَ ٓ  ٱل نَ ٓ  يَ َرو ٓ  ِإذ   ٢٠٥ َعَذابِ ٓ  ٱللََّه َشِديُد ٱل َوأَنَّ  آ  لِلَِّه َجَِ

Waminannâsi man yattakhidzu min dûnillahi ‘andâdan yuhibbûnahum 
kahubbillahi wâl-ladzîna ‘âmanû ‘asyaddu hubbal(n)-lillahi walau yarâl-ladzîna 
zhalamû ‘idz yaraunal 'adzâba annal qû-wata lillahi jamî'an wa-annallaha 
syadîdul 'adzâb(i)  

Artinya: Dan diantara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-
tandingan selain Allah SWT; mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai 
Allah SWT. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah 
SWT. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika 
mereka melihat siksa (pada hari kiamat), bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah SWT 
semuanya, dan bahwa Allah SWT amat berat siksaan-Nya (niscaya mereka 
menyesal). 

Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan: Allah SWT menyebutkan keadaaan 

orang-orang musyrik di dunia dan siksaan yang akan mereka terima di akhirat kelak 

atas perbuatan mereka menjadikan sekutu dan tandingan bagi-Nya yang mereka 
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jadikan sebagai sesembahan selain Allah SWT dan mereka mencintainya seperti 

mencintai Allah SWT. Padahal Dia adalah Allah SWT, tiada Ilah yang hak selain 

Dia, yang tiada tandingan dan sekutu bagi-Nya. 

Dalam kitab Shahih Al Bukhari dan Muslim disebutkan sebuah hadits yang 

diriwayatkan dari Abdullah bin Mas’ud, ia menceritakan aku pernah bertanya, “Ya 

Rasulullah SAW, dosa apakah yang paling besar?”. Beliau menjawab:”Engkau 

membuat tandingan (sekutu) bagi Allah SWT, padahal Dia telah menciptakanmu.” 

(HR. Al Bukhari dan Muslim). 

Firman Allah SWT “Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya 

kepada Allah SWT”. Karena kecintaan mereka kepada Allah SWT dan 

kesempurnaa pengetahuan mengenai diri-Nya serta pengesaan mereka kepada-Nya, 

mereka tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun, sebaliknya mereka hanya 

beribadah kepada-Nya semata, bertawakal kepada-Nya, dan kembali kepada-Nya 

dalam segala urusan mereka. 

Setelah itu Allah SWT mengancam orang-orang yang berbuat syirik dan 

menzhalimi diri mereka sendiri dengan perbuatan itu. Allah SWT berfirman: “Dan 

jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka 

melihat siksa (pada hari kiamat), bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah SWT 

semuanya”. Sebagian ulama mengatakan, maksud firman-Nya ini bahwa hukum itu 

hanya milik-Nya, semata yang tidak sekutu bagi-Nya, dan segala sesuatu berada di 

bawah kekuasaaan-Nya. Allah SWT selanjutnya berfirman: “Dan bahwa Allah 

SWT amat berat siksaan-Nya (niscaya mereka menyesal)”. Yakni, seandainya 

mereka mengetahui apa yang akan mereka lihat di sana secara nyata dan apa yang 

akan ditimpakan kepada mereka berupa azab yang menakutkan dan mengerikan 
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akibat kemusyrikan dan kekufuran mereka, niscaya mereka akan segera mengakhiri 

dan menghentikan kesesatan yang mereka kerjakan. 

 Al–Baqarah ayat 165 dikatakan bahwa orang yang beriman adalah orang 

yang amat sangat cinta kepada Allah SWT beserta ajaran-Nya (asyaddu hubban 

lillah). Oleh karena itu, orang yang beriman kepada Allah SWT berarti orang yang 

sangat amat rindu terhadap ajaran Allah SWT, yaitu yang terdapat dalam Al- Quran 

dan sunnah Rosul. 

Sedangkan dalam hadits yang diriwayatkan menurut Ibnu Majah Atthabrani, 

iman merupakan tambatan hati yang diikrarkan dengan lisan dan dilanjutkan 

dengan amal perbuatan (Al-iimaanu ’aqdun bil qalbi waigraarun bilisaani 

wa’amalun bil arkaan). Dengan demikian, iman merupakan kesatuan antara hati, 

ucapan, dan tingkah laku perbuatan, serta dapat juga dikatakan sebagai pandangan 

dan sikap hidup atau gaya hidup. 

2.3.3. Ketakwaan 

At-taqwa (ketakwaan) adalah menjadikan jiwa dalam pemelihaaan dari hal-

hal yang ditakutkan. Inilah kajiannya. Dalam definisi syariah, at-taqwa adalah 

pemeliharaan jiwa dari hal-hal yang membuat dosa. 

Sebagian orang meyakini bahwa pengaruh ketakwaan hanya muncul dalam 

kehidupan di akhirat, tidak mencakup kehidupan di dunia. Barangsiapa taat kepada 

Allah SWT dan berhenti dari perbuatan kemaksiatan, maka ia akan diberi pahala di 

akhirat. Sebaliknya, barangsiapa tidak bertakwa kepada Allah SWT dan melampaui 

batas di dunia ini maka ia akan disiksa di akhirat. Dengan demikian, tidak ada 

perbedaan di dunia ini antara orang-orang bertakwa dan orang-orang durhaka. 
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Namun, pandangan seperti ini tentang ketakwaan benar-benar bertentangan 

dengan apa yang dikemukakan Al-Qur’an. Hal itu karena Al-Qur’an tidak 

mengkhususkan pengaruh ketakwaan bagi manusia di alam akhirat dan dalam hal 

pahala dan siksaan di akhirat saja. Akan tetapi, menurut Alquran, pengaruh 

ketakwaan itu muncul, baik di dunia maupun di akhirat. Di dalam Al-Qur’an 

terdapat banyak ayat yang menunjukkan bahwa orang-orang bertakwa dan para 

pendurhaka tidak sama, seperti firman Allah SWT berikut pada surat Sad ayat 28: 

ِت َكٱل َعلُ ٓ  َنج ٓ  أَم ِلحََٰ ارِ ٓ  َكٱل  ُمتَِّقيَ ٓ  ٱل َعلُ ٓ  َنج ٓ  أَم ضِ ٓ  رأَ ٓ  ِف ٱل ِسِدينَ ٓ  ُمفٓ  ٱلَِّذيَن َءاَمُنوا  َوَعِمُلوا  ٱلصََّٰ   ٢١ ُفجَّ
‘Am naj'alul-ladzîna ‘âmanû wa'amilûsh-shâlihâti kal mufsidîna fîl ‘ardhi ‘am 
naj'alul muttaqîna kal fujjâr(i) 

Artinya: “Patutkah Kami menganggap orang-orang yang beriman dan 
mengerjakan amal yang saleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan 
di muka bumi? Patutkah (pula) Kami menganggap orang-orang yang bertakwa 
sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat?” 

Ayat-ayat yang lain dalam Al-Qur’an menjelaskan pengaruh-pengaruh 

ketakwaan pada kehidupan seseorang di dunia. Allah SWT berfirman pada surat al-

Layl ayat 5-7: 

َق بِٱل  ٥ٱت ََّقىَٰ وَ  َطىَٰ ٓ  َأع ٓ  فََأمَّا َمن    ٧ َرىَٰ ٓ  ُيسٓ  ِلل ۥَفَسنُ َيسِّرُهُ  ٠ َنَٰ ٓ  ُحسٓ  َوَصدَّ
Fa’ammâ man a'tha wâttaqa (5), Washaddaqa bil husna (6), Fasanuyassiruhu 
lilyusra (7). 

Artinya: Adapun orang yang memberikan (hartanya di jalan Allah SWT) dan 
bertakwa (5), dan membenarkan adanya pahala yang terbaik (surga) (6), maka 
Kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. 

2.3.4. Ketenangan 

Menurut Quraish Shihab (1997), zakat memiliki manfaat dan dampak yang 

sangat baik bagi jiwa seorang muslim. Dampak-dampak tersebut, sebagai berikut: 

1. Zakat mengikis habis sifat-sifat kikir di dalam jiwa seorang muslim serta 

melatihnya untuk bersikap dermawan, dan selalu mensyukuri nikmat Allah 
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SWT sehingga pada akhirnya seorang muslim dapat menyucikan diri dan 

mengembangkan keperibadiannya. 

2. Zakat menciptakan ketenangan dan ketentraman, bukan hanya kepada 

penerima, tetapi juga kepada pemberi zakat, infaq, dan shadaqoh. 

3. Mengembangkan harta benda. Pengembangan ini dapat ditinjau dari sisi: 

a. Sisi spritual, berdasarkan firman Allah SWT surat Al Baqarah ayat 276. 

b. Sisi ekonomis-psikologis, yaitu ketenangan batin dari pemberi zakat 

yang akan mengantarkannya berkonsentrasi dalam pemikiran dan usaha 

mengembangkan harta di samping itu penerima zakat akan mendorong 

terciptanya daya beli dan produksi bagi produsen yang dalam hal ini 

adalah pemberi zakat tersebut. 

Menunaikan zakat juga akan menanamkan rasa takut kepada Allah SWT, 

mengingatkan jiwa akan saat tibanya hari perhitungan. Sebab dalam hadist yang 

diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim: “Rasulullah SAW bersabda “bahwa dua 

kaki seorang hamba tidak akan melangkah pada hari kiamat, hingga ia ditanya 

tentang empat hal. Diantaranya, tentang hartanya dari mana diperoleh dan ke mana 

dipergunakan. Pada surat Luqman ayat 4: 

َة َويُؤ َة َوُهم بِٱل ُتونَ ٓ  ٱلَِّذيَن يُِقيُموَن ٱلصََّلوَٰ   ٤ يُوِقُنونَ  ٓ  ُهم ِخَرةِ ٓ  أٓ  ٱلزََّكوَٰ
Al-ladzîna yuqîmûnash-shalâta wayu'tûnazzakâta wahum bil‘âkhirati hum 
yûqinûn(a) 

Artinya: “(yaitu) orang-orang yang mendirikan shalat, menunaikan zakat dan 
mereka yakin akan adanya negeri akhirat”. 

Mendirikan shalat dan menunaikan zakat sesuai dengan semestinya pada 

waktunya dengan cara sesempurna mungkin pasti akan terealisasi hikmah dan 

pengaruhnya dalam perasaan dan perilaku juga terciptalah dengannya hubungan 
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yang erat antara hati dengan Tuhan, dan sempurnahlah keakraban dengan Allah 

SWT dalam merasakan manisnya hubungan yang mengikat hati dengan shalat. 

Penunaian zakat pasti dapat merealisasikan dan menegakkan dominasi jiwa 

atas nafsu kebkhilannya secara fitrah. Zakat merupakan penegakan dan 

pembangunan sistem masyarakat dan kaum muslimin yang bersandar kepada saling 

mengasuh dan saling menolong. Orang-orang yang diberi keluasaan, dan orang-

orang yang bernasib kurang baik, secara bersama-sama merasakan kepercayaan, 

ketenangan, dan kasih sayang hati yang tidak dihancurkan oleh kemewahan dan 

tidak pula oleh kesengsaraan. 

2.3.5. Kenyamanan 

Kenyamanan menurut kamus besar bahasa Indonesia yang berasal dari kata 

nyaman yang artinya segar, sehat sedangkan kenyaman itu sendiri ialah keadaan 

nyaman, kesegaran kesejukan. 

Menurut Kolcaba (2003) dijelaskan bahwa kenyamanan sebagai suatu 

keadaan telah terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yang bersifat individual 

maupun holistik. Dengan terpenuhinya kenyamanan dapat menyebabkan perasaan 

sejahtera pada diri individu tersebut. 

Masih menurut Kolcaba (2013), aspek kenyamanan terdiri dari: 

a. Kenyamanan fisik berkenaan dengan sensasi tubuh yang dirasakan oleh 

individu itu sendiri. 

b. Kenyamanan psikospiritual berkenaan dengan kesadaran internal diri, yang 

meliputi konsep diri, harga diri , makna kehidupan, seksualitas hingga 

hubungan yang sangat dekat dan lebih tinggi.  
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c. Kenyamanan lingkungan berkenaan dengan lingkungan, kondsi dan 

pengaruh dari luar kepada manusia seperti temperatur, warna, suhu, 

pencahayaan, suara, dan lain-lain. 

d. Kenyamanan sosial kultural berkenaan dengan hubungan interpersonal, 

keluarga, dan sosial atau masyarakat (keuangan, kesehatan, individu, 

kegiatan religius, serta tradisi keluarga). 

Kenyamanan jiwa bukanlah suatu hal yang mudah didapat, layaknya orang 

bijak bicara seharusnyalah kita bisa menemukan kenyamanan jiwa dikala usia 

mulai bertambah, tapi sepertinya hal itu butuh perjuangan yang besar karena 

kenyamanan jiwa memang mahal harganya. Usia yang bertambah, pengalaman 

hidup mengajarkan begitu banyak hal, mulai dari yang mudah hingga yang benar, 

mulai dari yang pahit hingga menyenangkan, mulai dari yang mudah hingga yang 

berat, segala warna, seribu rasa dan jutaan kisah, tapi pertanyaannya ialah kapankah 

kita temukan rasa kenyamanan jiwa tersebut.kenyamanan jiwa yang utuh hanya 

ketika kita bersama-Nya karena rumusan orang mengenai kenyamanan hidup 

pastilah beragam. Maka tidak heran jika masing-masing memiliki definisi sendiri. 

Sandang, pangan dan papan telah terpenuhi menjadi bagian dari kenyamanan 

tersebut. 

2.3.6. Ketentraman 

Zakat adalah ibadah yang memiliki dua dimensi yaitu dimensi menegakkan 

syariat Allah SWT dan dimensi sosial, dimana setiap jiwa manusia saling 

membutuhkan satu sama lain. Islam mencakup ruang lingkup ibadah, sosial, 

ekonomi dan nilai-nilai universal lainnya. 
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Di era modernisasi, umat manusia sedang dilanda bencana spritualitas. 

Dimana nilai-nilai Rabbaniyah (ketuhanan) tidak lagi bersama aktifitas manusia itu. 

Orientasi materialisme telah membuat manusia jauh dari Allah SWT. Akhinta 

manusia berada dalam kebingungan hidup, kegelisahan jiwa, dan kekacauan 

pikiran. Inilah yang disebut dengan split personality (pribadi yang terpecah-pecah 

jiwanya). 

Kaitannya dengan perintah menunaikan zakat, bahwa perintah zakat sangat 

berkorelasi dengan ketentraman jiwa seseorang secara individu maupun kolektif. 

Syiar tentang zakat tidak semarak dengan ibadah-ibadah syiar ibadah-ibadah 

lainnya dalam Islam. Bahkan nyaris pengetahuan tentang zakat tidak semuanya 

memahaminya. Sebatas dipahami masalah zakat fitrah yang dikeluarkan di akhir-

akhir ramadhan. 

Bila kita cermati pada diri kita, keluarga kita ataupun masyarakat sekitar 

sebuah kegoncangan jiwa yang sangat hebat, maka intropeksi diri jangan-jangan 

ada hak orang lain dari harta yang kita miliki belum kita keluarkan zakatnya 

sebagaimana dalam ketentuan syariat Islam. Inilah fenomena bahwa zakat belum 

dipahami secara baik oleh umat Islam itu sendiri, tentu saja banyak faktor seperti 

faktor keimanan dan keyakinan kepada Allah SWT pemicunya. 

Orang yang menunaikan zakat tidak perlu takut harta mereka berkurang justru 

mereka yang menunaikan zakat sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah SWT, 

mereka mendapatkan ketentraman jiwa, karena hak orang lain sudah dikeluarkan, 

mereka mendapatkan barokah, usaha-usaha menjadi tumbuh berkembang dengan 

pesat dan hati mereka menjadi hati-hati penyantun dan lembut. 
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Karena makna zakat ialah mensucikan jiwa para pembayar zakat dan sifat-

sifat kikir, tamak, raku, serakah, zholim kepada sesamanya. Suci lahir dan batin, 

akhirnya Allah SWT memberikan ketentraman kepada mereka, mereka tidak 

khawatir, gelisah, cemas sedikitpun dengan kekayaannya, karena dalam 

kekayaannya telah dikeluarkan zakatnya. Makna zakat yang lain ialah “membuang 

kotoran” yang bukan hak kita, tetapi hak kaum dhuafa. Bayangkan kalau zakat tidak 

dikeluarkan bahkan secara sengaja kita tidak mengeluarkannya, maka “kotoran-

kotoran” itu sudah tertimbun sampai puncaknya yang menyebabkan jiwa tidak 

merdeka, terbelenggu dengan hawa nafsu dan mengabaikan persaudaraan seiman. 

Makna lainnya dari zakat ialah ia tumbuh dan berkembang, seduah terbukti 

berkahnya zakat untuk manfaat yang lebih luas bagi orang-orang miskin. 

2.3.7. Kesehatan 

Menurut Zakiah Daradjat, ”Pada dasarnya harta memang menunjang 

kehidupan manusia. Sebaliknya, harta dapat berubah menjadi penyebab 

kegelisahan, perselisihan dan permusuhan. Karena harta, orang berkelahi. Karena 

harta, hubungan persaudaraan menjadi renggang,  bahkan karena harta, hubungan 

keluarga menjadi putus. Tidak jarang, perselisihan  anak dan orangtua terjadi 

disebabkan harta. Sebetulnya, bukan harta yang menjadi penyebab. Sebabnya 

mungkin cara mendapatkan harta itu yang tidak benar atau  sebagian  kecil  dari  

harta itu yang  sesungguhnya   milik  orang lain, tidak dikeluarkan.” 

”Disinilah peranan zakat. Manfaat zakat bagi penerimanya sudah jelas, 

membantunya dalam memenuhi keperluan  hidup yang tidak dapat dipenuhinya 

sendiri. Sedangkan manfaat zakat bagi yang menunaikannya cukup banyak, 

terutama dalam menjadikan hidup  bersih dan sehat.  Boleh jadi orang tidak pernah 
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menyangka bahwa zakat mempunyai pengaruh terhadap kesehatan,  baik  jasmani 

maupun rohani. Memang ada sementara orang yang menjadi kaya atau banyak 

harta, menjauh dari orang miskin dan kurang perhatian kepada kegiatan sosial ke- 

masyarakatan. Ia terasing dari lingkungannya.” 

Seringkali cinta kepada harta menyebabkan seseorang menahan 

zakat   yang  akan  mengurangi   harta atau pendapatannya. Sebuah kejadian tragis 

dialami seorang eksekutif  muda berusia 38 tahun, seperti dikenang Zakiah 

Daradjat  dalam  bukunya  di atas. Karirnya cukup bagus. Gajinya melebihi 

kebutuhan hidupnya. Punya rumah dan mobil pribadi. Anak- anaknya bersekolah 

di sekolah yang baik. Adapun tentang zakat pendapa- tan atau zakat profesi, dia 

mempunyai pendirian  lain. Menurutnya,  dia tidak wajib mengeluarkan  zakat itu, 

karena di zaman Nabi hal demikian tidak diatur. 

Kehidupannya  berjalan  lancar tanpa menghiraukan zakat. Sampai beberapa 

tahun kemudian, ketika mencapai usia 45 tahun, kesehatannya menurun. Menurut 

diagnose dokter, dia  sebetulnya diserang psikosomatik, yakni gangguan kejiwaan 

yang mengakibatkan gejala fisik. Karir yang tadinya bersinar mulai redup. Di 

kantor, dia tidak lagi diberi jabatan pimpinan. 

Kesehatannya makin lama makin memburuk. Timbul penyesalan, mengapa 

salah satu Rukun   Islam, yaitu mengeluarkan zakat, tidak ditunaikannya. Ia ingin 

membayar zakat yang telah terlalu banyak bertumpuk. Akan tetapi 

penghasilannya  telah jauh berkurang,  sementara  harta yang ada harus 

dipertahankannya untuk biaya anak-anaknya yang telah menjadi remaja. 

Kegelisahan  terus  membebaninya. Zakat terhutang tidak mungkin dibayar 

lagi. Dia meninggal dunia membawa perasaan berhutang kepada Allah 
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SWT.  Membawa   utang  zakat  yang tidak  akan  pernah  terbayar,  kecuali bila 

anak-anaknya  mau membayar utang zakat ayahnya. 

Ada hubungan zakat dan kesehatan, terutama kesehatan mental, demikian 

Zakiah Daradjat menyimpulkan.  Dalam  Al Quran  ditegaskan, dalam surat At-

Taubah ayat 103: 

ِلِِمٓ  أَم ٓ  ِمن ٓ  ُخذ يِهم ٓ  ُتَطهُِّرُهم ٓ  َصَدَقة ٓ  وََٰ ٓ  ِهمٓ  َوَصلِّ َعَلي ِِبَا َوتُ زَكِّ َتكَ  ِإنَّ  ٓ  ُم ٓ  َسَكن َصَلوَٰ ٓ  ِلَّ يعٌ وَ  ٓ    ٢٦٩َعِليٌم  ٱللَُّه َسَِ
Khudz min amwaalihim shadaqatan tuthahhiruhum watuzakkîhim bihaa washalli 
'alaihim inna shalaataka sakanun lahum wallahu samî'un 'alîmun 

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 
SWT Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. 

2.3.8. Pendapatan (Rezeki) 

Sebagian orang beranggapan bahwa mengeluarkan harta dalam bentuk zakat, 

infak dan sedekah akan mengurangi jumlah nominal harta, bahkan bisa 

menyebabkan kefakiran. Hal ini wajar, karena sifat dasar manusia adalah pelit. 

Selain itu, setan selalu menggoda orang yang akan berinfak agar takut kepada 

kefakiran. 

Setan ingin agar manusia tidak mendapat pahala dan kebaikan yang menjadi 

sarana masuk surga. Allah SWT berfirman dalam surat Al Baqarah ayat 268: 

ِسٌع َعِليوَ  ٓ  آ  لٓ  َوَفض هُ ٓ  مِّن ٓ  ِفَرةٓ  َوٱللَُّه يَِعدُُكم مَّغ ٓ  ءِ ٓ  َشآ  َفحٓ  ٱلبِ  ُمرُُكمٓ  َر َويَأٓ  َفقٓ  يَِعدُُكُم ٱل طََٰنُ ٓ  ٱلشَّي  ٓ  مٱللَُّه وََٰ
٢٠١  

Asy-syaithânu ya'idukumul faqra waya'murukum bil fahsyâ’i wallahu ya'idukum 
maghfiratan minhu wafadhlâ wallahu wâsi'un 'alîmun 

Artinya: “Syaitan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan 
menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir); sedang Allah SWT menjadikan untukmu 
ampunan daripada-Nya dan karunia. Dan Allah SWT Maha Luas (karunia-Nya) 
lagi Maha Mengatahui”. 

Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa makna ayat “Setan 

menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan”, maksudnya: setan 
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menakut-nakuti kalian dengan kefakiran supaya kalian tetap menggenggam tangan 

kalian, sehingga tidak menginfakkanya dalam keridhaan Allah SWT. 

Sedangkan ayat “Dan menyuruh kamu berbuat buruk”, maksudnya: bersama 

larangannya kepada kalian dari berinfak karena takut miskin, setan menyuruh 

kalian dengan kemaksiatan, perbuatan dosa, keharaman, dan menyalahi perintah 

yakni Allah SWT. 

Ada banyak penyebab mengapa rejeki menjadi tidak lancar, setidaknya ada 5 

(lima) hal yang menghalangi aliran rejeki. 

Pertama, lepasnya ketakwakalan dari hati. Kita menggantungkan diri kepada 

selain Allah SWT menahan rejeki. Kita berusaha, namun usaha yang kita lakukan 

tidak dikaitkan dengan-Nya. Padahal Allah SWT itu sesuai prasangka hamba-Nya. 

Menurut surat Ath-Thalaq ayat 3 yang berbunyi: 

 ٓ  ءٓ  ٱللَّهُ ِلُكلِّ َشي َعلَ جَ  ٓ  َقدۦ  رِهِ ٓ  ِإنَّ ٱللَّهَ بََِٰلُغ أَمۥ    بُهُ ٓ  ٱللَِّه فَ ُهَو َحس َعَلى ٓ  يَ تَ وَكَّل َوَمن ٓ  َتِسبُ ٓ  َيح َل  ثُ ٓ  َحي ٓ  ِمن هُ ٓ  ُزقٓ  َويَر
  ٩ آ  رٓ  َقد

Wayarzuqhu min haitsu lâ yahtasibu waman yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuhu 
‘innallaha bâlighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai-in qadran 

Artinya: “Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan 
barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah SWT niscaya Allah SWT akan 
mencukupkan (keperluan)-Nya. Sesungguhnya Allah SWT melaksanakan urusan 
yang (dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah SWT telah mengadakan ketentuan 
bagi tiap-tiap sesuatu”. 

Kedua, karena dosa. Dosa adalah penghalang datangnya rejeki. Rasulullah 

SAW bersabda: “Sesungguhnya seseorang terjauh dari rejeki disebabkan oleh 

perbuatan dosanya” (HR. Ahmad). 

Ketiga, bermaksiat saat mencari nafkah. Maksudnya ialah bebruat kecuranfan 

dalam mencari nafkah. Entah itu korupsi, manipulasi atau apapun. Itu semua akan 

membuat rejeki kita tidak berkah. 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DAMPAK ZAKAT TERHADAP...TESIS RYAN ADI PRASETYO



67 
 

Keempat, pekerjaan yang melalaikan kita dari mengingat Allah SWT. Banyak 

aktivitas kita yang membuat hubungan kita dengan Allah SWT makin menjauh. 

Kita disbukkan oleh kerja, sehingga lupa shalat, lupa membaca Al-Qur’an, lupa 

mendidik keluarga, lupa menuntut ilmu agama, lupa menjalankan apa yang Allah 

SWT dan Rasul-Nya perintahkan. Akibatnya ialah pekerjaan kita tidak berkah. 

Kelima, enggan bersedekah ataupun berzakat. Siapapun yang kikir dalam 

kehidupannya, niscaya hidupnya akan sempit, rejekinya mampet. Sebaliknya 

sedekah ataupun zakat ialah penolak bala, penyubur kebaikan, serta pelipat ganda 

rejeki. Sedekah ataupun zakat bagaikan sebutir benih menumbuhkan 7 (tujuh) butir, 

yang pada tiap-tiap butir itu terurai seratus biji. Artinya Allah SWT Yang Maha 

Kaya akan membalasnya hingga 700 (tujuh ratus) kali lipat. Itu tercantum pada 

surat Al Baqarah ayat 261: 

َِلُمٓ  مََّثُل ٱلَِّذيَن يُنِفُقوَن أَم ٓ  َحبَّة مِّا َئةُ  ٓ  بُ َلةٓ  نسُ  ُكلِّ  ِف  َسَناِبلَ  عَ ٓ  َسب ٓ  بَ َتتٓ  ٱللَِّه َكَمَثِل َحبٍَّة َأن َسِبيلِ  ِف  ٓ  وََٰ ِعُف وَ  ٓ  ٱللَُّه ُيضََٰ
ِسٌع َعِليٌم وَ  ٓ  ءُ ٓ  ِلَمن َيَشا   ٢٠٢ٱللَُّه وََٰ

Matsalul-ladzîna yunfiqûna ‘amwâlahum fî sabîlillahi kamatsali habbatin anbatat 
sab'a sanâbila fî kulli sunbulatin mî’atu habbatin wallahu yudhâ'ifu liman yasyâ’u 
wallahu wâsi'un 'alîmun. 

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang 
menafkahkan hartanya di jalan Allah SWT adalah serupa dengan sebutir benih 
yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah SWT melipat 
gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah SWT Maha Luas 
(karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”.  

2.3. Penelitian Terdahulu 

Untuk menunjang penelitian tesis ini, saya mengambil dari beberapa jurnal 

sebagai berikut: 

a. Perilaku Muzakki dalam Membayar Zakat Mal 

(Studi Fenomenologi Pengalaman Muzakki di Kota Kendari) 
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Penelitian ini dilakukan oleh: Gamsir Bachmid dari Fakultas Ekonomi 

Universitas Haluoleo Kendari, Ubud Salim, Armanu, dan Djumahir yang berasal 

dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang. Penelitian ini 

bertujuan untuk: 

1)  Mengungkap dan memaknai keyakinan muzakki terhadap kewajiban zakat 

mal 

2)  Mengetahui dan memaknai perilaku muzakki dalam menunaikan zakat mal 

3)  Memaknai fenomena yang dirasakan oleh muzakki sebagai balasan atau 

dampak ketaatan membayar zakat. 

Metode analisis menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode analisis 

fenomenologi Schultz. Dengan pendekatan ini maka fenomena diberi ruang seluas-

luasnya untuk menceritakan dirinya sendiri, melalui pisau analisis ’because of 

motives’ dan ’order to motives’. Berdasarkan fenomena dan pemaknaannya, maka 

dikemukakan proposisi mayor sebagai berikut: 

1)  Nilai-nilai yang ingin diwujudkan oleh muzakki dalam membayar zakat mal 

adalah nilai spiritual, nilai ekonomi, nilai humanistis, dan nilai 

moral/psikologis; 

2)  Memperluas kemanfaatan (mashlahah) zakat adalah tujuan utama dari 

perilaku muzakki, dan ditentukan oleh keberadaan lembaga pengelola yang 

dipercaya; 

3)  Zakat yang ditunaikan secara konsisten adalah strategi alternatif untuk 

mengembangkan harta, memelihara kesehatan, menjaga keamanan, dan 

mewujudkan keturunan yang cerdas. 
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b. Aktor Determinan Motivasi Membayar Zakat 

Determinant factors Motivation Paying Zakat Zakat and magnitude of value 

Penelitian ini ditulis oleh: Lusiana Kanji, H. Abd. Hamid Habbe dan Mediaty. 

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk : 1) Untuk mengetahui apakah faktor Iman, 

Pengetahuan Zakat, Harta Kekayaan atau Pendapatan, Peran Pemerintah, Peran 

Ulama dan Kredibilitas Lembaga Amil Zakat berpengaruh terhadap Motivasi 

Membayar Zakat . 2) untuk mengetahui pakah faktor Iman, Pengetahuan Zakat, 

Harta Kekayaan atau Pendapatan, Peran Pemerintah, Peran Ulama dan Kredibilitas 

Lembaga Amil Zakat berpengaruh secara Parsial dan Simultan terhadap Motivasi 

Membayar Zakat. Metode analisis yang digunakan yaitu metode analisis deskriptif 

dan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: faktor 

ibadah, pengetahuan zakat, harta kekayaan atau pendapatan, peran ulama dan 

kredibilitas lembaga amil zakat secara parsial berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap motivasi membayar zakat, sedangkan faktor peran ulama berpengaruh 

positif dan tidak signifikan terhadap motivasi membayar zakat. Secara simultan 

faktor ibadah, pengetahuan zakat, harta kekayaan atau pendapatan, peran 

pemerintah, peran ulama dan kredibilitas lembaga amil zakat berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap motivasi membayar zakat. 
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BAB 3 

KERANGKA KONSEPTUAL 

 

3.1. Kerangka Proses Berpikir  

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan 

tinjauan pustaka yang telah dijelaskan pada bab-bab terdahulu, maka dapat 

didapat sebuah kerangka berpikir. Kerangka berpikir dimaksudkan untuk 

menggambarkan alu pikir yang digunakan dalam rangka melakukan konsep tesis 

yang bersumber dari hasil-hasil penelitian empirik yang sesuai dengan dengan 

nilai-nilai Al-Qur’an dan Al Hadits. 

Gambar 3.1 memberikan informasi mengenai kerangka berpikir diawali 

dengan melakukan telaah secara normatif terhadap nilai Al-Qur’an dan Al Hadits 

yang terkait dengan subyek atau masalah penelitian. Pendalaman makna terhadap 

keduanya dilakukan melalui studi subyek dengan berdasarkan hasil-hasil studi 

teoritik dan hasil-hasil studi empirik sebelumnya. Studi teoritik yang dilakukan 

mengarahkan alur pikir penulisan berdasarkan penalaran deduktif. Hal ini 

dikarenakan karena teori mempunyai sifat universal yang dapat digunakan untuk 

menganalisis hal-hal yang bersifat spesifik atau  khusus. Sedangkan penelitian 

empirik akan memperluas wawasan dalam penyajian konsep tesis dan 

menemukdan serta mengarahkan sesuai dengan penalaran induktif. Hal ini 

dikarenakan karena penelitian empirik selalu merupakan generalisasi dari hal-hal 

yang spesifik atau khusus menjadi kesimpulan yang bersifat umum. 
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Gambar 3.1 Kerangka Berpikir 

 

Al-Qur’an: Al Baqarah ayat 43; Al-Mujādila ayat 13; Al-Bayyinah ayat 5; 

Fuşşilat ayat 7; dan ayat-ayat dalam Al-Qur’an yang berhubungan dengan 

zakat dan makna keberkahan. 

 

AL Hadits: Sahih Muslim dan Sahih Bukhori 
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3.2. Kerangka Konseptual 

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan 

tinjauan pustaka serta kerangka berpikir dapat disusun kerangka konseptual 

penelitian sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2. Kerangka Konseptual 

Subyek dalam penelitian ini ialah untuk meneliti mengenai zakat, dimana 

obyek yang diambil ialah muzakki. Obyek penelitian ialah mengenai dampak 

keberkahan yang diterima oleh muzakki setelah menunaikan zakatnya. 

Keberkahan dibagi menjadi 2 (dua) aspek, yaitu keberkahan batiniah dan lahiriah. 

Dalam keberkahan batiniah, dilihat dari 5 aspek, yaitu keimanan, ketakwaan, 

ketenangan hati, kenyamanan dan ketentraman. Pada segi lahiriah, terdapat 2 

aspek, yaitu kesehatan dan pendapatan muzakki. 
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3.3. Proposisi 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, baik pada latar belakang, 

rumusan masalah, maupun kerangka berpikir, maka dapat proposisi ialah sebagai 

berikut: “Zakat berdampak pada keberkahan yang diterima oleh muzakki”. 
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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

4.1. Pendekatan Peneltian 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah 

penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan 

analisis . Proses dan makna (perspektif subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian 

kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian 

sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk 

memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan 

pembahasan hasil penelitian. Terdapat perbedaan mendasar antara peran landasan 

teori dalam penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif. Dalam penelitian 

kuantitatif, penelitian berangkat dari teori menuju data, dan berakhir pada 

penerimaan atau penolakan terhadap teori yang digunakan; sedangkan dalam 

penelitian kualitatif peneliti bertolak dari data, memanfaatkan teori yang ada 

sebagai bahan penjelas, dan berakhir dengan suatu “teori”. Penelitian kualitatif 

jauh lebih subyektif daripada penelitian atau survei kuantitatif dan menggunakan 

metode sangat berbeda dari mengumpulkan informasi, terutama individu, dalam 

menggunakan wawancara secara mendalam dan grup fokus. Sifat dari jenis 

penelitian ini adalah penelitian dan penjelajahan terbuka berakhir dilakukan dalam 

jumlah relatif kelompok kecil yang diwawancarai secara mendalam. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pertama, menyesuaikam 

metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan yang jamak. 

Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti 

dengan responden yang dimana peneliti dapat berinteraksi lebih dekat dengan 
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responden, mengenal secara dekat, mengamati dan mengikuti alur kehidupan 

responden secara apa adanya. Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat 

menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-

pola nilai yang dihadapi. 

Penelitian dengan metode kualitatif lebih banyak mementingkan segi proses 

dari pada hasil, hal ini dikarenakan oleh hubungan bagian-bagian yang sedang 

diteliti akan jauh lebih jelas apabila diamati dalam proses. Data yang dikumpulkan 

adalah berupa kata-kata, gambar dan bukan merupakan angka-angka. Laporan 

penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian 

laporan tersebut. 

4.2. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian terkait dengan rumusan masalah yang 

dikemukakan dalam penelitian ini. Rumusan masalah akan menjadi acuan oleh 

peneliti dalam menentukan ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian ini 

terbatas pada faktor keberkahan muzakki setelah menunaikan zakat, dengan 

batasan atau ruang lingkup penelitian sebagai berikut: 

a. Penelitian ini difokuskan pada dampak keberkahan muzakki dilihat dari 

aspek lahirian maupun batiniah. 

b. Membatasi penelitian dengan melakukan pengukuran melalui indikator 

keimanan, ketakwaan, kenyamanan, ketenangan dan kententraman pada 

aspek batiniah. Sedangkan pada aspek lahiriah, pengukuran dilakukan 

melalui indikator kesehatan dan pendapatan. 

4.3. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer dan data 
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sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya 

yaitu melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data sekunder berasal dari 

data yang sudah tersedia. Data primer dijadikan sumber data yang utama dalam 

penelitian ini. Melalui observasi baik yang terstruktur maupun yang tidak dan 

wawancara kepada muzakki yang merasakan dampak zakat terhadap keberkahan 

hidupnya. Data sekunder dalam penelitian ini ialah berupa buku, jurnal-jurnal 

penelitian, browsing internet, dan lain-lain yang bersifatnya mendukung data 

primer.. 

4.4. Teknik Pemilihan Informan 

Informan muzakki dipilih berdasarkan sebagai berikut: 

a. Minimal informan berzakat 5 tahun 

b. Informan mempunyai usaha yang sudah berjalan cukup lama minimal 3 

tahun 

Pemilihan ditentukan oleh lembaga zakat dalam hal ini ialah LAZDAI yang 

menjadi obyek penelitian. LAZDAI akan memilihkan yang sesuai dengan kriteria 

yang diinginkan, dan juga tingkat kesibukan para informan. 

4.5. Langkah Penelitian 

Sederhananya langkah-langkah penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Analisa Data dan Proses Triangulasi 

 

 

 

 

Gambar 4.1. Alur Analisis Hasil Wawancara 
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Data-data hasil wawancara direduksi, disederhanakan dan diringkas.. 

Selanjutnya data dikelompokkan berdasarkan topik pertanyaan atau permasalahan, 

level informan, waktu dan lain-lain 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2. Alur Analisis Hasil Dokumentasi 

 

Data-data hasil dokumentasi disortir, ditabulasi dan diringkas sehingga 

memunculkan data yang dikelompokkan berdasarkan topik pertanyaan atau 

permasalahan, level informan, waktu dan lain-lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3. Alur Analisis Hasil Observasi 

 

Sedangkan data dokumentasi yang berupa laporan-laporan dan hasil 

penjualan mulai disortir dan diringkas, serta dikelompokkan berdasarkan topik 

dan jenis dokumen. Pengelompokkan dimaksudkan untuk membantu peneliti 

dalam mengidentifikasi dan memahami antar data. Proses selanjutnya ialah 

triangulasi data. Triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multimetode 
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yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan  dan menganalisis data. Ide 

dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik 

sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut 

pandang. Memotret fenomena tunggal dari sudut pandang yang berbeda-beda 

akan memungkinkan diperoleh tingkat kebenaran yang handal.  Karena itu, 

triangulasi ialah usaha mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh 

peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi 

sebanyak mungkin perbedaan yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis 

data. 

b. Interpretasi Data 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4. Alur Interpretasi Data 

 

Setelah melakukan pengumpulan data dengan menggunakan pendekatan 

tersebut di atas, kemudian dilakukan teknik analis data. Analisa data ini 

dimaksudkan agar data yang diperoleh dari lapangan dapat dengan mudah dibaca 

dan dipahami sebagai upaya menemukan jawaban atas permasalahan penelitian. 

Proses analisa data dimulai dengan menelaah semua data yang tersedia baik yang 

diperoleh dari wawancara mendalam maupun dokumentasi (pemanfaatan data 

sekunder). 
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BAB 5 

GAMBARAN UMUM SUBYEK DAN OBYEK PENELITIAN 

 

5.1. Profil Subyek Penelitian 

Subyek penelitian saya ialah Lembaga Amil Zakat Daerah Amal Insani 

(LAZDAI). LAZDAI berpusat di perumahan Bukit Bilabong Jaya Blok B1 No 11. 

Susunan Baru. Langkapura. Bandar Lampung. LAZDAI adalah Lembaga Amil 

Zakat Daerah Provinsi Lampung yang bergerak dalam penghimpunan dan 

pemberdayaan ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah, Wakaf, dan Fidyah) pada 

donator. 

Sejarah LAZDAI dimulai pada tahun 1994 pada saat terjadi bencana gempa 

bumi yang melanda kota Liwa di Kabupaten  Lampung Barat, beberapa orang 

tergerak untuk mendirikan kelompok orang atau lembaga untuk berpartisipasi 

menolong korban gempa, lembaga itulah yang kemudian di beri nama yayasan 

Amal Insani. 

Seiring dengan adanya Undang-Undang No 38 Tahun 1999 tentang 

Pengelolaan Zakat, maka dikukuhkan lembaga amil zakat resmi bernama 

LAZDAI dengan dasar yhukum: 

1. Badan Hukum Yayasan 

Akta notaris Imran Ma’ruf Nomor 9 tanggal 29 oktober 2001. 

2. Keputusan Gubernur Lampung 

Nomor G/22/B.VII/HK/2002 tanggal 12 juli 2002.. 

LAZDAI mempunyai beberapa program penyaluran, yaitu sebagai berikut: 

1. PROCERMAT (Program Cerdaskan Ummat) 
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Program ini berfokus pada layanan pendidikan, target asnaf yang dicapai 

ialah: fakir, miskin, dan fi sabilillah. Aksi program PROCERMAT  sebagai 

berikut: 

1) Beasiswa dhuafa 

berprestasi 

2) Santunan siswa 

3) Pemberian motivasi 

4) Bantuan madrasah 

5) Peduli penjaga sekolah 

6) Peduli anak bangsa 

2. LEKAT (Layanan Ekonomi Ummat) 

Program ini berfokus pada layanan pemberdayaan ekonomi, target asnaf 

yang dicapai ialah: fakir, miskin, gharim, mualaf dan fi sabilillah. Aksi program 

LEKAT yaitu sebagai berikut: 

1) GERAK (Gerobak Usaha) 

2) Pemberdayaan ekonomi mandiri 

3) Bantuan usaha amal insani 

3. SEHAT (Sentra Dakwah Ummat) 

Program ini berfokus pada layanan sosial keagamaan, target asnaf yang 

dicapai ialah: fakir, miskin, gharim, mualaf dan fi sabilillah. Aksi program 

SEHAT yaitu sebagai berikut: 

1) Santunan dai dan guru ngaji 

2) Wakaf Al-Qur’an 

3) Paket bantuan Masjid 

4) Paket bantuan Taman Pendidikan 

Al-Qur’an (TPA) 

5) Bedah masjid 
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4. LANSIA (Layanan Sosial Kemanusiaan) 

Program ini berfokus pada layanan sosial kemanusiaan, target asnaf yang 

dicapai ialah: fakir, miskin, gharim, mualaf, ibnu sabil dan fi sabilillah. Aksi 

program LANSIA yaitu sebagai berikut: 

1) Santunan mustahik 

2) Yatim by request 

3) Layanan sehat Cuma-Cuma 

4) Bedah rumah 

5) Unit bencana musibah 

Selain program di atas, LAZDAI mempunyai program rumah 

pemberdayaan Dhuafa. Adalah program pemberdayaan ZIS dalam bidang 

pendidikan jangka pendek khusus untuk anak-anak dhuafa yatim atau putus 

sekolah agar semangat dan bangkit dengan program pendidikan life skill siap kerja 

khususnya di bidang komputer dan IT dengan rasa penuh motivasi dan percaya 

diri. Program ini dilakukan selama 6-8 bulan, tujuan dari program ini ialah: 

1) Layanan pendidikan non formal bagi mereka yang tidak mampu 

2) Memberikan kesempatan bagi peserta didik usia produktif untuk 

meningkatkan keterampilan, wawasan dan sikap mental sesuai dengan 

kebutuhan dan peluang dunia kerja yang ada. 

3) Berperan serta dalam pembangunan bangsa dan turut memajukan 

kemandirian masa depan bangsa 

4) Berperan dalam pengentasan kemiskinan dan pengangguran. 

Materi yang akan didapat peserta dalam rumah pemberdayaan dhuafa ialah: 

1. Mata kuliah dasar umum\ 

1) Tilawah Al-Qur’an 

(Tahsin dan pra tahsin) 
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2) Fiqh ibadah (Pemahaman tata 

cara ibadah sesuai tuntunan 

Al-Qur’an dan hadits) 

3) Aqidah (Pembinaan 

keyakinan) 

4) Akhlak 

2. Mata kuliah dasar khusus 

1) Kepemimpinan (Leadership) 

2) Kewirausahaan 

(Entrepreneurship) 

3) Pengelolaan usaha 

(Management) 

4) Kepribadian 

5) Pembekalan keterampilan 

3. Materi pendukung 

1) Kemah 

2) Olah raga 

3) Mabit (Malam bina iman dan 

taqwa) 

4) Muhasabah atau perenungan 

diri 

Target umum dari program ini ialah: “Membentuk pribadi insane yang memiliki 

SPIRIT (Spiritual question, Profesional, Intelectual Skill, Responbility, Inter 

personal Skill, Thinking Smart).” 

Sedangkan target khususnya ialah “Menghasilkan sosok pribadi yang memiliki: 

1) Beriman dan bertaqwa 

kepada Allah SWT, 

2) Akhlak mulia 

3) Kemandirian 

4) Bertanggungjawab 

5) Bermental wirausaha 

6) Berjiwa kepemimpinan 
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5.2. Profil Obyek Penelitian 

5.2.1. Informan Pertama (Ibu Yeti) 

Informan pertama saya ialah ibu Yeti. Ibu Yeti yang berumur 45 tahun 

merupakan seorang ibu rumah tangga yang merangkap menjadi wiraswasta. 

Memiliki toko klontongan di depan rumahnya. Ibu yeti mempunyai seorang suami 

yang memiliki pekerjaan polisi. Dan mempunyai anak 3. 

Menurut ibu Yeti zakat itu pembersih, yang harus dikeluarkan dari harta kita 

yang cukup sesuai dengan ketentuannya. Lanjut menurut ibu Yeti, zakat harus 

dilandasi oleh niat. Ibu yeti sangat paham mengenai perbedaan zakat maal dan 

zakat fitrah terutama pengertian dan pengukurannya. 

Ibu Yeti menunaikan zakat sudah 6 tahun belakangan, tiap 3 bulan sekali 

beliau menunaikannya. Beliau menambahkan biar dikumpulkan terlebih dahulu 

zakatnya biar lebih banyak. Beliau merasa lega dan lebih plong hatinya jika sudah 

menunaikan zakatnya. 

Dalam mengatasi sebuah masalah, sebelum menunaikan, beliau ada yang 

mengganjal di hatinya seperti ada yang kurang dalam hidupnya. Tapi setelah 

menunaikan beliau menyerahkan kembali kepada Allah karena semua berpulang 

kepada-Nya. 

Masalah ibadah, beliau mengatakan lebih khusyuk dalam beribadah baik 

yang sunnah maupun yang wajib sekalipun jika sudah menunaikan zakat. 

Selanjutnya tentang ketenangan beliau menambahkan lebih tenang setelah 

menunaikan zakat. Kesimpulannya ialah, ibu yeti sudah mengalami yang 

namanya keberkahan zakat yang beliau tunaikan. 
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Terkait ketakwaan, pada awalnya ibu Yeti menjelaskan pengertian 

ketakwaan, beliau menjelaskan bahwasanya taqwa ialah menjauhi larangan-Nya 

dan mentaati perintah-Nya. Sebelum menunaikan zakat, beliau merasa 

kebanyakan khilafnya. Setelah menunaikan zakat, ada teguran dari Allah yang 

mengingatkan supaya tidak khilaf kembali. Dalam hal ini, saya merasa ibu Yeti 

mengalami yang namanya dampak berkah dari zakat yang ditunaikannya. 

Dampak berkah zakat yang ibu Yeti rasakan dalam hal ketenangan hati dan 

jiwa.  Beliau mengatakan membayar atau menunaikan zakat hukumnya wajib, 

dengan artian harus dilakukan. Yang beliau rasakan ialah lebih pasrah dan  lebih 

tenang dengan apa yang terjadi ke depannya, dan juga beliau percaya bahwasanya 

Allah yang menolong beliau dan ummat muslim lainnya yang sudah menunaikan 

perintah-Nya. 

Kenyamanan ibu Yeti lebih nyaman dan fresh setelah menunaikan zakat 

karena kecil kemungkinan bahkan tidak ada gangguan yang terjadi pada keluarga 

besarnya maupun dari lingkungan. Secara kesimpulan, ibu Yeti mengalami 

dampak keberkahan zakat yang terjadi pada sektor kenyamanan. Insya Allah hati 

ibu Yeti merasa lebih lega dan tentram jika sudah menyelesaikan kewajibannya 

untuk menunaikan zakat. secara singkat dampak berkah terjadi pada ketentraman 

hati ibu Yeti. 

Masalah kebutuhan pokok seperti sandang pangan dan papan, beliau 

mengatakan bahwa sebelum menunaikan kurang bersyukur terhadap yang 

diberikan oleh Allah selama ini. Tapi setelahnya beliau sadar dan lebih bersyukur 

dan berharap selama ini lebih berkah dan lebih bersyukur. Keberkahan zakat 

terjadi di dalam kebutuhan pokok terutama dalam hal pendapatan. 
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Beliau pernah mengalami flex paru, pernah menginap di rumah sakit. 

Setelah beliau paham, menunaikannya dan diimbangi oleh amalan yang lainnya 

berangsur baik kesehatannya dan lebih fit. Tapi tidak diduga penyakit pasti datang 

karena faktor umur. Dampak keberkahan zakat terjadi dalam kesehatan ibu Yeti. 

Beliau mengatakan beliau tidak takut jikalau penghasilannya berkurang 

karena menunaikan zakat. beliau tidak berharap lebih terhadap yang diberikan 

oleh Allah. Beliau menambahkan Insya Allah akan membayar lebih zakatnya 

karena telah mengetahui dampak yang beliau rasakan. 

Beliau mengatakan mempunyai kendala bahwa suaminya kurang paham 

akan zakat. Beliau bingung terhadap pendapatan yang diterima oleh suaminya. 

Soalnya suami beliau memberikannya tidak total jadi untuk solusinya ibu Yeti 

mengunmpulkannya terlebih dahulu semuanya lalu diberikan ke LAZDAI. 

Beliau lebih senang jika menyalurkan zakatnya langsung ke lembaga zakat 

seperti LAZDAI. Karena untuk langsung diberikan ada perasaan yang mengganjal 

seperti jika mustahiknya mempunyai sifat tidak yang ia bayangkan. Dan juga 

lembaga zakat lebih aman dan tepat sasaran, terutama di LAZDAI yang tiap 

bulannya memberikan keterangan mengenai dana yang telah terkumpulkan 

ataupun tersalurkan. 

5.2.2. Informan Kedua (Pak Teguh) 

Informan kedua saya ialah pak Teguh, yang memiliki nama lengkap Teguh 

Prio Dwi Nanto. Berumur 41 tahun dan memiliki kesibukan menjadi guru di SMK 

2 Mei Bandar Lampung dan memiliki 2 anak. 

Zakat menurut beliau ialah pemotongan sebagian harta kita yang akan 

diberikan kepada mustahik. Menambahkan dalam berzakat harus disertai oleh niat 
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karena Allah, taat kepada peraturan Allah karena itu merupakan perintah Allah. 

Beliau berzakat karena keinginan dan kesadaran sendiri. Beliau menjelaskan 

perbedaan zakat mal dengan zakat fitrah Zakat mal itu bedanya dengan zakat 

fitrah itu. Kalau zakat mal itu kalau sudah kelebihan harta yang setau saya 

nisabnya kalau emas berapa ya 80 gram emas, baru mengeluarkan zakat. Kalau 

zakat fitrah, setiap individu harus membayar zakat fitrah yang dibayarkan pada 

saat setelah selesai bulan puasa. 

Beliau menunaikan zakat dari tahun 2006 dan itu rutin menunaikannya 

kurang lebih tiga bulanan sekali paling telat. Beliau bersyukur bisa bertemu salah 

satu pengurus LAZDAI yaitu pak Prih sehingga beliau menunaikan zakatnya di 

lembaga zakat bukan secara langsung. 

Beliau mengatakan tidak setuju memberikan zakat langsung karena setau 

saya kalau menyerahkan secara langsung tuh namanya sedekah bukan zakat. Tapi 

masyarakat banyak salah kaprah.Sama hal  juga sering terjadi pas idul fitri, 

mereka ada juga yang berzakat langsung ke orang yang membutuhkan bukan 

dititipkan ke masjid-masjid. Sebenarnya itu terjadi karena mereka takut dana zakat 

mereka tidak disalurkan. Memang sih sering terjadi oknum masjid atau lembaga 

zakat yang membawa kabur duit zakat ataupun dana lainnya. Tapi kembali lagi ke 

diri pribadi, kalau saya pribadi lebih percaya kepada lembaga zakat yang sudah 

punya nama, seperti Dompet Dhuafa, Rumah zakat dan kalau di Bandar Lampung 

ini LAZDAI. 

Dampak zakat secara umum diungkapkan oleh beliau yaitu hati menjadi 

lebih tenang, kehidupan lebih nyaman, dan lain-lain. Dalam mengatasi sebuah 

masalah yang rumit beliau mengatakan sebelum menunaikan beliau kurang 
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menyerahkan sepenuhnya kepada Allah, kurang sabar, dan sedikit emosi. 

Perbedaanya ialah setelah menunaikan menyerahkan sepenuhnya kepada Allah, 

selalu istighfar dan lebih sabar. 

Tentang ibadah, sebelum menunaikan zakat. beliau mengatakan sholat 

sunnah masih bolong-bolong akan tetapi tidak berlaku untuk sholat wajib. Beliau 

rajin dan tepat waktu. Transformasinya pada sholat sunnah lebih sering. 

Ketenangan jiwa (hati) beliau selalu tenang, tidak gelisah dan berfikrian positif 

saat sebelum menunaikan zakat, perbedaaannya ialah berpasrah kepada Allah. 

Perkembangan kebutuhan pokok sebelum menunaikan, mungkin kurang 

bersyukur pada saat belum menunaikan, setelah menunaikan Insya Allah kurang 

lebih bisa berkah tapi beliau mengatakan berkah atau tidak dikembalikan kepada 

Allah. 

Terkait ketakwaan, beliau mengungkapkan bahwasanya ketakwaan 

merupakan perintah dari Allah sehingga kita harus menjalankannya dan terkait 

larangan yang Allah berikan, kita harus menghindarinya. Dampak keberkahan 

zakat yang terjadi ialah Insya Allah hidup beliau lebih patuh terhadap peraturan 

yang Allah berikan, dan beliau merasa lega jika sudah menunaikannya. 

Keberkahan zakat pun terjadi dalam ketenangan hidup. Beliau selalu 

diberikan ketenangan oleh Allah tidak pernah gelisah atau apapun. Baik di 

keluarga besar ataupun lingkungan sekitar, dan yang lebih spesifik beliau 

merasakan ketenangan dalam hal harta. Beliau menambahkan juga merasa ada 

dampak berkah yang terjadi pada kenyamanan dalam kehidupan beliau seperti 

pada lingkungan keluarga, dan lingkungan sekitar. 
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Beliau mengatakan, sejujurnya beliau belum merasa tentram, dihantui 

perasaan gelisah kalau belum menunaikan zakat. beliau menambahkan wajar jika 

ada perasaan seperti itu karena zakat merupakan salah satu rukun Islam dengan 

artian itu perintah langsung Allah untuk ummat muslim di dunia, terutama untuk 

beliau pribadi. Dampak menunaikan zakat, beliau merasa lebih tentram, dan 

perasaan tidak gelisah. 

Terkait kebutuhan pokok dan pendapatan, beliau mengatakan Insya Allah 

semoga semakin berkah hartanya setelah menunaikan zakat, tapi kembali lagi 

masalah berkah atau tidak, beliau menyerahkan kembali kepada Allah. Dari 

pendapatan, sebelum menunaikan zakat beliau mendapatkan hanya melalui sektor 

gaji bulanan yang diterima saat menjadi guru. Setelah menunaikan zakat, sektor 

pendapatan bukan hanya gaji tapi juga dari rezeki yang tidak diduga. Dari rezeki 

yang tidak terduga dan sedikit pendapatan dari gaji, beliau mengumpulkan untuk 

membuka usaha kos-kosan. Transformasi keberkahan yang terjadi di sini ialah 

adanya rezeki yang tidak terduga termasuk salah satu kerberkahan yang diterima.  

Beliau mempunyai penyakit darah tinggi sebelum menunaikan dan 

membutuhkan obat dan biaya yang sangat besar. Setelah menunaikan beliau 

diringankan penyakitnya dan untuk pengobatan lebih mudah dan tidak mahal, tapi 

tidak menutup kemungkinan kambuh jika tidak jaga pola hidup dan pola makan. 

Dampak keberkahan yang terjadi pada kesehatan beliau. 

Beliau mengatakan Insya Allah akan membayar zakat lebih besar tergantung 

akad dan ketentuannya. Pada dasarnya kendala yang beliau rasakan pada LAZDAI 

Cuma ketersediaan SDM, beliau mengatakan lebih enak bertemu face to face 

dengan petugas zakatnya, karena beliau paling suka saat sesi doa setelah akad 
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menunaikan zakat. Dan kendala pada diri sendiri ialah faktor males dan menunda-

nunda. 

5.2.3. Informan Ketiga (Pak Eko) 

Pak Eko merupakan kakak dari pak Teguh (informan kedua). Berumur 45 

tahun, memiliki kesibukan sebagai kontraktor perusahaan sendiri, mempunyai 

seorang istri dan 2 orang anak. Beliau mengatakan bahwa zakat ialah penyucian 

diri, harta kita tidak sepenuhnya punya kita, ada sebagian milik orang lain, sekitar 

2,5% dari penghasilan kita. Beliau mengatakan perlu niat dalam berzakat karena 

karena manusia tempatnya salah dan dosa. Kalau diawalnya tidak disertai niat, 

nantinya akan ditakutkan menimbulkan penyakit hati seperti riya. 

Zakat lebih lanjut menurut beliau merupakan kewajiban bagi muslim. 

karena zakat salah satu pilar dalam agama Islam. Selain sholat dan juga zakat 

berperan penting dalam perekonomian. Lebih lanjut menurut beliau kebanyakan 

muslim menggunakan zakat untuk mengurangi pajak mereka. Mereka tidak 

berfikiran kalau zakat itu semata-mata hanya karena Allah. Bukan karena untuk 

mengurangi pajak. 

Perbedaan zakat mal dan zakat fitrah menurut beliau Zakat mal itu yang kita 

tunaikan setiap kita mendapatkan penghasilan kotor tetapi yang sudah mencapai 

ketentuan. Kalau zakat fitrah sekitar 2,5 kg beras. Ditunaikan pas mau lebaran 

saja. Untuk ukuran zakat mal beliau mengatakan 12,5 gram emas per tahun, 

perkiraan 5 juta per bulan. Jadi seorang muslim mempunyai pendapatan di atas 5 

juta sudah wajib zakat. sebesar 2,5% dari penghasilannya. 

Beliau membayar zakat dari tahun 2003-2004 rutin selama 2 bulan sekali 

ataupun 3 bulan sekali. Alhamdulilah berkat bantuan LAZDAi yang rutin 
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memberikan informasi tentang zakat yang diberikan melalui majalah, beliau jadi 

terbuka pikirannya kalau memberikan ke orang yang membutuhkan itu namanya 

sedekah bukan zakat. Jadi menurut beliau pemikiran masyarakat kebanyakan 

selama ini keliru dan itu menjadi tantangan ke depannya. 

Dampak zakat secara nyata dalam kehidupan beliau ialah dalam hal ibadah. 

Mulai rutin dan tepat waktu. Dalam mengatasi masalah, sebelum menunaikan 

zakat kurang nyaman, dan gelisah. Setelah menunaikan beliau mengatakan 

pasrahkan semuanya kepada Allah karena semua masalah didatangkan oleh Allah 

dan saya meminta kepada Allah untuk dipermudahkan dan diberikan petunjuk biar 

masalah yang ada segera selesai. 

Beliau sedikit malu untuk menceritakan pengalaman perbedaan sebelum dan 

sesudah menunaikan zakat. ibadah beliau sangat kacau sebelum menunaikan, 

jangan tepat waktu seringkali masih belum 5 waktu. Alhamdulilah setelah 

menunaikan zakat ibadah baik yang wajib ataupun sunnah meningkat drastis. 

Beliau menambahkan yang awalnya males-malesan sekarang jadi kayak ada 

beban kalau belum menunaikan ibadah seperti sholat. Dampak keberkahan zakat 

telah diterima oleh beliau. 

Beliau mengatakan ketakwaan merupakan menjalankan perintah yang 

diberikan oleh Allah dan menjauhi larangan-Nya, secara teori ketakwaan mudah 

dilakukan akan tetapi prakteknya susah dan banyak godaan dari setan. Beliau 

menambahkan dampak keberkahan zakat yang terjadi ialah Insya Allah 

menambah ketakwaan beliau kepada Allah. 

Masalah ketenangan jiwa, alhamdulilah jiwa beliau saat ini baik-baik saja. 

Selalu tenang jika terjadi apa-apa tidak menggunakan emosi. Seringkali 
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memanjatkan doa kepada Allah terlebih dahulu sebelum mengadu ke manusia. 

Beliau merasa ketenangan yang subhanallah luar biasa. Tidak akan terjadi 

sebelum beliau menunaikan zakat. seperti contoh beliau selalu berfikiran negatif 

terlebih dahulu  sama oarang yang pernah menyakiti beliau. Baik itu membohongi 

atau apapun. 

Terkait tentang kenyamanan, setelah beliau menunaikan zakat kenyamanan 

beliau lebih baik. Seperti contoh badan selalu segar, keluarga Insya Allah 

harmonis, dan juga lingkungan sekitar alhamdulilah lebih berkeluarga. Kondisi 

terbalik saat beliau belum menunaikan zakat keadaan badan tidak selalu fresh, dan 

juga dalam keluarga masalah selalu terjadi. Dan dipastikan jikalau dampak 

keberkahan zakat telah terjadi dalam kehidupan beliau. 

Tentang kebutuhan pokok, alhamdulilah selalu dicukupkan oleh Allah, 

manusia terkadang tidak selalu cukup dengan apa yang Allah berikan. Seperti 

sudah ada motor, pengen mobil, sudah punya mobil pengen nambah, dan 

seterusnya. Sebelum menunaikan beliau membayangin saat waktu itu yang terjadi. 

bisa dibilang beliau belum bisa memenuhi kebutuhan pokok keluarga. 

Masalah kesehatan, sebelum menunaikan zakat beliau sebenarnya pernah 

mengalami namanya muntah darah, ya penyebabnya karena rokok. Beliau sering 

banget merokok, tidak merokok kayak gimana gitu. Ibaratnya kayak makan sayur 

tapi kurang garam. Faktor PHK merusak segalanya tapi itu salah satu faktornya. 

Setelah menunaikan, Alhamdulilah sudah tidak lagi. Sejak muntah darah dan 

paru-paru yang sudah tidak sehat lagi. Beliau beruntung punya keluarga dan adek 

yang selalu support beliau kapanpun. 
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Beliau menambahkan pada pendapatan Singkat di awal perusahaan itu 

didirikan karena kondisi kepepet karena saya di PHK dari kantor kalau gak salah 

tahun 1998 atau 1999. Saya lupa tepatnya kapan. Saya menggunakan sebagian 

dana PHK saya untuk mendirikan perusahaan yang alhamdulilah sampai sekarang 

masih bertahan. Dan sebagian lainnya untuk keperluan rumah. Awalnya yang 

mendirikan hanya saya dan dibantu oleh adek saya. Kami menawarkan kerjasama 

dengan beberapa perusahaan atau perorangan yang pernah kerja sama dengan saya 

ataupun adek saya. Alhamdulilah bulan ketiga kami mempunyai klien. Jd dr bulan 

pertama sampai kedua belum ada klien dan berarti belum ada pemasukan. Berkat 

Allah bulan selanjutnya sampai sekarang minimal sebulan ada 1 klien. banyak 

senang dan sedihnya mendirikan perusahaan ini. Senangnya bisa membantu 

perusahaan orang lain dalam hal pembangunan bangunan perusahaan mereka. 

Sedihnya saat pembayaran yang terkadang terlambat. Waktu itu kalau gak salah 

inget ada yang sampai 1 tahun terlambat pembayarannya. Yahh begitulah 

namanya di dunia bisnis. Kudu bisa sabar, sabar dan sabar. Bisa dibilang dunia 

bisnis ini lebih kompleks dibandingkan dunia politik. Sesnsitif soalnya apalagi ini 

berhubungan dengan uang. 

Salah satu faktor karena zakat, beliau menambahakan perekonomian 

keluarga cepat melesat dan beliau selalu dimudahkan dalam beberapa hal. Baik 

dalam hal mencari klien, negosiasi, sampai tahap akhirnya. Kendala kalau dari 

lembaga zakatnya tidak ada ya, justru mereka selalu memberikan informasi 

terbaru mengenai zakat. baik peredaran zakat yang sudah digunakan  ataupun 

apapun mengenai zakat. mereka memberikan majalah sekitar sebulan sekali. 

Justru kendala yang terjadi ialah pada diri beliau sendri, y itu males. 
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5.2.4. Informan Keempat (Pak Widodo) 

Informan keempat merupakan seorang pedagang kebutuhan sehari-hari di 

pasar. Beliau bernama bapak Widodo, beliau sudah berjualan selama kurang lebih 

20 tahun. Dari masih menyewa ruko hingga ruko tempat jualannya dibeli oleh 

beliau. 

Lebih awal mula menjadi pedagang beliau ceritakan secara detil. Awalnya 

berjualan berkeliling selama 3 sampai 5 tahun. Beliau melakukannya saat belum 

mempunyai keluarga.jadi beliau bebas kemana saja yang beliau inginkan, dari 

daerah satu ke daerah lainnya. Setelah modal tercukupi untuk menikahi gadis 

pujaannya, dan membawa sang istri ke Lampung. Beliau menambahkan kenapa 

Lampung sebagai daerah pengais rezeki beliau. Karena beliau beranggepan saat 

itu Lampung terutama Bandar Lampung masih prospek untuk berjualan, bukan 

hanya karena harga tanah masih murah pada saat itu tetapi juga masih belum 

banyak yang buka ruko yang sejenis seperti usaha beliau. 

Zakat menurut beliau sama pentingnya seperti sholat dan syahadat karena 

termasuk kewajiban yang diberikan oleh Allah. Diumpamakan seperti rumah, 

sholat sebagai tiang atau ceker ayam suatu rumah, zakat itu seperti atapnya. 

Karena zakat itu melindungi kita yang menunaikan dari harta yang tidak berkah. 

Setiap harta kita ada sebagian milik orang lain yang tidak mampu. Masih menurut 

beliau, berzakat harus dilandasi  oleh niat, supaya terhindar dari penyakit hati 

contohnya riya, iri, dan lain-lain. Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim, 

sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. 

Beliau sangat terbantu dengan adanya majalah yang diterbitkan oleh 

LAZDAI karena beliau mendapatkan pengetahuan dan informasi terbaru tentang 
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zakat. Menurut beliau perbedaan antara zakat maal dengan zakat fitrah ialah pada 

waktu dan ukurannya.Kalau pada waktu, zakat maal bisa kapan saja ditunaikan 

asal sesuai dengan syarat dan ketentuan.sedangkan zakat fitrah waktunya ialah 

saat menjelang Idul Fitri. Dilihat dari segi ukuran, zakat maal sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku kalau gak salah sekitar 2,5 % dari total pendapatan kotor 

yang diperoleh, zakat fitrah sebesar 2,5 kg beras. 

Beliau menunaikan zakat sudah sejak tahun 2005, proses kerutinan 

menunaikan zakat beliau tidak rutin, paling lama 3 bulan sekali. Alhamdulilah 

selama menunaikan zakat, beliau langsung menyerahkan zakatnya ke lembaga 

zakat, tapi saat awalnya beliau menyerahkan ke orang yang membutuhkan, karena 

beliau belum mempunyai ilmunya tentang zakat. beliau tidak setuju jika 

menyerahkan zakatnya langsung ke orang yang membutuhkan. Ada 2 faktor yang 

mempengaruhinya, pertama mereka memang tidak tahu ilmunya, yang kedua 

mereka tidak percaya dengan adanya lembaga zakat karena mereka takut dana 

zakat yang mereka keluarkan tidak disalurkan tepat sasaran bahkan ditakutkan 

masyarakat diambil oleh pengurusnya. Itu menjadi tantangan ke depannya untuk 

lembaga zakat untuk lebih trasnparasi. 

Beliau mengatakan bahwa dampak zakat secara umum itu banyak, salah 

satunya lebih pasrah kepada Allah, harta lebih berkah, dan lain-lain. Sebelum 

menunaikan zakat, beliau dalam menyelesaikan masalah yang rumit, beliau lebih 

cepat emosinya naik. Berbeda halnya dengan setelah menunaikan zakat, lebih 

mudah terkontrol. 

Terkait ibadah baik itu ibadah sunnah maupun wajib, alhamdulilah sebelum 

maupun sesudah menunaikan zakat, beliau selalu menjalankan sholat wajib 5 
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waktu tepat waktu karena dari kecil beliau selalu diajarkan sholat tepat waktu dan 

tidak bolong. Dampak berkah zakat terjadi pada sunnahnya, seperti puasa senin 

kamis ataupun sholat sunnah. Sebelum menunaikan zakat, puasa sunnah ataupun 

sholat sunnahnya masih bolong-bolong. Alhamdulilah setelah menunaikan zakat, 

ibadah sunnah beliau tidak bolong-bolong kembali, bahkan malah rajin tepat 

waktu. 

Terkait ketenangan hati beliau dan keluarga, beliau juga diajarkan orang tua 

beliau untuk selalu bersikap santun terhadap siapapun, jadi kalau kita santun ke 

orang, orang itu Insya Allah bersikap sama dengan yang pernah kita lakukan. Hati 

kita akan selalu tenang. Jadi dalam hal ini, tidak ada perbedaan yang signifikan 

dalam keberkahan zakat. Terkait kebutuhan pokok, beliau mengatakan lebih 

berkah dan lebih banyak bersyukur setelah menunaikan zakat. karena zakat 

merupakan salah satu faktor yang mendongkrak perekonomian beliau. Beliau 

tidak mempunyai penyakit yang kronis tapi mempunyai penyakit yang ringan 

seperti flu. Setelah menunaikan zakat kondisi lebih baik. 

Beliau tidak bisa lama-lama dalam wawancara ini, karena mengantarkan 

anaknya ke dokter. Dan setelah wawancara ini, saya tidak bertemu dengan beliau 

kembali karena anaknya diagnosa malaria jadi harus dirawat di salah satu rumah 

sakit di Bandar Lampung.  

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DAMPAK ZAKAT TERHADAP...TESIS RYAN ADI PRASETYO



94 

BAB 6 

PEMBAHASAN 

 

6.1 Zakat 

Zakat memiliki 3 makna yang berhubungan dengan makna keberkahan. 

Yang  pertama ialah At-Thohuru, yang artinya membersihkan atau mensucikan. 

Makna ini menegaskan bahwa orang yang selalu menunaikan Zakat karena Allah 

SWT dan bukan karena ingin dipuji manusia. Allah SWT akan membersihkan dan 

mensucikan baik hartanya maupun jiwanya. Allah SWT berfirman dalam surat 

At-Taubah ayat 103: 

ِلِِمۡ  أَم ۡ  ِمن ۡ  ُخذ يِهم ۡ  ُتَطهُِّرُهم ۡ  َصَدَقة ۡ  وََٰ ۡ  ِهمۡ  َعَلي َوَصلِّ  ِِبَا َوتُ زَكِّ َتكَ  ِإن   ۡ  ُم ۡ  َسَكن َصَلوَٰ ۡ  ِل  يٌع َعِليٌم وَ  ۡ    ٣٠١ٱلل ُه َسَِ
Khudz min amwâlihim shadaqatan tuthahhiruhum watuzakkûhim bihâ washalli 
'alaihim inna shalâtaka sakanun lahum wallahu samû'un 'alûmun 

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 
SWT Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” 

Makna Kedua, zakat bermakna Al-Barakatu, yang artinya berkah. Makna ini 

menegaskan bahwa orang yang selalu membayar zakat, hartanya akan selalu 

dilimpahkan keberkahan oleh Allah SWT. keberkahan harta ini akan berdampak 

kepada keberkahan hidup. Keberkahan ini lahir karena harta yang kita gunakan 

adalah harta yang suci dan bersih. sebab harta kita telah dibersihkn dari kotoran 

dengan menunaikan zakat yag hakekatnya zakat itu sendiri berfungsi untuk 

membersihkan dan mensucikan. 

Ketiga, zakat bermakna An-Numuw, yang artinya tumbuh dan berkembang. 

Makna ini menegaskan bahwa orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya 

(dengan izin Allah SWT) akan selalu terus tumbuh dan berkembang. Hal ini 
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disebabkan oleh kesucian dan keberkahan harta yang telah ditunaikan kewajiban 

zakatnya. Selama ini orang menunaikan zakat, ikhlas karena Allah SWT, tidak 

pernah banyak ada masalah dalam harta ataupun usahanya. Sebaliknya orang yang 

menunaikan zakat ikhlas karena Allah SWT, jumlah yang dikeluarkan akan 

semakin bertambah besar. Itulah bukti bahwa zakat sebenarnya tidak mengurangi 

harta kita akan tetapi sebaliknya, akan membesarkan harta kita. Secara logika 

berfikirnya manusia, dengan membayar zakat maka harta kita akan berkurang, 

namun beda dengan perhitungannya Allah SWT. Menurut ilmu Allah SWT yang 

Maha Pemberi rizki, zakat yg kita keluarkn tdk mengurangi harta kta bahkan 

menambah harta kta dgn berlipat ganda. Menurut Al Qur’an surat Ar Rum ayat 39 

yang berbunyi: 

لِ ۡ  أَم ۡ  ِف  بُ َوا  ۡ  لَِّي  اۡ  رِّب مِّن تُ ۡ  َءاتَ  ۡ  َوَما ٱلل ِه  هَ ۡ  َوج تُرِيُدونَ  ۡ  زََكوَٰة مِّن تُ ۡ  َءاتَ  ۡ  َوَما ۡ  ٱلل هِ  ِعندَ  بُوا  ۡ  ٱلن اِس َفََل يَر وََٰ
  ١٣ ِعُفونَ ۡ  ُمضۡ  ٱل ُهمُ  ِئكَ ۡ  فَُأو لََٰ 

Wamâ ‘âtaitum min riban liyarbuwa fû amwâlinnâsi falâ yarbuu 'indallahi wamâ 
‘âtaitum min zakâtin turûduuna wajhallahi fa-uula-ika humul mudh'ifuun(a) 

Artinya: Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah 
pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah SWT. Dan 
apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai 
keridhaan Allah SWT, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang 
melipat gandakan (pahalanya). 

Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan: Allah SWT berfirman “Dan sesuatu riba 

(tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba 

itu tidak menambah pada sisi Allah SWT”. Yaitu, barangsiapa yang memberikan 

sesuatu guna mengharapkan balasan manusia yang lebih banyak kepadanya dari 

apa yang diberikan, maka perilaku ini tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah 

SWT. Demikian yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, Mujahid, Adh-Dhahhak, 

Qatadah, ‘Ikrimah, Muhammad bin Ka’ab dan asy-Sya’bi. “Sikap seperti ini 

dibolehkan, sekalipun tidak memiliki pahala. Akan tetapi Rasulullah SAW 
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melarangnya secara khusus.” Itulah yang dikatakan oleh adh-Dhahhak dan dia 

berdalil dengan firman Allah SWT pada surat Al Muddatstsir ayat 6 yang artinya 

“Dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang 

lebih banyak”. Yaitu janganlah engkau memberikan sesuatu karena menghendaki 

sesuatu yang lebih besar dari pemberianmu itu. Dari Ibnu’Abbas berkata: “Riba 

itu ada dua; riba yang tidak sah yaitu riba buyu’/jual-beli dan riba yang tidak 

mengapa, yaitu hadiah yang diberikan seseorang karena berharap kelebihannya 

dan pelipatannya. Kemudian beliau membca ayat ini “Dan sesuatu riba 

(tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba 

itu tidak menambah pada sisi Allah SWT” sedangkan pahala di sisi Allah SWT 

pada zakat. 

Untuk itu Allah SWT berfirman: “Dan apa yang kamu berikan berupa zakat 

yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah SWT, maka (yang 

berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”. Yaitu 

orang-orang yang dilipatgandakan pahala dan ganjarannya. Di dalam hadits 

shahih dinyatakan yang artinya “Tidaklah seseorang bershadaqah dengan 

sepotong kurma pun dikeluarkan dari usahanya yang halal, kecuali Allah SWT 

Yang Maha Pemurah akan mengambilnya dengan tangan kanan-Nya, lalu 

dipeliharanya untuk di pemberi shadaqah, sebagaimana salah seorang kalian 

memelihara anak kuda atau kuda yang baru besar, hingga kurma itu menjadi lebih 

besar dari bukit Uhud. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT Maha Pemberi 

Rizki menegaskan riba tidak akan pernah melipat gandakan harta manusia yang 

sebenarnya dapat melipat gandakannya adalah dengan menunaikan. 

 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DAMPAK ZAKAT TERHADAP...TESIS RYAN ADI PRASETYO



97 
 

6.2. Keberkahan Zakat 

Pembahasan di sini merupakan langkah untuk menjawab pertanyaan yang 

ada pada rumusan masalah. Pada bab pembahasan ini, peneliti menganalisis 

tentang dampak keberkahan zakat yang diterima oleh muzakki. Hasil analisis 

seperti berikut: 

6.2.1. Keimanan 

Keimanan merupakan kewajiban yang diberikan oleh Allah SWT untuk 

selalu dijalankan umat muslim. Dampak keberkahan dilihat dari keimanan 

senantiasa menjaga kadar keimanan seseorang muslim, terutama muzakki. 

Seseorang yang imannya tinggi, akan lebih percaya kepada Allah SWT, dan 

mencerminkan ketaatan dan kepatuhan terhadap apa yang Allah SWT 

perintahkan. Keimanan bukan hanya mengucapkan dua kalimat syahadat, tapi 

lebih dari itu, maksudnya ialah jika keimanan seseorang sudah tinggi  orang itu 

akan sebisa mungkin menjauhi perbuatan syirik dan orang itu akan selalu rindu 

terhadap ajaran Allah SWT yaitu yang terdapat dalam Al Qur’an dan sunnah 

Rasul. 

Informan pertama mengatakan lebih khusyuk dalam beribadah baik yang 

sunnah maupun yang wajib. Informan kedua mengatakan lebih rajin dalam 

melaksanakan sholat sunnah, sholat wajib sudah rajin dan tepat waktu. Informan 

keempat mengatakan beliau selalu menunaikan ibadah sholat wajib maupun 

sunnah, sebelum beliau menunaikan zakat. dampak yang terjadi setelah 

menunaikan zakat ialah, beliau lebih rajin puasa sunnah seperti puasa senin-

kamis. Kondisi Informan ketiga berbanding terbalik dengan Informan pertama, 

kedua,  Informan ketiga sebelum menunaikan zakat beliau tidak pernah ataupun 
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tidak tepat waktu menjalankan sholat wajib ataupun sholat sunnah. Setelah 

menunaikan zakat, beliau merasakan peningkatan yang signifikan. 

6.2.2. Ketakwaan 

Ketakwaan merupakan pemeliharaan jiwa dari hal-hal yang membuat dosa, 

dalam salah satu surat dalam Al Qur’an terdapat ayat yang artinya adapun orang 

yang memberikan (hartanya di jalan Allah SWT) dan bertakwa, Allah SWT akan 

memberikan kelak jalan yang mudah dan pahala yang terbaik (surga). 

Ketakwaan merupakan jalan kita untuk mentaati perintah dan menjauhi 

larangan Allah SWT. Untuk mewujudkan jalan menuju lebih bertaqwa, zakat 

merupakan salah satu prosesnya. Karena zakat termasuk dari rukun Islam, dan 

rukun Islam merupakan kewajiban bagi semua muslim. Memelihara ketakwaan 

seseorang tidak segampang yang dipikirkan, karena setiap peristiwa, setan akan 

selalu menggoda, termasuk dalam hal menunda dan pembatalan pembayaran 

zakat. 

Dampak keberkahan zakat yang terjadi pada Informan pertama ialah lebih 

sering ada teguran dari Allah SWT supaya tidak khilaf kembali. aspek ketakwaan 

ialah, Informan merasa lebih bertaqwa dibandingkan sebelum menunaikan. 

Informan kedua mengungkapkan Insya Allah lebih patuh terhadap peraturan yang 

Allah SWT berikan dan beliau juga merasa lega jika sudah menunaikan zakat. 

Karena setiap ingin melakukan yang dilarang oleh Allah SWT, mereka seakan 

langsung tersadarkan dan diingatkan oleh Allah SWT. Seakan ditunjukkan jalan 

yang lurus kembali oleh Allah SWT. Informan ketiga mengatakan secara teori 

ketakwaan mudah dilakukan tapi secara prakteknya susah dan banyak godaan dari 

setan beliau juga menambahkan bahwa kadar ketakwaan beliau kepada Allah 
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SWT Insya Allah lebih tinggi. Kendala muzakki kebanyakan berasal dari aspek 

ketakwaan, karena mereka seringkali menunda menunaikan zakat. alhamdulilah 

tidak ada yang berkeinginan untuk tidak menunaikan zakat. 

6.2.3. Ketenangan 

Zakat dapat memberikan ketenangan dan ketentraman, bukan hanya kepada 

penerima, yang memberikan zakat pun juga merasakannya. Rasa dengki dan iri 

hati dapat timbul dari mereka yang hidup dalam kekurangan ketika mereka 

melihat orang-orang dengan harta melimpah dan bersikap acuh pada mereka yang 

hidupnya serba kekurangan. Rasa dengki tersebut dapat menimbulkan rasa 

permusuhan yang pada akhirnya bisa mengakibatkan keresahan bagi para pemilik 

harta tersebut. Banyak manusia terutama umat muslim mencari ketenangan dari 

aspek lain selain dari agama, sedangkan dalam Islam diajarkan berbagai cara dan 

solusi termasuk ketenangan. Ketenangan bisa didapat jika menunaikan apa yang 

diwajibkan oleh Allah SWT. Termasuk menunaikan zakat. 

Informan pertama mengatakan lebih pasrah dan lebih tenang dengan apa 

yang terjadi ke depannya, dan juga beliau percaya bahwasanya Allah SWT yang 

menolong beliau dan ummat muslim lainnya yang sudah menunaikan perintah-

Nya. Informan kedua mengungkapkan lebih pasrah, lebih tenang, dan lebih tenang 

dalam hal harta. Informan ketiga mengatakan selalu tenang dan tidak 

menggunakan emosi jika terjadi masalah. Informan keempat mengatakan beliau 

diajarkan untuk selalu bersikap santu terhadap siapapun, jadi kalau kita santun ke 

orang, orang Insya Allah bersikap sama dengan yang pernah kita lakukan, jadi 

hati kita akan selalu tenang. 
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6.2.4. Kenyamanan 

Rasa nyaman merupakan suatu keadaan  yang telah terpenuhinya kebutuhan 

dasar manusia yang bersifat individual maupun holistik. Terpenuhinya 

kenyamanan dapat menyebabkan perasaan sejahtera pada diri sendiri. 

Kenyamanan jiwa bukanlah suatu hal yang mudah didapat, karena itu proses dan 

pembelajaran di setiap sisi kehidupan. 

Kenyamanan dalam hidup selalu ingin diinginkan oleh setiap manusia 

termasuk umat muslim. Kenyamanan bisa dari diri sendiri, keluarga dan juga 

dalam lingkungan bertetangga. Kenyamanan Informan pertama bisa dibilang lebih 

fresh dan lebih nyaman setelah menunaikan zakat karena kecil kemungkinan 

bahkan tidak ada gangguan yang terjadi pada keluarga besarnya maupun dari 

lingkungan. Informan kedua menyebutkan bahwa terjadi kenyamanan dalam 

kehidupan Informan seperti kenyamanan pada lingkungan keluarga dan 

lingkungan sekitar. Kenyamanan yang dirasakan oleh  Informan ketiga lebih baik, 

seperti badan selalu segar, fit, fresh, keluarga Insya Allah harmonis, dan juga 

lingkungan sekitar lebih berkeluarga.  

6.2.5. Ketentraman 

Zaman modernisasi, umat manusia terutama muslim dilanda bencana 

spritualitas, dimana nilai-nilai ketuhanan tidak lagi bersama aktifitas manusia, 

orientasi meterialisme telah membuat manusia jauh dari Allah SWT, akhirnya 

manusia berada dalam kebingungan hidup, kegelisahan jiwa dan kekcauan 

pikiran. Kaitannya dengan perintah menunaikan zakat bahwa perintah zakat 

sangat berkorelasi dengan ketentraman jiwa seseorang secara individu maupun 

kolektif. Orang yang menunaikan zakat tidak perlu takut hartanya berkurang 
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justru mereka yang menunaikan zakat sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah 

SWT, mereka mendapatkan ketentraman jiwa karena hak orang lain sudah 

dikeluarkan. 

Karena makna zakat ialah mensucikan jiwa para muzakki, akhirnya Allah 

SWT memberikan ketentraman kepada mereka, mereka tidak khawatir, gelisah, 

cemas sedikitpun dengan kekayaannya karena dalam kekayaannya telah 

dikeluarkan zakatnya 

Informan pertama mengatakan lebih lega dan tentram jika sudah 

menyelesaikan kewajibannya untuk menunaikan zakat. Informan kedua 

mengatakan jika belum menunaikan zakat beliau dihantui perasaan gelisah dan 

tidak merasa tentram karena wajar jika ada perasaan seperti itu karena itu 

merupakan perintah langsung oleh Allah SWT. 

6.2.6. Kesehatan 

Kesehatan bukan hanya berkaitan dengan kesehatan badan saja akan tetapi 

kesehatan moral dan mental. Di jaman yang moral dan mental yang sudah 

menurun, disinilah peranan zakat. Manfaat zakat bagi penerimanya sudah jelas, 

membantunya dalam memenuhi keperluan  hidup yang tidak dapat dipenuhinya 

sendiri. Sedangkan manfaat zakat bagi yang menunaikannya cukup banyak, 

terutama dalam menjadikan hidup  bersih dan sehat. Boleh jadi orang tidak pernah 

menyangka bahwa zakat mempunyai pengaruh terhadap kesehatan,  baik  jasmani  

maupun rohani. Memang ada sementara orang yang menjadi kaya atau banyak 

harta, menjauh dari orang miskin dan kurang perhatian kepada kegiatan sosial 

kemasyarakatan. Ia terasing dari lingkungannya. 
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Informan pertama sebelum menunaikan zakat pernah mengalami flex paru 

dan menginap di rumah sakit, tetapi setelah menunaikan zakat dan diiimbangi 

oleh amalan yang lainnya, kesehatannya berangsur baik dan lebih fit. Informan 

kedua sebelum menunaikan zakat mempunyai darah tinggi dan membutuhkan 

biaya yang tidak sedikit, setelah menunaikan penyakitnya diringankan dan untuk 

pengobatan lebih dipermudah dan biayanya semakin rendah. Informan ketiga 

mengungkapkan bahwa beliau pernah mengalami muntah darah, setelah 

menunaikan zakat dan paru-paru tidak sehat karena sering merokok beliau tidak 

lagi muntah darah. Informan keempat tidak sama seperti Informan pertama sampai 

ketiga, beliau hanya mengalami flu saja tidak ada yang kronis. Setelah 

menunaikan lebih baik kondisinya. 

6.2.7. Pendapatan 

Ada banyak penyebab mengapa rezeki menjadi tidak lancar, setidaknya ada 

5 hal yang menghalangi aliran rezeki, antara lain sebagai berikut: pertama, 

lepasnya ketakwalan dari hati, kedua karena dosa dosa merupakan penghalang 

datangnya rezeki. Ketiga bermaksiat saat mencari nafkah, berbuat kecurangan 

dalam mencari nafkah. Keempat, pekerjaan yang melalaikan kita dari mengingat 

Allah SWT. Terkahir karena enggan bersedekah maupun berzakat. Zakat bagaikan 

sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir yang pada tiap-tiap butir terurai seratus 

biji. 

Informan pertama mengatakan setelah menunaikan zakat, beliau lebih 

bersyukur dan berharap lebih berkah apa yang telah oleh Allah SWT berikan 

selama ini. Informan kedua mengungkapkan Insya Allah semoga semakin berkah 

hartanya, dan dari segi pendapatan sebelum menunaikan beliau hanya 
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mendapatkan pendapatan dari gaji saja, tetapi setelah menunaikan zakat selain 

dari gaji ada beberapa rezeki yang tidak disangka-sangka. Informan ketiga 

mengatakan bahwa pendapatan beliau selalu dicukupkan oleh Allah SWT, 

sebelum menunaikan zakat beliau berkerja akan tetapi di phk selanjutnya 

mendirikan perusahaan tetapi tidak banyak pemasukan, setelah menunaikan zakat 

beliau merasakan dampak yang besar seperti pemasukan dari perusahaan yang 

tambah besar. Informan keempat berujar lebih berkah dan lebih banyak bersyukur 

setelah menunaikan zakat. 

6.3. Temuan Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan beberapa temuan menarik yang 

diperoleh selama penelitian. Pada informan pertama ditemukan, bahwa suami dari 

ibu Yeti belum sepenuhnya mengerti dengan zakat. sehingga menyulitkan 

informan pertama untuk menunaikan zakat yang diambil dari gaji suaminya. 

Informan kedua, ketiga dan keempat tidak ditemukan temuan. Seperti informan 

keempat, sudah sepenuhnya percaya kepada keberkahan zakat yang ditunaikan. 

Informan ketiga mengalami perubahan yang signifikan dibandingkan informan 

lainnya. 

6.4. Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan penelitian terletak pada titik kesibukan Informan, mereka tidak 

punya banyak waktu. Kalaupun ada waktu, itu minimal setengah jam untuk 

diwawancarai. Dan kesibukan pegawai zakatnya juga. 
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BAB 7 

PENUTUP 

Berdasarkan analisis hasil studi dan pembahasan penelitian yang telah 

dibuktikan secara kualitatif, dapat disusun penutup penelitian yang terdiri dari 

kesimpulan dan saran sebagai berikut: 

7.1. Kesimpulan 

Dampak keberkahan zakat informan dilihat dari beberapa aspek: 

a. Aspek keimanan, dampak keberkahan menunaikan zakat yang diterima 

oleh informan lebih khusyuk dan lebih tepat waktu dalam menunaikan 

ibadah baik ibadah wajib maupun sunnah. Wajib antara lain yang 

terkandung dalam rukun Islam yaitu sholat 5 waktu, zakat, dan puasa 

pada bulan Ramadhan, dan ibadah sunnah seperti sedekah dan puasa 

sunnah. 

b. Aspek ketaqwaan, secara keseluruhan informan mengatakan bahwa 

taqwa merupakan mentaati kewajiban yang diberikan oleh Allah SWT 

dan menjauhi larangan-Nya, dampak keberkahan zakat yang diterima 

oleh informan antara lain, informan merasa tingkat kadar ketaqwaan 

kepada  Allah SWT bertambah.  

c. Aspek ketentraman, dampak keberkahan zakat dalam aspek 

ketentraman yang didapatkan informan ialah lebih merasa tentram jika 

sudah menunaikan zakat, jikalau informan menunda-nunda 

menunaikan zakat, informan tidak akan bisa merasakan ketentraman. 

d. Aspek kenyamanan, dampak keberkahan zakat yang didapat oleh 

informan antara lain kondisi diri sendiri dan keluarga yang fresh, 
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kenyamanan lingkungan yang lebih kondusif terutama kenyamanan 

dalam keluarga yang selalu terjaga. 

e. Aspek ketentraman, dampak zakat yang diterima oleh informan ialah 

ketentraman jiwa baik secara individu ataupun kolektif. Informan tidak 

mengalami kegoncangan jiwa, dan mereka tidak takut jikalau harta 

mereka berkurang. Bahkan mereka rela akan membayar zakat lebih 

besar dengan ketentuan yang berlaku. 

f. Aspek kesehatan, dampak zakat yang diterima informan ialah seperti 

tidak mempunyai penyakit kronis saat sebelum menunaikan zakat, 

kesehatan selalu terjaga tetapi tidak menutup kemungkinan penyakit 

akan kembali jika tidak menjaga kesehatan dan faktor umur. 

g. Aspek pendapatan, dampak zakat yang diterima informan ialah 

pendapatan selalu bertambah seiring semakin besarnya mereka 

menunaikan zakat, dan juga informan selalu mendapatkan rezeki yang 

tidak disangka-sangka. 

7.2. Saran 

1. Studi ini diharapkan menjadi literatur informasi tambahan bagi keberkahan 

setiap muslim yang menunaikan zakat 

2. Diharapkan Badan Amil Zakat yang memberikan  wewenang 

mengeluarkan undang-undang, memberikan keringanan untuk standar 

minimal pengumpulan zakat terutama yang ada di daerah. 

3. Diharapkan untuk lembaga amil zakat turut serta dalam memberikan 

informasi ke masyarakat muslim begitu pentingnya zakat, dan begitu 

nikmat keberkahan yang bisa didapatkannya. 
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4. Diharapkan untuk LAZDAI menambah jumlah karyawan untuk membantu 

mengumpulkan dana zakat dari masyarakat muslim. 
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Daftar Pertanyaan 

 

1. Apakah masih ingat dengan rukun Islam? 

2. Apakah sajakah rukun Islam? 

3. Apakah zakat itu? 

4. Apakah dalam berzakat dilandasi oleh niat? 

5. Apakah zakat merupakan kewajiban bagi setiap individu Muslim yang telah 

memenuhi syarat? 

6. Apakah mengerti sepenuhnya mengenai zakat? 

7. Apakah perbedaan zakat maal dan zakat fitrah? 

8. Bagaimana cara menghitung zakat yang anda ketahui? 

9. Apakah menghitung zakat fitrah sama dengan menghitung zakat maal? 

10. Sudah berapa lama anda menunaikan zakat? 

11. Apakah rutin dalam menunaikannya? 

12. Bagaimana proses kerutinannya, apakah setiap sebulan sekali atau 3 bulan 

sekali? 

13. Apakah anda menunaikan zakat secara langsung atau tidak langsung? 

14. Apakah anda mengetahui, siapa saja yang berhak menerima zakat? 

15. Apakah anda mengetahui, dampak menunaikan zakat? 

16. Bagaimana anda mengatasi sebuah masalah yang berat sebelum dan setelah 

menunaikan zakat? 

17. Bagaimana anda menjalani ibadah baik wajib ataupun sunnah setelah rutin 

menunaikan zakat? 
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18. Bagaimana ketenangan anda dalam kehidupan menghadapi sebuah masalah 

sesudah menunaikan zakat? 

19. Bagaimana keadaan sandang, pangan dan papan anda saat ini setelah 

menunaikan zakat? 

20. Bagaimana perkembangan kesehatan anda setelah menunaikan zakat? 

21. Bagaimana perkembangan pendapatan anda setelah menunaikan zakat? 

22. Apakah anda takut setelah menunaikan zakat, penghasilan anda berkurang? 

23. Setelah mengetahui dampak zakat yang anda rasakan, apakah kelak anda akan 

membayar zakat lebih besar dari pada sebelumnya? 
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LAMPIRAN 

 

1. Ibu Yeti 

Saya: Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Mohon maaf ibu buat 

menganggu waktunya. Saya Ryan dari Pasca Sarjana Universitas Airlangga. 

Ingin menanyakan beberapa hal mengenai dampak keberkahan zakat terhadap 

muzakki. 

Saya: Apa sajakah rukun Islam yang ibu ketahui: 

Informan: 1. Syahadat. 2. Sholat. 3. Zakat. 4. Puasa. 5. Haji jika mampu 

Saya: Ini mengenai tentang zakat ibu, menurut ibu zakat itu apa? 

Informan: Zakat itu secara bahasanya bersih, zakat itu pembersih, sesuatu yang harus 

dikeluarkan dari harta kita yang cukup sesuai dengan ketentuannya. 

Saya: Dalam berzakat apakah harus dilandasi oleh niat? 

Informan: Ohh tentu harus ada niat 

Saya: Apakah berzakat merupakan kewajiban bagi individu muslim yang telah 

memenuhi syarat 

Informan:  Iya. Sangat wajib jika telah memenuhi syarat. 

Saya: Apakah perbedaan zakat mal dengan zakat fitrah? 

Informan:  Zakat mal itu zakat harta dan zakat fitrah tuh zakat jiwa 

Saya:  Apakah ibu mengetahui penghitungan cara penghitungan zakat? 

Informan:  Zakat mal? 

Saya:  Iya ibu, zakat mal maupun zakat fitrah. 

Informan:  Zakat mal itu kan 2,5% dari harta kita. Kalau Zakat fitrah itu 2,5 kg beras. 

Saya:  Sudah berapa lama ibu menunaikan zakat? 

Informan:  Maksudnya zakatnya mal? 

Saya: Iya bu. 

Informan: Ketika saya sudah mengetahui baru saya menunaikan. Ini maksudnya sudah 

berapa tahun ya? 

Saya: Iya bu, sudah berapa tahun? 

Informan:  Saya mulai memahami zakat mal itu sebenarnya taunya mungkin sekedar tau aja 

ya. Untuk memahami, dan melaksanakan dan mengamalkannya itu baru sekitar 

6 tahun belakangan ini ya. 

Saya:  Apakah itu secara setiap bulan, atau 3 bulan sekali atau? 

Informan: Karena kebetulan suami mempunyai profesi, jadi tiap bulan bisa dikumpulkan 

terlebih dahulu, tapi 3 bulan baru saya bayarkan. 

Saya: Jadi tiap 3 bulan sekali y bu? 

Informan:  Bisa kadang 2 bulan sekali,, 3 bulan sekali. 

Saya: Apakah ibu mengetahui dampak menunaikan zakat  secara umum? 

Informan: Untuk hati barangkali ya.kita merasa apa ya udah lega, ah saya sudah 

menunaikan kewajiban saya gitu loh. Dalam hatinya beda loh kita udah plong 

gitu loh udah menunaikan kewajiban zakat.  

Saya: Bagaimana ibu mengatasi sebuah masalah, sebelum dan setelah menunaikan 

zakat? 

Informan: Sebelum y? 

Saya: Y bu sebelum ibu menunaikan zakat. 

Informan:  Y sebelum menunaikan zakat, agak ini juga ya. 

Tapi setelah saya menunaikan zakat, setiap masalah pasti ya karena kita ingat 

Allah ya. Jadi kita kembalikan lagi ke Allah. Kalau kita punya masalah kita 
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kembalikan lagi ke Allah. Sebelum kita ke manusia, manusia itu hanya sebagai 

jalan keluarnya aja sebagai perantara aja. 

Saya: Bagaimana ibu menjalankan ibadah baik wajib maupun sunnah setelah rutin 

menunaikan zakat? 

Informan: Lebih ini lagi ya, lebih khusyuk lagi gitu loh. Artinya kan kita, oh sholat sudah 

dijalankan rukun apa yang belum dijalankan, puasa sudah. Oh ya zakat.artinya 

kita lebih intensif lagi, lebih  khusyuk dari pada yang lain. Baik wajib maupun 

sunnah. 

Saya: Bisa digambarkan ketakwaan ibu sebelum dan sesudah menunaikan zakat? 

Informan:  Taqwa kan artinya menjauhi larangan-Nya dan mentaati perintah-Nya. Sebelum 

menunaikan mungkin kebanyakan khilafnya. Kalau yang sesudah, biasanya ada 

teguran atau pemberitahuan terlebih dulu dari Allah. Apa ya, ibarat sinyal gitu. 

Saya: Bagaimana ketenangan hati dan jiwa anda dalam kehidupan baik sebelum 

ataupun sesudah menunaikan zakat? 

Informan: Bayar zakat itu kan suatu kewajiban, dan namanya kewajiban tuh kudu dan 

harus dilakauin. Jadi kayak menimbulkan rasa takut sama Allah. Lebih pasrah, 

lebih tenang dengan yang terjadi tapi saya percaya Allah akan menolong setiap 

ummatnya. 

Saya: Bagaimana kenyamanan yang anda rasakan? Apakah ada hubungannya dengan 

berkah zakat? 

Informan: Jelas ada dong dampak zakat dari sisi kenyamanan, kehidupan keluarga saya 

terutama saya pribadi tuh lebih nyaman, ibaratnya gak ada yang gangguin baik 

dari keluarga besar maupoun di lingkungan. Jadi hidup saya dan keluarga lebih 

fresh. 

Saya: Apa yang anda rasakan dengan hati anda? Apakah merasa tentram jika sudah 

membayar zakat? 

Informan: Insya Allah hati saya akan merasa selalu tentram kalau udah menyelesaikan 

kewajiban saya menunaikan zakat. Ada yang plong aja 

Informan:  Ya lebih ini ya lebih tenang gitu loh. Setelah menunaikan zakat lebih tenang. 

Saya: Selanjutnya ibu, bagaimana keadaan sandang, pangan dan papan ssaat ini 

setelah menunaikan zakat? 

Informan:  Ya lebih berkah, lebih berkah lagi, kita lebih banyak bersyukur lagi. 

Saya: Terus masalah kesehatan ibu, apakah sebelum menunaikan zakat pernah 

mengalami penyakit yang serius? 

Informan:  Pernah ya, seperti flex paru. Sempet keluar darah.opname sampai keluar darah 

banyak ya.setelah saya paham zakat, kemudian saya mengamalkan ya 

alhamdulilah diiringi ibadah wajib dan sunnah, alhamdulilah ya lebih fit.ya 

walaupun ya pasti sih penyakit gak diduga. 

Saya: Apakah ibu takut setelah menunaikan zakat, penghasilan dari ibu berkurang 

Informan:  Gak, saya tidak takut. Karena Allah akan menggantinya. 

Saya: Berarti ibu sepenuhnya percaya akan keberkahan akan zakat? 

Informan:  Iya. Sangat percaya 

Saya: Setelah mengetahui dampak zakat yang ibu rasakan, apakah kelak ibu akan 

membayar zakat lebih besar dari pada sebelumnya atau sesuai ketentuan? 

Informan:  Insya Allah ya, cuman ini boleh ya ini kendala saya ya. Gpp ya? Artinya saya 

sekarang masih merasa ada yang mengganjal karenadalam keluarga suami isteri 

harus paham tentang zakat ya. Dan sama-sama kita keluarkan.oke ketenangan 

batin secara saya pribadi masih ada yang kurang karena satu keluarga kan suami 

istri, sementara suami saya ini kurang paham zakat. Nah, saya pernah 

mengobrol dengan pak Pri (ketua LAZDAI), zakat yang saya keluarkan itu yang 
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suami kasih itu pendapatan keseluruhan berapa. Kan zakat profesi itu 

keseluruhan, selain gajikan diluaran itu termasuk dimasukan terlebih dahulu. 

Seharusnya kita kumpulkan dahulu baru kita keluarkan.atau mungkin bisa jadi 

ketika itu rezeki kan di luar gaji langsung kita keluarkan. Karena suami masih 

belum paham gitu loh. Masih mengganjal saya loh, sebenarnya dari pada suami 

beli yang lain kan karena belum paham tadi. Saya pernah ngomong ke suami, 

ketika kita dapat selain gaji dikeluarkan 2,5% minimal atau kalau mau 

separonya kalau sudah hak kita, kita keluarkan. Mungkin saya gak tau udah 

dikeluarkan atau belum loh. Itu yang masih mengganjal gitu loh. Mungkin saya 

minta dari mana solusinya. 

Saya: Itu masalah pribadi ibu y? 

Informan: Y artinya gak, itu ketenangan juga. Dasarnya dari itu juga.mungkin artinya 

belum tenang secara kesempurnaan artinya belum totalitas artinya saya sudah 

mengeluarkan itu ketika kita dikasih nafkah dengan suami saya keluarkan.yang 

seharusnya idealnya itu ketika suami mendapatkan gaji, selain gaji atau 

pendapatan dari luar gaji itu kan masuk ke zakat profesi. 

Saya: Ada kendala tidak ibu, mengenai masalah lembaga zakat? Kebanyakan 

masyarakat nih tidak percaya dengan lembaga zakat? Sehingga mereka 

mengeluarkan zakatnya langsung ke orang-orang yang membutuhkan sekitarnya 

Informan:  Apa itu namanya? 

Saya: Mustahik . Apakah pandangan ibu berbeda dengan mereka? 

Informan: Kalau saya, lebih senang ke lembaga yang mungkin saya percaya, seperti 

LAZDAI.  Karena untuk langsung ke mustahiknya ada perasaan apa ya. Karena 

secara ini kita bukan seperti malaikat Ih saya sudah ngasih ini tapi orangnya 

seperti itu, pribadinya seperti ini. Akhirnya timbul merusak hati, mengotori hati 

seperti itu. Makanya saya lebih baik ke amil zakat seperti LAZDAI artinya amil 

zakat yang amanahartinya yang disalurkan tepat pada sasaran. 

Saya: Apakah ibu mengetahui penyaluran sepenuhnya zakat yang ibu berikan? 

Informan:  Ya kalau untuk itu, mereka tiap bulan atau dua bulan sekali kan ada majalahnya, 

jadikan mereka salurkan kemana ada. 

Saya: Terima kasih ibu atas wawancara singkat ini, mohon maaf telah mengganggu. 

Semoga ibu semakin berkah dalam usahanya setelah membayar zakat. 

Informan:  Aamiiin. 

Saya: Wasalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 

2. Pak Teguh 

Saya: Asalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Mohon maaf pak, saya 

mengganggu waktunya. Pada hari ahad ini, saya ingin menanyakan tentang 

keberkahan zakat terhadap kehidupan bapak dan keluarga bagaimana. 

Saya: Sebelumnya, saya pengen tau nama bapak siapa? 

Informan: Nama saya Teguh Prio Dwi Nanto. 

Saya: Tahun kelahiran bapak? 

Informan: Tahun kelahiran 1974. 

Saya: Mempunyai anak berapa? 

Informan:  Anaknya ada dua, yang pertama perempuan dan yang kedua laki-laki. 

Saya: Apa kesibukan bapak sehari-hari? 

Informan: Kesibukan saya mengajar di STM 2 mei Bandar Lampung, 

Saya: Selain mengajar, apakah ada kesibukan yang lain? 

Informan: Kesibukan yang lain saya rasa ya ada bisnis sedikit, mengurus bisnis dikit-dikit. 
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Saya: Kalau boleh tau, bisnis apa itu? 

Informan: Bisnis kos-kosan. 

Saya: Apa sajakah rukun Islam itu pak? 

Informan: Rukun Islam? Katanya ada lima ya? Yang pertama mengucapkan kalimat 

syahadat, sholat, kemudian zakat, kemudian haji ya? Ada lima ya? Satu lagi, 

puasa ya? 

Saya: Menurut bapak, zakat itu seperti apa? 

Informan: Zakat itu adalah pemotongan sebagian harta kita yang akan diberikan kepada 

mustahiknya ya. Kalau gak salah, ada delapan mustahik ya? Delapan penerima 

zakat ya? Kalau gak salah ya. 

Saya: Apakah dalam berzakat harus dilandasi oleh niat? 

Informan: Oh ya niat harus ada, Niatnya atas karena Allah, taat kepada peraturan Allah, 

karena itu apa namanya perintah Allah. 

Saya: Apakah bapak berzakat kesadaran sendiri atau? 

Informan: Iya, kesadaran sendiri. 

Saya: Apakah bapak mengetahui perbedaan antara zakat mal dan zakat fitrah? 

Informan:  Zakat mal itu bedanya dengan zakat fitrah itu. Kalau zakat mal itu kalau sudah 

kelebihan harta yang setau saya nisabnya kalau emas berapa ya 80 gram emas, 

baru mengeluarkan zakat. Kalau zakat fitrah, setiap individu harus membayar 

zakat fitrah yang dibayarkan pada saat setelah selesai bulan puasa. 

Saya: Apakah bapak mengetahui cara menghitung zakat? 

Informan: Menghitung zakat secara pasti ya belum tahu sepenuhnya ya. Cuma zakat 

penghasilan saya ini Cuma setau saya 2,5% itu aja. Kalau yang lain-lain, 

perkebunan, yang terus apalagi ya. Yang lainnya belum begitu paham saya sih. 

Saya: Sudah berapa lama bapak menunaikan zakat? 

Informan: Menunaikan zakat kurang lebih berapa tahun ya. Aduh udah lama ya. Udah 

lama sekali. 2006 y. 

Saya: Apakah rutin dalam menunaikannya? 

Informan: Alhamdulilah rutin.... 

Saya: Apakah itu satu bulan, tiga bulan? 

Informan: Kurang lebih tiga bulanan lah ya, atau dua bulanan ya. Saya kurang paham. Dua 

bulanan lah ya 

Saya: Kalau boleh tau prosedur bapak dalam menunaikan zakat bagaimana? 

Informan: Maksudnya prosedur yang seperti apa nih? 

Saya: Maksud saya ialah secara langsung ke orang yang membutuhkan atau langsung 

ke lembaga zakat? 

Informan: Alhamdulilah saya beruntung banget bisa bertemu pak Prih yang waktu itu 

dikenalkan oleh kk saya. Jadinya dari awal sampai akhir, saya menunaikan 

zakatnya melalui lembaga zakat, karena mereka sebisa mungkin menjaga 

amanah dari muzakki untuk menyalurkan zakatnya. 

Saya: Apakah bapak setuju dengan anggapan menyerahkan zakat langsung ke orang 

yang membutuhkan? 

Informan: Sangat gak setuju ya, karena setau saya kalau menyerahkan secara langsung tuh 

namanya sedekah bukan zakat. Tapi masyarakat banyak salah kaprah.Sama hal  

juga sering terjadi pas idul fitri, mereka ada juga yang berzakat langsung ke 

orang yang membutuhkan bukan dititipkan ke masjid-masjid. Sebenarnya itu 

terjadi karena mereka takut dana zakat mereka tidak disalurkan. Memang sih 

sering terjadi oknum masjid atau lembaga zakat yang membawa kabur duit 

zakat ataupun dana lainnya. Tapi kembali lagi ke diri pribadi, kalau saya pribadi 
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lebih percaya kepada lembaga zakat yang sudah punya nama, seperti Dompet 

Dhuafa, Rumah zakat dan kalau di Bandar Lampung ini LAZDAI. 

Saya: Apakah bapak mengetahui siapa saja yang menerima zakat? 

Informan: Seinget saya sih 8 golongan. Cuma saya gak inget lengkapnya. Fakir, miskin, 

muallaf, amil, gharim, dan saya lupa lagi.hahahahaha 

Saya: Secara umum apakah bapak mengetahaui dampak zakat? 

Informan: Buat saya pribadi banyak dampak zakat, seperti hati menjadi lebih tenang, 

kehidupan lebih nyaman, dan lain-lain 

Saya: Sebelum menunaikan zakat, bagaimana bapak mengatasi sebuah masalah? 

Informan: Dulu saya kurang menyerahkan sepenuhnya kepada Allah, seringkali saya tidak 

sabar dan sedikit emosi. 

Saya: Dan setelah menunaikan zakat, bagaimana perbedaannya? 

Informan: Alhamdulilah perbedaannya saya menyerahkan sepenuhnya kepada Allah, 

sabar, istighfar dan emosi sepertinya berkurang drastis ya. 

Saya: Dalam hal beribadah pak, bagaimana transformasi dari sebelum dan sesudah 

menunaikan zakat? 

Informan: Alhamdulilah semenjak berkeluarga, saya sudah rajin ibadahnya. Tapi yang 

saya rasakan  perbedaaannya pas sholat sunnah. 

Saya: Bagaimana pak perbedaaannya? 

Informan: iya, sholat sunnah saya dulu bolong-bolong tapi sekarang alhamdulilah lancar. 

Y saya percaya ini pengaruh dari zakat. 

Saya: Ketaqwaan menurut bapak apa? Dan apa ada hubungannya dengan keberkahan 

zakat? 

Informan: Ketaqawaan menurut saya simplenya gini, menjalankan perintah dan kewajiban 

dari Allah dan menjauhi larangan yang diberikan oleh Allah. Hubungannya jelas 

ada dong ya, karena dengan kita menunaikan zakat itu berarti kita sama halnya 

dengan mentaati peraturan yang Allah buat. 

Saya: Dampak terhadap keberkahan yang terjadi apa pak? 

Informan: Insya Allah hidup saya lebih patuh terhadap perintah yang Allah berikan. 

Merasa lebih lega kalau sudah menjalankan perintahnya termasuk menunaikan 

zakat. 

Saya: Masalah ketenangan dalam hidup pak, bagaimana bapak merasakannya? 

Informan: Sebelum menunaikan zakat saya beserta keluarga, alhamdulilah selalu diberikan 

ketenangan. Tidak pernah gelisah atau apapun. Baik di keluarga besar maupun 

lingkungan sekitar. 

Saya: Jadi tidak mengalami perubahan yang signifikan ya pak? 

Informan: Tapi saya merasa lebih tenang dalam hal harta. Karena sudah menunaikan apa 

yang diwajibkan oleh Allah. 

Saya: Selanjutnya tentang kenyamanan pak, apakah ada hubungannya dengan 

keberkahan zakat? 

Informan: Insya Allah ada, terasa lebih nyaman baik dalam diri saya sendiri di lingkungan 

keluarga, dan juga di lingkungan sekitar. 

Saya: Bagaimana kondisi hati anda jika belum menunaikan zakat? Apakah 

sepenuhnya merasa belum tentram? 

Informan: Sejujurnya iya, merasa belum tentram. Dihantui perasaan gelisah. Tapi itu wajar 

karena kan zakat salah satu rukun Islam. Dengan artian itu perintah langsung 

dari Allah untuk ummat muslim di dunia, terutama untuk saya pribadi. 

Saya: Bagaimana perkembangan dalam hal kebutuhan pokok bapak? Seperti sandang, 

pangan dan papan. 
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Informan: Gimana ya.... Alhamdulilah Insya Allah semoga semakin berkah setelah 

menunaikan zakat. tapi kembali lagi, masalah berkah atau tidak, saya serahkan 

kembali kepada Allah. Saya pasrahkan kembali. 

Saya: Kos-kosan bapak sepertinya rame ya pak? Bisa menceritakan perkembangannya 

pak? 

Informan: Alhamdulilah mas, saya bertahan selama beberapa tahun. Ya biasalah mas, 

namanya juga usaha. Ada pasang surutnya. 

Saya: Apakah ada perbedaanya pak antara sebelum dan sesudah menunaikan zakat 

dalam hal pendapatan? 

Informan: Kalau sebelum tuh pendapatan saya hanya berdasarkan gaji. Tapi perlahan saya 

mengumpulkan dari gaji saya. Dan yang membedakannya setelah saya 

menunaikan zakat, ada aja rezeki yang datang. Alhamdulilah mas. 

Saya: Apa bapak mempunyai penyakit yang bisa dibilang kronis ataupun yang 

membutuhkan biaya yang sangat besar? 

Informan: Waktu itu pernah mengalami darah tinggi dan membutuhkan obat dan biaya 

yang sangat besar. Itu kejadiannya kalau gak salah sebelum saya menunaikan 

zakat. 

Saya: Setelah menunaikan zakat, bagaimana perkembangannya pak? 

Informan: Alhamdulilah, setelah menunaikan zakat darah tingginya sih masih tapi buat 

pembelian obat ataupun rawat jalan tidak separah sebelumnya. Untuk 

pengobatan lebih mudah dan tidak mahal, semuanya dimudahkan karena Allah. 

Saya: Apakah bapak takut akan kehilangan sebagian harta bapak setelah menunaikan 

zakat? 

Informan: Alhamdulilah saya tidak takut sama sekali. Karena itu sudah kewajiban saya 

untuk menunaikannya karena Allah sudah menyuruhnya. Banyak banget surat 

dalam Al Qur’an ataupun hadist yang membahas mengenai kewajiban dan 

keutamaan zakat. 

Saya: Setelah bapak mengetahui dampak zakat terhadap kehidupan bapak, apakah 

kelak bapak akan membayar zakat lebih besar dari pada sebelumnya? 

Informan: Insya Allah, tergantung akad dan ketentuannya. 

Saya: Apakah bapak mempunyai kendala dalam menyalurkan zakat? Mungkin dari 

bapak pribadi ataupun dari lembaga zakatnya? 

Informan: Kalau dari lembaga zakatnya mungkin sdmnya perlu diperbanyak, jadi misalkan 

kita mau menunaikan zakat kita gak bisa cepat menunaikannya, harus 

menunggu petugasnya datang. Memang sih transfer bisa tapi yang saya inginkan 

ngbrol dengan petugasnya tentang zakat. dan yang paling seneng saat sesi doa 

setelah akad menunaikan zakat. LAZDAI sangat menjunjung tinggi akad saat 

transaksi zakat. kalau saya pribadi sih kebanyakan faktor males dan menunda-

nunda. 

Saya: Sekian atas wawancara yang telah bapak berikan kepada saya. Semoga zakat 

bapak semoga berkah di mata Allah. Aamiiin. Wasalamualaikum 

Warahmatullahi Wabarakatuh 

Informan: Sama-sama mas semoga penjelasan saya bisa diterima dengan baik. Terima 

kasih untuk doanya mas. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. 

 

3. Pak Eko 

Saya: Asalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh pak Eko. Selamat malam pak, 

maaf mengganggu waktunya. Yang sudah pak Prih sampaikan barusan. Nama 

saya Ryan Adi Prasetyo. Saya mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Airlangga. 
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Jurusan Sains Ekonomi Islam. Saya ingin bersilaturahmi sekaligus melakukan 

interview. 

Informan: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Silahkan jika ingin melakukan 

interview. Maaf interviewnya tentang apa ya? Biar saya ada gambarannya. 

Saya: Saya akan membahas mengenai dampak zakat terhadap muzakki pak. Saya 

dipilihkan oleh LAZDAI terutama oleh pak Prih untuk mewancarai bapak 

sebagai salah satu informannya. 

Informan: Wah pak prih bisa saja, tapi sejujurnya saya tidak pantes untuk dijadikan 

informan. Tapi baiklah gak apa-apa, saya bersedia diwawancarai. 

Saya: Alhamdulilah jika bapak berkenan untuk diwawancarai. Sebelum masuk ke 

pembahasan inti pak, saya akan bertanya mengenai kesibukan bapak keseharian 

apa? 

Informan: Kesibukan saya ya, saya bekerja di perusahaan kontraktor. 

Saya: Apakah perusahaan itu bapak yang miliki atau milik orang lain? 

Informan: Alhamdulilah berkat Allah, perusahaan itu saya yang punya. 

Saya: Selain mempunyai perusahaan kontraktor, apakah bapak mempunyai usaha 

yang lain? 

Informan: Tidak, saya Cuma punya perusahaan itu aja. 

Saya: Sebelumnya saya mau bertanya, apa sajakah dengan rukun Islam? 

Informan: Hmmmmm, sebentar saya akan inget-inget dulu. Ok, yang pertama Syahadat, 

kedua kalau gak salah sholat, ketiga puasa pada bulan ramadhan, keempat itu 

zakat dan terakhir berhaji jika mampu. 

Saya: Menurut bapak, zakat itu seperti apa? 

Informan: Zakat itu sebagai penyucian diri. 

Saya: Penyucian diri? Bisa bapak jelaskan secara jelas. 

Informan: Penyucian diri tuh seperti gini, harta kita kan gak sepenuhnya punya kita. Ada 

sebagian milik orang yang gak mampu. Besarannya kalau gak salah sekitar 

2,5% dari total penghasilan kotor kita. Mohon pak Prih untuk direvisi kalau saya 

salah. 

Saya: Menurut bapak, dalam berzakat apakah harus disertai niat? 

Informan: Tentu dong, karena manusia tempatnya salah dan dosa. Kalau diawalnya tidak 

disertai niat, nantinya akan ditakutkan menimbulkan penyakit hati seperti riya. 

Saya:  Apakah zakat merupakan kewajiban bagi setiap individu muslim yang telah 

memenuhi syarat? 

Informan: Jelas, karena zakat salah satu pilar dalam agama Islam. Selain sholat. Dan juga 

zakat berperan penting dalam perekonomian. Akan tetapi kebanyakan muslim 

menggunakan zakat untuk mengurangi pajak mereka. Mereka tidak berfikiran 

kalau zakat itu semata-mata hanya karena Allah. Bukan karena untuk 

mengurangi pajak. 

Saya: Apakah bapak mengerti sepenuhnya mengenai zakat? 

Informan: Insya Allah saya mengerti tapi tidak sepenuhnya. Saya juga mengerti karena 

majalah yang diterbitkan oleh LAZDAI.hehehehe 

Saya: Menurut bapak, apa perbedaan zakat fitrah dengan zakat mal? 

Informan: Zakat mal itu yang kita tunaikan setiap kita mendapatkan penghasilan kotor 

tetapi yang sudah mencapai ketentuan. Kalau zakat fitrah sekitar 2,5 kg beras. 

Dan ditunaikan pas mau lebaran saja. 

Saya: Apakah bapak mengetahui cara penghitungan zakat mal? 

Informan: Kalau gak salah 12,5 gram emas itu per tahun.kalau dirupiahkan mungkin setiap 

5 juta per bulan. Jadi kalau pendapatan kotor kita sudah mencapai 5 juta per 
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bulan, wajib bagi kita untuk mengeluarkannya. Mungkin pak Prih bisa 

mengkoreksinya. 

Saya: Dari tahun berapa bapak menunaikan zakat? 

Informan: Sudah lama banget, sebelum adik saya membayarkan zakat. Mungkin dari tahun 

2003 atau 2004. 

Saya: Apakah bapak rutin menunaikannya? 

Informan: Rutin gak rutin sih ya, kalau menurut saya sudah mencapai hisab. Saya akan 

membayarkannya. Jika tidak mencapai, saya akali dengan menggabungkannya 

bulan selanjutnya. Jadi Insya Allah tiap bulan saya menunaikannya. 

Saya: Jadi sebulan sekali ya pak? 

Informan: Gak tiap sebulan sekali juga sih, kadang 2 bulan, 3 bulan. Tapi tidak sampai 

setahun sekali. 

Saya: Kebanyakan masyarakat menunaikan zakat secara langsung ke orang-orang 

yang tidak mampu, apakah bapak seperti itu? 

Informan: Alhamdulilah berkat bantuan LAZDAI yang rutin memberikan informasi 

tentang zakat yang diberikan melalui majalah, saya jadi terbuka pikirannya 

kalau memberikan ke orang yang membutuhkan itu namanya sedekah bukan 

zakat. Jadi pemikiran masyarakat kebanyakan selama ini keliru. 

Saya: Apakah bapak mengetahui seseorang yang dikatakan berhak menerima zakat? 

Informan: Seinget saya kalau gak salah ada 8 golongan, kayak fakir, miskin, muallaf, fi 

sabililah, orang yang berpergian jauh, ghariim, sisanya saya lupa.hahhahaah 

Saya: Dampak zakat yang paling jelas dalam kehidupan bapak seperti apa? 

Informan: Hmmmm apa ya... Dalam kehidupan sehari-hari tapi maaf ya bukan maksud 

untuk riya atau pamer ya. Dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam hal 

ibadah, baik wajib ataupun sunnah sudah mulai rutin dan tepat waktu. 

Saya: Dalam mengatasi sebuah masalah, sebelum menunaikan zakat apa yang terjadi 

pak? 

Informan: Apa ya, kayak gak nyaman. Gelisah gitu. Tidurpun susah. Ibarat penyakit tuh 

kayak komplikasi.hehehehehe 

Saya: Sedangkan perbedaaannya setelah menunaikan zakat? 

Informan: Saya pasrahkan ke Allah karena semua masalah didatangkan oleh Allah dan 

saya meminta kepada Allah untuk dipermudahkan dan diberikan petunjuk biar 

masalah yang ada segera selesai. 

Saya: Apakah saya boleh mengetahui ibadah bapak saat sebelum menunaikan zakat? 

Informan: Sebenernya kalau cerita, saya sedikit malu. Bukan Cuma sedikit sih tapi 

banyak.hahahahah. Gini waktu itu, sebelum menunaikan zakat. Ibadah saya 

sangat kacau. Jangankan tepat waktu, full 5 waktu aja alhamdulilah banget. 

Saya: Setelah menunaikan zakat, bagaimana perbedaaannya pak? 

Informan: Tadi sempet saya jelaskan di awal, alhamdulilah setelah menunaikan zakat 

ibadah baik yang wajib ataupun sunnah meningkat drastis. Yang awalnya ogah-

ogahan sekarang jadi kayak ada beban kalau belum menunaikan ibadah seperti 

sholat  

Saya: Apakah ketaqwaan yang bapak ketahui? Dan apakah ada dampak keberkahan 

dari zakat? 

Informan: Ketaqwaan yang saya tau sih Cuma menjalankan perintah yang diberikan oleh 

Allah dan menjauhi larangan-Nya. Teorinya sih gitu tapi ya, prakteknya susah 

dan berat banget karena dari godaan setan. Salah satu faktor dampak 

menunaikan zakat yang saya alami karena Insya Allah menambah ketaqwaan 

saya kepada Allah 

Saya: Bagaimana ketenangan jiwa anda saat ini pak? 
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Informan: Alhamdulilah jiwa saya saat ini baik-baik saja. Selalu tenang jika terjadi apa-apa 

tidak menggunakan emosi. Seringkali memanjatkan doa kepada Allah terlebih 

dahulu sebelum mengadu ke manusia. Saya merasa ketenangan yang 

subhanallah luar biasa. Tidak akan terjadi sebelum saya menunaikan zakat. 

Saya: Wah apa yang terjadi pak? 

Informan: Saya selalu tidak tenang jiwanya jika terjadi apa-apa. Bawaannya negatif terus 

sama orang yang pernah menyaikiti saya. Baik itu membohongi atau apapun. 

Saya: Bagaimana kenyamanan yang bapak rasakan? Apakah ada hubungannya dengan 

berkah zakat? 

Informan: Kenyamanan saya merasa lebih baik, badan selalu seger, keluarga Insya Allah 

harmonis, dan juga lingkungan sekitar alhamdulilah lebih berkeluarga. 

Saya: Apakah itu berlaku sebelum menunaikan zakat? 

Informan: Alhamdulilah tidak mas.hehehehhe. Seperti dalam diri sendiri, saya tidak selalu 

merasa fresh, dan keluarga ada aja masalah yang terjadi. 

Saya: Apa yang anda rasakan dengan hati anda? Apakah merasa tentram jika sudah 

membayar zakat? 

Informan: Ada yang kurang kalau belum zakat, mungkin kurang tentram hatinya kalau 

belum bayar. Masyarakat kebanyakan justru deg-degan kalau malah belum 

bayar pajak bukan zakat. kadang saya bingung, sebenarnya apa yang mereka 

pikirin gitu. Y mungkin itu juga sih berlaku buat saya sebelum menunaikan 

zakat. merasa deg-degan kalau belum bayar pajak. 

Saya: Bagaimana keadaan ekonomi pokok bapak seperti sandang, pangan dan papan 

saat ini? 

Informan: Alhamdulilah selalu dicukupkan oleh Allah, manusia terkadang tidak selalu 

cukup dengan apa yang Allah berikan. Seperti sudah ada motor, pengen mobil, 

sudah punya mobil pengen nambah, dan seterusnya. 

Saya: Apakah ada perbedaan sebelum menunaikan zakat pak? 

Informan: (terdiam cukup lama) 

Informan: Maaf ya saya lama jawabnya, karena saya membayangin saat waktu itu yang 

terjadi. bisa dibilang saya belum bisa memenuhi kebutuhan pokok keluarga 

saya. 

Saya: Maaf sebelumnya pak, apakah bapak pernah mempunyai penyakit yang bisa 

dikatakan parah atau mendekati kronis atau penyakit yang sering kambuh? 

Informan:  Hmmmmmmm.... (Beliau menjawab dengan lama), Gini, saya sebenarnya 

pernah ngalamin namanya muntah darah, ya penyebabnya karena rokok. Saya 

sering banget merokok, tidak merokok kayak gimana gitu. Ibaratnya kayak 

makan sayur tapi kurang garam. 

Saya: Inalilahi, boleh tahu tidak pak penyebab bapak merokok apa? 

Informan: Tidak lain karena stress di PHK, ilmu agama tidak banyak jadi pelariannya ke 

rokok. 

Saya: Jadi karena PHK bapak jadi merokok? Apakah sebelumnya merokok pak? 

Informan: Bisa dibilang salah satu faktor, belum lagi masalah keluarga dan lainnya. 

Saya: Tapi kalau sekarang bagaimana pak? Apakah masih? 

Informan: Alhamdulilah sudah tidak lagi. Sejak muntah darah dan paru-paru yang sudah 

tidak sehat lagi. Saya beruntung punya keluarga dan adek yang selalu support 

saya kapanpun. 

Saya: Alhamdulilah jika tidak lagi. Apakah pas bapak sakit, bapak belum menunaikan 

zakat? 

Informan: Hehehehehe, memang belum sih mas. Saya memang belum menunaikannya 

karena bisa dibilang saya miskin ilmu tentang agama mas. 
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Saya: Apakah ada perbedaannya setelah bapak menunaikan zakat? 

Informan: Percaya tidak percaya sih ya, salah satu faktor karena zakat. karena pas sakit 

saya dikunjungi oleh salah satu ustad, beliau mengingatkan kalau harus 

menunaikan rukun Islam dan rukun Iman. Dan salah satunya beliau panjang 

lebar cerita tentang zakat. keutamaan zakat, yang wajib zakat seperti apa, dan 

sebagainya. Ya dari situ saya tersadar, karena saya belum pernah menunaikan 

zakat sekalipun.  

Saya: Apa yang bapak lakukan selanjutnya? 

Informan: Saya lakuin silaturahmi dengan ustad-ustad untuk tau lebih lanjut tentang zakat 

itu seperti apa, menunaikannya bagaimana dan lain-lain. Dan salah satu ustad 

itu memperkenalkan saya dengan pak Prih yang waktu itu masih belum ketua 

LAZDAI. Saya banyak dapat pelajaran dari zakat. dan perubahannya dapat saya 

rasakan secara nyata. Yaitu kesehatan semakin membaik, meskipun sakit tidak 

terlalu parah terutama kesehatan batin saya yang semakin pasrah menyerahkan 

semuanya karena Allah. Karena Allah lah yang mengingatkan hambanya 

dengan memberikan cobaaan kepadanya. Kalau hambanya kuat, Insya Allah 

akan ditingkatkan keimanannya. 

Saya: Selanjutnya tentang pendapatan pak, bisa memberikan gambaran mengenai 

pendapatan bapak sebelum dan sesudah menunaikan zakat? 

Saya: Sepertinya perusahaan yang bapak miliki pesat ya perkembangannya? 

Informan: Alhamdulilah, prosesnya begitu lama. 

Saya: Bisa bapak ceritakan prosesnya? 

Informan: Prosesnya begitu panjang ya. Singkat di awal perusahaan itu didirikan karena 

kondisi kepepet karena saya di PHK dari kantor kalau gak salah tahun 1998 atau 

1999. Saya lupa tepatnya kapan. Saya menggunakan sebagian dana PHK saya 

untuk mendirikan perusahaan yang alhamdulilah sampai sekarang masih 

bertahan. Dan sebagian lainnya untuk keperluan rumah. Awalnya yang 

mendirikan hanya saya dan dibantu oleh adek saya. Kami menawarkan 

kerjasama dengan beberapa perusahaan atau perorangan yang pernah kerja sama 

dengan saya ataupun adek saya. Alhamdulilah bulan ketiga kami mempunyai 

klien. Jd dr bulan pertama sampai kedua belum ada klien dan berarti belum ada 

pemasukan. Berkat Allah bulan selanjutnya sampai sekarang minimal sebulan 

ada 1 klien. 

Saya: Subhanallah, sangat menarik perjalanan dalam perusahaannya ya pak. 

Informan:  Iya, banyak senang dan sedihnya mendirikan perusahaan ini. Senangnya bisa 

membantu perusahaan orang lain dalam hal pembangunan bangunan perusahaan 

mereka. Sedihnya saat pembayaran yang terkadang terlambat. Waktu itu kalau 

gak salah inget ada yang sampai 1 tahun terlambat pembayarannya. Yahh 

begitulah namanya di dunia bisnis. Kudu bisa sabar, sabar dan sabar. Bisa 

dibilang dunia bisnis ini lebih kompleks dibandingkan dunia politik. Sesnsitif 

soalnya apalagi ini berhubungan dengan uang. 

Saya: Apakah itu salah satunya karena menunaikan zakat juga pak? 

Informan: Saya rasa demikian mas. Perekonomian keluarga cepat melesat dan saya selalu 

dimudahkan dalam beberapa hal. Baik dalam hal mencari klien, negosiasi, 

sampai tahap akhirnya. 

Saya: Apakah bapak takut akan kehilangan sejumlah uang untuk membayar zakat? 

Informan: Hahahahaha, saya tidak takut sama sekali. Karena dalam Al Qur’an atau Hadist 

disebutkan bahwa kalau gak salah isinya tuh Allah udah menjamin dan 

mengembalikan lebih banyak uang yang kita zakatkan. Tapi saya tidak berharap 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DAMPAK ZAKAT TERHADAP...TESIS RYAN ADI PRASETYO



lebih. Ini semata-mata karena pengabdian hamba terhadap penciptanya. Dan 

semata-mata karena menolang sesama ummat Islam. 

Saya: Setelah bapak menjelaskan hidayah mengenai zakat, apa bapak akan 

menunaikan zakat lebih besar dari pada sebelumnya? 

Informan: Maaf sebelumnya, saya tidak ingin riya atau apapun namanya. Saya selalu 

menunaikan zakat lebih dari ketentuan. Tapi lebihnya saya anggep sebagai 

sedekah bukan zakat. karena setau saya tunaikan zakat sesuai takaran atau 

ukurannya. 

Saya: Apakah yang membuat bapak berubah dalam kehidupan? 

Informan:  Yang pertama jelas dari diri sendiri, Allah telah menyadarkan saya. Yang kedua 

ialah faktor dukungan orang tua, keluarga saya dan adek saya. 

Saya: Apakah ada kendala atau masalah dalam membayar zakat? baik dalam diri 

bapak pribadi ataupun dari lembaga zakatnya? 

Informan: Kalau dari lembaga zakatnya tidak ada ya, justru mereka selalu memberikan 

informasi terbaru mengenai zakat. baik peredaran zakat yang sudah digunakan  

ataupun apapun mengenai zakat. mereka memberikan majalah sekitar sebulan 

sekali. Justru kendala yang terjadi ialah pada diri sendri, y itu males. Udah itu 

aja.hahahahaha 

Saya: Cukup lama interview kali ini, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya 

untuk bapak karena bersedia untuk diwawancarai. Mohon maaf telah 

menggangu waktunya dan mohon maaf jika banyak salah kata dalam 

wawancara pada malem hari ini pak. Wasalamualaikum Warahmatullahi 

Wabarakatuh 

Informan: Ya sama-sama mas. Semoga tugas akhir cepat selesainya dan dipermudah oleh 

Allah. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh 

Saya: Aamiin.. Terima kasih pak atas doanya. 

 

4. Pak Widodo 

Saya: Asalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ryan 

pak. Saya dari Unair Surabaya. Yang tadi sudah diberitahu oleh mas Rusdi 

mengenai maksud dan tujuan saya ke sini, yaitu ingin silaturahmi dan 

wawancarai bapak dengan fokus mengenai keberkahan zakat yang bapak terima. 

Informan: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.Monggo aja mas kalau mau 

wawancarai saya, tapi waktu saya tidak banyak ya. Mungkin sekitar 15 menit. 

Karena saya mau anter anak ke dokter mas.. 

Saya: Syafakallah pak untuk anaknya. Gini pak, apakah bapak masih inget dengan 

rukun Islam? Apa aja tuh pak? Bisa disebutkan? 

Informan: Terima kasih mas atas doanya. Insya Allah masih inget. Rukun Islam tuh ada 6 

eh sorry 5, yang pertama jelas syahadat, kedua sholat, tiga zakat, empat puasa, 

terakhir itu haji jika mampu. 

Saya: Mengenai rukun Islam yang ketiga, menurut bapak zakat itu seperti apa? 

Informan: Zakat itu sama pentingnya kayak sholat dan syahadat. Ibarat rumah, sholat 

sebagai tiang atau ceker ayamnya, nah kalau zakat itu seperti atapnya. Karena 

zakat itu melindungi kita yang menunaikan dari harta yang tidak berkah. 

Maksudnya gini, tiap harta kita tuh kan ada bagian dari orang lain bisa 

dikatakan orang yang tidak mampu. 

Saya: Apakah setiap bapak berzakat, harus dan wajib dilandasi oleh niat? 
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Informan: Insya Allah harus dilandasi oleh niat. Biar kita terhindar dari penyakit hati. 

Seperti riya, iri dan lain-lain. Tapi tetep ya, kudu pasrah. Maksudnya kita gak 

boleh berharap apa-apa sama Allah. Wes lillahitaala wae mas. 

Saya: Apa zakat itu kewajiban bagi Muslim yang telah memenuhi syarat pak? 

Informan: Sama seperti yang bilang tadi, zakat tuh wajib bagi setiap muslim. Tapi kembali 

lagi syarat dan ketentuan berlaku. Seperti apa dia sudah memenuhi hisabnya?  

Saya: Apakah bapak mengerti sepenuhnya tentang zakat? 

Informan: Alhamdulilah sejauh ini saya terbantu dengan majalah yang dikeluarin 

LAZDAI, karena saya dapet informasi terbaru tentang zakat. 

Saya: Apa perbedaan zakat maal dengan zakat fitrah? 

Informan: Perbedaannya ada di waktu dan ukurannya. Waktu, zakat maal tiap waktu bisa 

asal sesuai dengan ketentuan, zakat fitrah waktunya menjelang Idul Fitri. 

Sedangkan kalau ukurannya tuh, zakat maal sesuai ketentuan yang berlaku. 

Kalau zakat fitrah sebanyak 2,5 kg beras. 

Saya: Sudah berapa lama bapak menunaikan zakat? 

Informan: Udah lama mas, sekitar tahun 2005. 

Saya: Apakah bapak rutin menunaikannya? 

Informan: Alhamdulilah rutin mas. 

Saya: Proses kerutinannya berapa kali pak? Apakah sebulan sekali? Atau 2 bulan 

sekali? Atau bahkan 3 bulan sekali? 

Informan: Tidak tentu sih mas, terkadang sebulan sekali tapi paling lama sih 3 bulan 

sekali. Selebihnya gak pernah. 

Saya: Apakah proses bapak dalam menunaikan zakat langsung diberikan ke orang 

yang membutuhkan atau langsung ke lembaga zakat? 

Informan: Alhamdulilah sampai sekarang sayang menyerahkan ke lembaga zakat yang 

berkompeten dalam distribusi zakat. Tapi awalnya saya menyerahkan langsung 

ke orang yang membutuhkan. Awalnya memang saya belum punya ilmunya 

mas. Belum tahu apa-apa tentang zakat.  

Saya: Jadi apakah bapak setuju mengenai orang yang menyalurkan zakatnya langsung 

ke orang yang membutuhkan? 

Informan: Menurut saya sih mas ada 2 faktor yang mempengaruhinya. Pertama memang 

mereka gak tau ilmunya, yang kedua mereka tidak percaya dengan lembaga 

zakat karena mereka takut dana yang mereka keluarkan untuk zakat tidak 

disalurkan tepat sasaran. Ya ini menjadi tantangan ke depannya untuk lembaga 

zakat.untuk lebih transparasi, yakinin calon muzakki, dan masih banyak lagi 

tantangannya. 

Saya: Apa bapak mengetahui siapa aja yang berhak menerima zakat? 

Informan: Inget-inget dulu ya. Mungkin sekitar 8 golongan. Fakir, miskin, muallaf, fi 

sabilillah, ghariim, amil, waduh yang lain saya lupa mas. Tapi setau saya kalau 

gak semuanya diserahkan 8 golongan tapi diprioritas. 

Saya: Menurut bapak secara umum, dampak zakat itu apa? 

Informan: Macem-macem mas, lebih pasrah kepada Allah, harta lebih berkah, dan lain-

lain. 

Saya: Bisa diceritakan tidak pak dalam menghadapi sebuah masalah yang rumit? 

Sebelum dan sesudah menunaikan zakat. 

Informan: Sebelum menunaikan lebih cepet emosinya ya. Sesudahnya y lebih gampang 

dikontrolnya. Itu aja sih mas. 

Saya: Maaf sebelumnya pak, saya ingin mengetahui mengenai ibadah bapak baik yang 

wajib ataupun sunnah dengan kondisi sebelum dan sesudah menunaikan zakat? 
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Informan: Saya selalu diajarkan untuk selalu menunaikan ibadah wajib kayak sholat gitu, 

jadi alhamdulilah kalau yang wajib seperti sholat wajib sudah tepat waktu dan 

tidak bolong baik sebelum ataupun sesudah menunaikan zakat. Tapi 

perbedaannya saat menjalankan ibadah sunnah seperti puasa senin kamis dan 

sholat sunnah, terkadang sebelum menunaikan zakat saya bolong-bolong 

puasanya. Tapi saat ini Insya Allah tidak lagi mas. 

Saya: Masalah ketenangan pak, bagaimana ketenangan hati bapak dan keluarga? 

Informan: Ini masih berhubungan dengan sebelum dan sesudah menunaikan zakat ya mas? 

Saya: Iya pak. Masih berkaitam. 

Informan: Saya juga diajarkan orang tua untuk selalu bersikap santun terhadap siapapun. 

Jadi kalau kita santun ke orang, orang itu Insya Allah akan santun ke kita 

dengan kata lain hati kita akan selalu tenang mas.  

Saya: Jadi apakah tidak ada perbedaannya pak? 

Informan: Perbedaan ada tapi tidak signifikan. 

Saya: Bisa dijelaskan pak perbedaanya apa? 

Informan: Apa ya.... Lebih tenang aja sih. Itu aja kira-kira mas. 

Saya: Bagaimana kebutuhan pokok bapak saat ini? 

Informan:  Kebutuhan pokok saya saat ini Insya Allah lebih berkah. Lebih banyak 

bersyukur kepada Allah. 

Saya: Apakah bapak mempunyai gejala kesehatan yang kronis atau ringan? 

Informan: Kalau gejala yang kronis tidak ada, alhamdulilah. Tapi kalau yang ringan 

biasanya sih flu. 

Saya: Tapi bagaimana perkembangan setelah menunaikan zakat pak? 

Informan: Lebih baik, lebih sehat setiap saat. Maaf mas, karena saya harus buru-buru anter 

anak saya ke dokter ya mas. 

Saya: Baik pak, tidak apa-apa. Insya Allah semoga cepat sembuh anaknya pak. 

Informan: Aamiin... 

Saya: Terima kasih sebelumnya pak. Wasalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Informan: Sama-sama mas. Sukses buat tugas akhirnya 
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