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Pendahuluan 
 

Berbagai upaya untuk mengatasi kemiskinan dan meningkatkan 
kesejahteraan umat terus dilakukan, bahkan lebih ditingkatkan lagi dengan 
cara menghimpun sumber dana dan memanfaatkan secara produktif dan 
berkesinambungan. Dalam ajaran Islam terdapat ibadah yang berdimensi 
langsung pada Allah ( mahdoh) dan tidak tidak langsung pada Allah ( ghoiru 
mahdoh)  
 

Dasar Kewajiban Zakat 
 

Dalam istilah agama Islam shadaqoh wajib biasanya disebut Zakat, 
walaupun kadang – kadang disebut shadaqoh saja. Kata Zakat dapat 
mempunyai arti macam – macam, zakat dapat berarti tumbuh dengan subur, 
dapat pula berarti suci dari dosa. 
 Pengertian zakat dalam arti tumbuh dengan subur  

Karena orang yang mengeluarkan zakat akan dijamin hartanya tidak 
akan habis, malah akan tumbuh berkembang, berkat pertolongan 
Allah, karena kepatuhan orang itu kepada Allah, dan do’a dari orang – 
orang yang ditolong oleh si pemberi zakat itu. 

 Pengertian zakat dalam arti mensucikan diri 
Karena seseorang yang mengeluarkan zakat telah memperlihatkan 
sifatnya tidak tamak, tidak mementingkan diri sendiri, serta 
membersihkan dari perbuatan yang kurang terpuji ( riya, iri hari dll). 

 Zakat menurut istilah : Kadar harta tertentu yang diberikan kepada 
yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat tertentu. 

 
Zakat dapat dibagi menjadi 2 bagian : 

1. zakat mal ( harta) 
yaitu zakat yang dikeluarkan atas sebagian harta yang telah mencapai 
kadarnya. 

a. Zakat Emas 



 mencapai haul ( harta yang dimiliki selama 
setahun) 

 mencapai nisab ( batasan) emas :93,6 gr, dan perak 
624 gr 

 besar zakat 2,5 % 
 perhitungan zakat emas, perak tidak 

dipakai/dipakai setahun sekali = emas yang 
dimiliki x harga emas x 2,5 % 

 emas / perakbyang dimiliki (emas yang dipakai) = 
emas yang dimiliki/dipakai x harga emas x 2,5 % 

 
b. zakat profesi 

 mencpai nishab setra 85 gr emas per tahun 
 besar zakat profesi 2,5 % 
 perhitungan zakat profesi dari pendapatan kasar ( 

bruto) 
- Tahunan : pendapatan total / tahun x 2,5 % atau 
- Bulanan : pendapatan total / tahun x 2,5 % : 12 bln 
Keterangan : 
- pengeluaran per bulan adalah pengeluaran 
kebutuhan primer ( sandang, pangan , papan), untuk 
menjaga kehati-hatian, DR.Yusuf Qardawi 
menganjurkan untuk menghitung zakat vdari 
pendapatan kasar ( brutto) 

2. zakat fitrah ( mensucikan ibadah bulan ramadhan) 
 

103.  Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan[658] dan 

mensucikan[659] mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) 

ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui. 

 
[658]  Maksudnya: zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan 

kepada harta benda 

[659]  Maksudnya: zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan 

memperkembangkan harta benda mereka. 

 

Delapan golongan yang berhak mendapatkan zakat : 
 

 fakir 
 miskin 
 muallaf 
 ibnu sabilillah 
 ghorim 
 budak 
 musafir 
 amil 

 
 
 



 
 
 
 


