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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berdasarkan penelusuran dari beberapa sumber 

kepustakaan, penulis menemukan sejumlah skripsi yang sedikit membahas 

tentang perilaku muzakki dalam berzakat, sebagai berikut: 

Bachmid, G. (2012). Meneliti tetang Perilaku Muzakki Dalam 

Membayar Zakat Mal (Studi Fenomenologi Pengalaman Muzakki Di Kota 

Kendari ). Jurnal Aplikasi manajemen, 10 (2), 425-436. Peneliti 

menyimpulkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengungkap dan 

memaknai keyakinan muzakki terhadap kewajiban zakat mal, 2)  

mengetahui dan memaknai perilaku muzakki dalam menunaikan zakat 

mal, dan 3) memaknai fenomena yang dirasakan oleh muzakki sebagai 

balasan atau dampak ketaatan membayar zakat. Sesuai dengan fokus dan 

tujuan penelitian yang ingin mengungkap perilaku wajib yang meliputi 

aspek-aspek keyakinan tentang wajib  kewajiban zakat, perilaku/praktek 

penunaian terhadap kewajiban zakat, dan dampak yang dirasakan muzakki 

sebagai balasan zakat, maka pendekatan yang digunanakan adalah 

pendekatan kualitatif.  

Dengan metode analisis fenomenologi Schultz. Dengan pendekatan 

ini maka fenomena diberi ruang seluas-luasnya untuk menceritakan 

dirinya sendiri. Berdasarkan fenomena dan pemaknaannya, maka 

dikemukakan proposisi mayor sebagai berikut: 1) nilai-nilai yang ingin 



9 
 

 
 

diwujudkan oleh muzakki dalam membayar zakat mal adalah nilai 

spiritual, nilai ekonomi, nilai humanitis, dan nilai moral/psikologi; 2) 

memperluas kemanfaatan (mashlahah) zakat adalah tujuan utama dari 

perilaku muzakki, dan ditentukan oleh keberadaan lembaga pengelola 

yang dipercaya; dan 3) zakat yang ditunaikan secara konsisten adalah 

strategi alternatif untuk mengembangkan harta, memelihara kesehatan, 

menjaga keamanan, dan mewujudkan keturunan yang cerdas. 

Uzaifah, U. (2007). Meneliti tentang Studi Deskriptif Perilaku 

Dosen Perguruan Tinggi Islam DIY Dalam Membayar Zakat. La_Riba, 

1(1)), 127-143. Peneliti menyimpulkan bahwa karakteristik dosen pada 

perguruan tinggi Islam Yogyakarta yaitu : pria (69%), usia antara 30-40 

tahun (48%), pendidikan terakhir Strata II (70%), pangkat golongan III 

(95%), lama kerja dibawah 10 tahun (53%), dan tidak terikat jabatan 

struktural (73%). Berdasarkan perilaku cara perhitungan zakat yang 

dilakukan: zakat harta (emas dan perak): 55 % muzakki mengambil 2,5% 

dari total harga setelah mencapai nisab. Zakat pencarian dan profesi : 80% 

muzakki mengambil 2,5% dari pendapatan kotornya.  

Mengenai  perilaku ini, sebagian besar ulama lebih menganjurkan 

menghitung berdasarkan pendapatan bersih agar muzakki bisa memenuhi 

kebutuhan rutin pokoknya. Zakat kekayaan dan dagang : 10% muzakki 

mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dari keuntungan yang diperoleh. Angka 

tersebut sangatlah kecil karena 83% dari dosen PTI di Yogyakarta tidak 

melakukan kegiatan perdagangan. Mengenai perilaku ini, syariah sudah 

mengatur bahwa perhitungan zakat kekayaan dagang adalah dengan 

dihitung setelah terjadi penggabungan seluruh kekayaan dagang adalah 
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dengan dihitung setelah terjadi penggabungan seluruh kekayaan baik 

modal ataupun keuntungan lainnya. Sehingga tidak tepat bila mengambil 

zakat kekayaan dagang hanya dari keuntungan atau hanya dari modal saja.  

Berdasaran perilaku dalam bentuk zakat yang disalurkan : 100% 

muzakki menyalurkan zakat kekayaan dalam bentuk uang. Berdasarkan 

perilaku dalam memilih media penyaluran zakat : 44% muzakki memilih 

menyalurkan zakatnya secara individu. Perilaku diperbolehkan dalam syariat 

terutama melihat negara Indonesia yang bukan negara Islam sehingga tidak ada 

kewajiiban bagi muzakki untuk menyerahkan harta zakatnya terutama harta 

zahir. Berdasarkan perilaku dalam memilih waktu pembayaran zakat : zakat 

harta (emas dan perak) : 56% muzakki membayarkan zakat setahun sekali pada 

sekitar bulan Ramadhan. Zakat pencarian dan profesi : 80% muzakki memilih 

membayarkan zakat kekayaan atas pencarian dan profesi setiap mendapatkan 

hasil pencarian dan profesi.  

Mengenai pemilihan waktu tidak diperdebatkan di kalangan ulama. 

Zakat kekayaan dagang : 9% muzakki membayarkan zakat atas kekayaan 

dagangnya setahun sekali pada sekitar bulan Ramadhan. Kecil  angka 

tersebut dikarenakan 87% dari dosen PTI di Yogyakarta tidak melakukan 

kegiatan perdagangan. Mengenai perilaku ini syariah memberikan 

kebebasa karena haul hanya membaatasi genapnya satu tahun 

kepemilikann baik jatuhnya diluar maupun sekitar bulan Ramadhan. 

Berdasarkan perilaku dalam memilih jalur pembayaran zakat: 85% 

muzakki melakukan pembayaran zakat pencarian dan profesi melalui 

institusi yang menaungi mereka. Metode analisa data menggunakan 

analisa deskriptif dengan menampilkan hasil dalam prosentase. 
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 Huda, N., & Ghofur, A. (2012). Meneliti tentang Analisis Intensi 

Muzakki Dalam Membayar Zakat Profesi. Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu 

Ekonomi Syariah, 4 (2). Peneliti menyimpulkan bahhwa secara bersama-

sama variabel sikap, norma subjective, kendali perilaku, penghasilan, 

pendidikan, dan pengetahuan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel intensi muzakki dalam membayar zakat profesi. Namun secara 

parsial variabel norma subjective dan kendali perilaku memiliki pengaruh 

yang positif dan signifikan terhadap variabel intensi muzakki dalam 

membayar zakat profesi.  

Nilai sumbangan efektif variabel sikap terhadap variabel intensi 

berzakat muzakki adalah sebesar 9,81 %. Sumbangan efektif variabel 

norma subjective terhadap variabel intensi berzakat muzakki adalah 

16.64%. sumbangan efektif variabel kendali perilaku terhadap variabel 

intensi berzakat muzakki adalah sebesar 3.84%. Nilai sumbangan efektif 

variabel penghasilan terhadap intensi muzakki dalam membayar zakat 

profesi adalah sebesar 0.28%. nilai sumbangan efektif variabel pendidikan 

terhadap intensi muzakki dalam membayar zakat profesi adalah sebesar 

0.10%. Sementara nilai  sumbangan efektif variabel pengetahuan terhadap 

intensi muzakki dalam membayar zakat profesi adalah sebesar 0.20%. 

Nilai sumbangan efektif yang paling dominan mempenggaruhi variabel 

intensi muzakki membayar zakat profesi adalah variabel norma subjective 

yaitu sebesar 16.64%. metode penelitian yang diggunakan dalam penelitia 

ini adalah jenis kuantitatif. 
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  Satrio, E., & Siswantoro, D. (2016). Meneliti tentang Analisis 

Faktor Pendapatan, Kepercayaan Dan Religiusitas Dalam Mempengaruhi 

Minat Muzakki Untuk Membayar Zakat Penghasilan Melalui Lembaga 

Amil Zakat. Peneliti menyimpulkan bahwa variabel/ konstruk pendapatan 

berpengaruh secara signifikan terhadap minat masyarakat membayar zakat 

di Lembaga Amil Zakat. Berdasarkan nilai t statistik sebesar 4,385 dan 

signifikan pada nilai t tabel >1,96, maka dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis pertama yang menyatakan bahwa faktor pendapatan berpengaruh 

positif terhadap minat masyarakat membayar zakat di Lembaga Amil 

Zakat, variabel/konstruk kepercayaan berpengaruh secara signifikan 

terhadap minat masyarakat membayar zakat di Lembaga Amil Zakat.  

Berdasarkan nilai t statistik sebesar 4,206 dan signifikan pada nilai 

t tabel >1,96, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua yang 

menyatakan bahwa faktor kepercayaan berpengaruh positif terhadap minat 

masyarakat membayar zakat di Lembaga Amil Zakat. Analisis faktor 

pendapatan, kepercayaan dan religiusitas dalam mempengaruhi minat, 

variabel/ konstruk religiusitas berpengaruh secara signifikan terhadap 

minat masyarakat membayar di Lembaga Amil Zakat. Berdasarkan nilai t 

statistik sebesar 4,321 dan signifikan pada nilai t tabel > 1,96, maka dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa religiusitas 

berpegaruh positif terhadap minat masyarakat membayar zakat di 

Lembaga Amil Zakat. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa faktor 

pendapatan, kepercayaan, dan religiusitas secara bersama-sama 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat muzakki dalam 
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membayar zakat melalui Lembaga Amil Zakat resmi yang tersedia. 

metode yang digunakan adalah  metode pendekatan kuantitatif. 

Rulian, N. A., Anggraeni, L., & Lubis, D. (2017). Meneliti tentang 

Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Muzakki Dalam Memilih 

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ): Studi Kasus Di Badan Amil Zakat 

Nasional Kota Bogor. Jurnal Al Muzara’ah, 3 (1), 20-32. Peneliti 

menyatakan bahwa berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh beberapa 

kesimpulan. Pertama, persepsi muzakki terhadap kinerja BAZNAS kota 

Bogor sudah cukup baik. Hal ini dilihat dari nilai mean pada variabel 

program penyaluran zakat, reliability, responsiveness, assurance, 

emphaty, tangible, dan fasilitas yang menunjukkan nilai mean lebih besar 

dari tiga dari skala lima. 

 Variabel yang mendapatkan nilai mean tertinggi adalah variabel 

keandalan artinya BAZNAS  Kota Bogor memberikan pelayanan yang 

profesional, mudah, dan cepat, serta memiliki prosedur penerimaan dan 

pemanfaatan zakat yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kedua, 

faktor- faktor yang memengaruhi muzakki dalam memilih OPZ adalah 

keandalan dan citra lembaga dengan nilai odds ratio sebesar 1.704 dan 

1.501. hasil penelitian yang menunjukkan bahwa tingkat keandalan OPZ, 

dan citra lembaga merupakan variabel yang memengaruhi muzakki. 

Metode regresi logistik digunakan untuk menganaisis faktor-faktor yang 

memengaruhi muzakki dalam memilih OPZ. Analisis deskriptif digunakan 

untuk menganalisis persepsi muzakki terhadap OPZ.  
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B. Landasan Teori 

1. Zakat 

a. Definisi Zakat 

Dari segi bahasa, zakat memiliki kata dasar “zaka” yang berarti 

berkah, tumbuh, suci, bersih dan baik. Sedangkan zakat secara 

terminologi berarti aktivitas memberikan harta tertetu yang diwajibkan 

Allah SWT dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan 

kepada orang-orang yang berhak
12

. Zakat bukanlah derma atau 

sedekah biasa, zakat adalah iuaran wajib. Zakat perintah Allah yang 

harus dilaksanakan dan hukumnya wajib
13

. QS. At-Taubah [9]:103 

                              

      

Artinya : 

“Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan 

menyucikan meraka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya 

doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah maha 

mendengar, maha  mengetahui.” 

 

Beberapa definisi terkait dengan zakat dari empat madzhab, 

sebagai berikut: 

1) Menurut Malikiyah bahwa zakat yaitu mengeluarkan 

sebagian tertentu dari harta tertentu yang telah sampai nishab 

kepada yang berhak menerima, jika kepemilikan, haul (genap 

satu tahun) telah sempurna selain barang tambang, tanaman 

dan harta temuan.   

                                                             
12

 Sri Nurhayati, Wasilah. Akuntansi Syariah di Indonesia, (Jakarta: salemba empat, 2014),  278 
13

 Mardani, Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia, (Jakarta: PT Refika Aditama,2011),  30 
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2) Menurut Hanafiah bahwa zakat adalah pemberian hak 

kepemilikan atas sebagian harta tertentu kepada orang tertentu 

yang telah ditentukan kepada orang tertentu yang telah 

ditentukan oleh syariat, semata-mata karena Allah SWT. 

3) Menurut Syafi’iyyah zakat yaitu nama untuk barang yang 

dikeluarkan untuk harta atau badan kepada pihak tertentu. 

4) Menurut Hanabilah zakat adalah hak yang wajib pada harta 

tertentu kepada kelompok tertentu yang dikeluarkan pada 

waktu tertentu
14

. 

 Dapat disimpulkan dari beberapa definisi zakat menurut empat 

mahzab bahwa zakat merupakan bagian harta yang kita miliki, 

dimana sebagian dari harta itu terdapat hak untuk disalurkan 

kepada yag berhak menerima dengan sebuah ketentuan ataupun 

persyaratan yang sudah ada
15

. 

Hadits berkaitan dengan zakat sebagai berikut : 

“ Ali mengatakan bahwa Abbas bertanya kepada Nabi Mengenai 

membayar zakat sebelum waktunya. Beliau mengizinkannya.” 

(Ibnu Majah, Abu Dawud, dan Tirmidzi)
16

. 

b. Macam-macam zakat 

1) Zakat Fitrah (jiwa) 

 Zakat fitrah atau disebut dengan zakat jiwa yang dimaknai 

zakat untuk mensucikan diri, dengan kata lain melalui zakat 

manusia menjadi fitrah kembali. Zakat fitrah merupakan zakat 

                                                             
14

 Ahmad Nashiruddin Savid, Efektfitas Zakat Produtif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik, 

Jurnal Falah Ekonomi Syariah, vol.2, No.1,(Februari, 2017), 93-94 
15

Ibid, 93-94 
16

 Muhammad Sharif, Sistem Ekonomi Islam, (Jakarta:Kencana prenada media group, 2012), 82 
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yang menjadi kewajiban bagi seluruh umat islam atau semua 

jiwa yang hidup dikalangan umat Islam. Semua wajib 

membayar zakat fitrah bahkan bagi mereka yang tidak mampu 

membayar zakat fitrahnya sendiri, kewajiban membayar zakat 

dipikul oleh seseorang yang bertanggung jawab memberi 

nafkah atas dirinya artinya zakat fitrah merupakan zakat yang 

diwajibkan bagi seluruh kalangan
17

. 

Zakat fitrah dapat disebut zakat yang diwajibkan pada akhir 

puasa ramadhan, hukumnya wajib atas setiap muslim, kecil 

atau dewasa, laki-laki maupun perempuan
18

. Zakat fitrah 

mempunyai fungsi yaitu fungsi ibadah, fungsi membersihkan 

orang yang berpuasa dari ucapan dan perbuatan yang tidak 

bermanfaat dan memberikan kecukupan kepada orang-orang 

miskin pada hari raya fitri
19

. Zakat fitrah dibayarkan sesuai 

dengan kebutuhan pokok suatu masyarakat, dengan ukuran 

yang disesuaikan dengan kondisi ukuran atau timbangan yang 

berlaku, dapat diukur dengan satuan uang. Di Indonesia, zakat 

fitrah diukur dengan timbangan beras sebanyak 2,5 kilogram
20

. 

2) Zakat Maal (harta) 

Zakat yang dikeluarkan untuk mensucikan harta, apabila 

harta itu telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat
21

. Zakat 

maal bagian dari harta kekayaan seseorang atau badan hukum 

                                                             
17

 Umiarso, Hervina, Zakat untuk keberkahan umat dan zaman,( Jakarta: Lentera Ilmu Cendikia, 

2015), 24 
18

 Mardani, Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia, (Jakarta: PT Refika Aditama,2011),  39 
19

 Mursyidi, Akuntansi Zakat Kontemporer, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 78 
20

 Ibid. 
21

 Umiarso, Hervina, Zakat untuk keberkahan umat dan zaman,( Jakarta: Lentera Ilmu Cendikia, 

2015), 24 
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yang wajib diberikan kepada orang-orang tertentu setelah 

mencapai jumlah minimal tertentu dan telah dimiliki selama 

jangka waktu tertentu pula
22

. Zakat maal adalah zakat kekayaan 

yang dikeluarkan dari kekayaan atau sumber kekayaan itu 

sendiri. Uang adalah pendapatan dari profesi, usaha, investasi 

merupakan sumber kekayaan 
23

. 

c. Harta yang wajib di zakati 

Harta yang dikenai zakat sebagai berikut : 

1) Emas, perak, dan uang 

2) Perdagangan dan perusahaan 

3) Hasil pertanian, perkebunan, dan hasil perikanan 

4) Hasil pertambangan 

5) Hasil peternakan 

6) Hasil pendapatan dan jasa 

7) Rikaz 

d. Pihak yang berhak menerima zakat 

Sasaran dana zakat telah ditentukan oleh Allah SWT. Dalam Al-

Quran surat At-Taubah [9]: 60. 

                            

                            

Artinya : 

“  Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang 

miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk 

(memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang berutang, 

untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai 

kewajiban dari Allah. Allah maha mengetahui, maha bijaksana”. 

                                                             
22

 Mardani, Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia, (Jakarta: PT Refika Aditama,2011), 39 
23

 Mursyidi, Akuntansi Zakat Kontemporer, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006),   81 
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Zakat mempunyai dua dimensi, yatu dimensi ibadah (ritual) dan 

dimensi sosial (ibadah sosial). Dana zakat dapat didayagunakan untuk 

memperkecil jurang pemisah antara si miskin dan si kaya. 

Menumbuhkembangkan solidaritas sosial, menghilangkan sifat 

materialisme dan indiviualisme
24

. 

Dari delapan asnaf dapat diperluas maknanya sehingga 

penyalurannya tidak hanya terpaku pada tekstual ayat
25

 . 

a. Fakir merupakan kondisi seseorang yang tidak mempunyai sumber 

penghasilan sehingga hidupnya sehari hari sangat kekurangan. 

b. Miskin merupakan kondisi seseorang yang mempunyai sumber 

penghasilan, tetapi penghasilan yang diperoleh masih sangat kecil 

sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. 

c. Amil yaitu individu, lembaga, atau institusi pengelola zakat. 

Mereka berhak menerima zakat untuk operasional dan biaya hidup 

mereka karena  amil juga manusia biasa yang mempunyai 

kebutuhan. Besaran jatah untuk amil dibatasi maksimal hanya 12,5 

% diharapkan dengan memasukkan amil sebagai salah satu asnaf 

penerima zakat, memacu untuk bekerja lebih baik lagi bagi 

kemaslahatan dan kesejahteraan umat. 

d. Muallaf yaitu individu yang baru saja masuk Islam. Mereka berhak 

menerima zakat karena masuknya mereka kedalam Islam, mereka 

dikucilkan dari kehidupan yang membuat mereka terkucil dari segi 

ekonomi. 

                                                             
24

 Mursyidi, Akuntansi Zakat Kontemporer, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006),   51-52 
25

 Nur Riyanto, Pengantar Ekonomi Syariah Teori Dan Praktik, (Bandung: Pustaka setia, 

2015),281-282 
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e. Riqab atau budak adalah manusia diperlakukan tidak layak yang 

dinggap sebagai benda. Pada saat ini budak tidak ada lagi, tetapi 

kondisi yang mendekati hal tersebut masih ada. 

f. Gharimin adalah individu yang terlilit hutang dan hutang tersebut 

dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan bukan untuk 

keperluan maksiat seperti judi. Pada konteks kekinian timbul 

pemikiran apakah asnaf ini dapat diperluas dengan utang yang 

dilakukan oleh negara, agar dana zakat mampu pula membebaskan 

pemerintah dari utang yang membelit. 

g. Sabilillah merupakan kondisi individu yang berjuang untuk 

menegakkan agama Allah SWT. Hal ini terjadi pada para mujahid 

Islam di Palestina atau Afganistan yang berjuang untuk 

menegakkan agama Islam. Para mujahid ini berhak menerima 

zakat. Dana bagi pembangunan masjid, rumah sakit, pesantren, 

madrasah ataupun sekolah  dapat dikategorikan sebagai perjuangan 

di jalan Allah SWT. (fi sabilillah), serta mampu memberikan 

kesegaran spiritual kepada kaum muslim yang membutuhkan. 

h. Ibnu sabil yaitu individu yang sedang dalam perjalanan dan 

perjalanan yang dilakukan adalah untuk kebajikan, bukan untuk 

maksiat. Seseorang yang sedang dalam perjalanan dakwah berhak 

untuk mendapatkan zakat. Asnaf ini dapat diperluas menjadi 

beasiswa bagi para pelajar dan mahasiswa. 

 

 



20 
 

 
 

e. Prinsip zakat 

Prinsip zakat menurut M.A Mannan dalam Nur Rianto zakat 

mempunyai enam prinsip sebagai berikut :
26

 

1) Prinsip keyakinan keagamaan yaitu bahwa orang yang 

membayar zakat melakukan satu manifestasi dari keyakinan 

agama bahwa dengan membayar zakat maka telah mematuhi 

kewajiban agamanya dan wujud syukur kepada Allah SWT. 

Atas segala rezeki, nikmat dan karunia yang telah diterima. 

2) Prinsip pemerataan dan keadilan yaitu zakat adalah sebagai 

salah satu instrumen dalam pemerataan dan distribusi 

pendapatan masyarakat. Dengan membayar zakat maka akan 

mampu memperkecil ketimpangan distribusi pendapatan yang 

ada di masyarakat. 

3) Prinsip produktifitas, individu atau institusi yang membayar zakat 

adalah yang memiliki kelebihan rezeki, rezeki didapat karena 

produktifitas kerja yang tinggi. Kewajiban zakat akan memacu 

produktifitas kerja dan etos kerja yang tinggi sebab orang yang 

terkena kewajban zakat adalah orang yang memiliki harta yang 

berkecukupan dan orang yang merasa bahwa ia ingin 

mengeluarkan zakat tertentu dan senantiasa meningkatkan 

produktifitasnya agar memiliki harta yang cukup untuk berzakat. 

4) Nalar, masuk akal apabila zakat harta yang menghasilkan harus 

dikeluarkan. 

                                                             
26

 Nur Riyanto, Pengantar Ekonomi Syariah Teori Dan Praktik, (Bandung: Pustaka setia, 

2015),281-282. 
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5) Prinsip kebebasan maksudnya zakat hanya dibayar oleh orang 

yang bebas dan sehat jasmani serta rohaninya. 

6) Prinsip etika dan kewajaran, yaitu bahwa zakat tidak akan 

diminta secara semena-mena tanpa memerhatikan akibat yang 

ditimbulkan sehingga zakat hanya diwajibkan kepada 

seseorang yang memiliki harta berlebih dan bukan kepada 

kelompok yang kurang mampu dan tidak akan menimbulkan 

kemudharatan kepada yang melaksanakannya. Orang yang 

menunaikan kewajiban zakat tidak akan melarat bahkan 

hartanya akan semakin berkah dan bertambah
27

. 

2. Infaq 

a. Definisi Infaq 

Menurut bahasa infaq berasal dari kata anfaqa yang berarti 

mengeluarkan sesuatu (harta) utuk kepentingan sesuatu. Infaq menurut 

bahasa juga diartikan mengeluarkan. Menurut terminologi berarti 

mengeluarkan harta karena taat dan patuh kepada Allah SWT dan 

menurut kebiasaan yaitu untuk memenuhi kebutuhan. Infaq dilakukan 

oleh seorang muslim sebagai rasa syukur ketika menerima rezeki dari 

Allah dengan jumlah sesuai kerelaan dan kehendak muslim tersebut
28

.  
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Firman Allah dalam Al Quran surat Al Baqarah [2]: 195   

 
 

                 

Artinya : 

“Dan infaqkanlah (hartamu) dijalan Allah, dan janganlah kamu 

jatuhkan (diri sendiri) kedalam kebinasaan dengan tangan sendiri, 

dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang 

berbuat baik”. 

 

Hadits berkaitan dengan infak sebagai berikut : 

“ Asma’ melaporkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “ Berinfaklah 

dan jangan kamu hitung supaya Allah tidak menghisabmu, dan jangan 

menimbun agar Allah tidak menahan darimu. Berinfaklah seberapa kamu 

dapat lakukan.” ( Bukhori dan Muslim)
29

. 

Infaq merupakan penggunaan harta untuk memenuhi kebutuhan 

(sharful maal ilal haajah). Kata lain infaq merupakan kegiatan penggunaan 

harta secara konsumtif yakni pembelanjaan atau pengeluaran harta untuk 

memenuhi kebutuhan bukan secara produktif, yaitu penggunaan harta 

untuk dikembangkan dan diputar lebih lanjut secara ekonomis (tamiyatul 

maal)
30

. Infaq adalah pemberian yang tidak ditentukan jenis, jumlah dan 

waktu suatu kekayaan atau harta harus didermakan. Pemilik harta diberi 

kebebasan menentukan jenis harta, berapa jumlah yang didermakan dan 

kapan derma tersebut sebaiknya diserahkan
31

. 
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Infaq tidak memiliki nishab dan haul seperti zakat sehingga tidak ada 

batasan baik dari segi besaran dan waktu bagi seseorang untuk 

menginfaqkan hartanya, maka dengan demikian masyarakat akan lebih 

mudah menunaikan infaq dan sedekah  dengan nilai berapapun. Infaq 

bukan hibah, derma atau anugrah dari orang-orang kaya untuk orang-

orang fakir, tetapi hak dan keutamaan yang besar bagi orangg-orang fakir 

atas orang-orang kaya, karena mereka adalah sebab pahala yang di dapat 

oleh orang-orang kaya.dana yang bersumber dari infaq memiliki potensi 

yang cukup besar dan dapat dioptimalkan lagi pengelolaan baik dari segi 

penghimpunan maupun pendayagunaan untuk kegiatan-kegiatan yang 

produktif bagi pembangunan umat atau kesejahteraan masyarakat
32

 .  

3. Muzakki  

Muzakki adalah orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat
33

.  

4. Perilaku 

a. Definisi perilaku 

Perilaku adalah operasionalisasi dan aktualisasi sikap 

seseorang atau suatu kelompok dalam atau terhadap suatu (situasi dan 

kondisi), lingkungan (masyarakat, alam, teknologi, atau organisasi). 

Ilmu jiwa mendefinisikan perilaku adalah kegiatan organisme yang 

dapat diamati oleh organisme lain atau oleh berbagai instrumen 

penelitian. Perilaku adalah laporan verbal mengenai pengalaman 

                                                             
32
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subjektif dan disadari
34

. Perilaku manusia adalah suatu fungsi dari 

interaksi antara individu dengan lingkungannya. Perilaku manusia 

berbeda satu sama lain dan perilaku ditentukan oleh lingkungannya 

masing-masing. Perilaku pada dasarnya  dibentuk oleh kepribadian 

dan pengalaman
35

. 

b. Hubungan antara sikap dan perilaku  

Sikap adalah kecenderungan jiwa terhadap sesuatu. Sikap 

menunjukkan arah, potensi, dan dorongan menuju sesuatu itu. 

Sedangkan Perilaku adalah operasionalisasi dan aktualisasi sikap 

seseorang atau suatu kelompok dalam atau terhadap suatu (situasi dan 

kondisi), lingkungan (masyarakat, alam, teknologi, atau organisasi)
36

.  

Definisi sikap dan perilaku menunjukkan perilaku mendapat pengaruh 

yang kuat dari motif kepentingan. Namun bukan hanya kepentingan 

yang disadari yang dapat mempengaruhi terbentuknya perilaku 

seseorang. Kondisi dari luar (Lingkungan) juga mempengaruhi. 

Perilaku yang timbul dalam hubungan itu adalah response spontan 

(gerak refleks) terhadap kondisi tersebut. Ada perilaku yang terjadi 

tidak karena pentingnya disadari dan juga tidak terjadi sebagai 

response terhadap lingkungan melainkan terjadi begitu saja, ikut-

ikutan, terhanyut bersama-sama dengan lingkungan. Terdapat perilaku 

yang dibuat (direkayasa) dari luar terhadap barang-barang, terutama 

komoditas, sehingga terlihat berprilaku. Perilaku suatu komoditas 

adalah daya tariknya. Daya tarik dikemas dari komponen seperti 
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bentuk, warna, aroma, tampilan, susunan, bahan, dan sebagainya. 

Perilaku tersebut bersifat ekstrinsik
37

. 

Perilaku dipengaruhi oleh kondisi yang datang dari luar 

(lingkungan) dan kepentingan yang disadari (dari dalam) oleh yang 

bersangkutan. Hal itu dapat digambarkan sebagai sebuah model : 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

   

       

          

    

   

             

 

Gambar 2.1 

Faktor perilaku (model geometrik) 

(Sumber : Taliziduhu Ndraha, 2010) 
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c. Hubungan antara sikap, norma subjektif, dan niat berprilaku 

Hubungan antara sikap, norma subjektif dan niat berprilaku 

menurut teori of reasoned action
38

. 

Mulai tahun 1980 teori reasoned action digunakan untuk 

mempelajari perilaku manusia dan untuk mengembangkan intervensi 

yang lebih tepat.  Berawal dari timbulnya kritik terhadap teori dan 

pengakuan sikap yang sering kali tidak tepat., yaitu tidak dapat 

memperkirakan perilaku yang timbul. Ajzen dan Fishbein dalam 

Sarlito mengungkapkan teori tindakan beralasan (theory of  reasoned 

action) dengan melihat anteseden atau penyebab perilaku volisional/ 

perilaku yang dilakukan atas kemauan sendiri
39

. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 

Hubungan antara sikap, norma subjective dan niat berprilaku 

menurut teori reasoned action  

(Sumber : Sarlito W. Sarwono, 2006 dalam Nurul Huda, 2012) 
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Menurut Ajzen dalam Saifuddin, menambahkan menurut kerangka 

teori reasoned action intensi merupakan kekuatan utama yang menjadi 

sumber motivasi seseorang untuk bertingkah laku tertentu. Semakin 

kuat  intensi melakukan tingkah laku tertentu , maka semakin besar 

kemungkinan untuk melakukan tingkah laku tersebut
40

. 

Menurut Sarwito dalam Nurul meengungkapkan bahwa teori ini 

mengesampingkan perilaku-perilaku yang menuntut keterampilan dan 

keahlian, seperti mengecat, melukis, dan sebagainya. Teori ini 

mengesampingkan kebiasaan (habit), keahlian, dan tindak refleks. 

Sementara the theory of planned behavior menggambarkan integrasi 

yang menyeluruh dari komponen sikap, norma subjective, dan persepsi 

atas control perilaku ke dalam struktur yang didesain untuk 

mendapatkan penjelasan dan prediksi yang lebih baik tentang perilaku. 

Model ini menyarankan bahwa alat prediksi terbaik terhadap perilaku 

adalah minat untuk membeli 
41

. 

Theory of planned behavior secara khusus menghubungkan antara 

kepercayaan (keyakinan) dengan sikap. Berdasarkan model tersebut 

seseorang akan mengevaluasi sikap terhadap perilaku ditentukan oleh 

aksebilitas keyakinan. Dimana keyakinan merupakan probabilitas subjektif 

bahwa perilaku tersebut akan menghasilkan hasil yang pasti
42

. 

d. Perilaku konsumen 

Perilaku konsumen adalah tindakan yang langsung terlibat dalam 

pemerolehan, pengonsumsian, dan penghabisan produk atau jasa. 
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Perilaku konsumen merupakan studi unit-unit dan proses pembuatan 

keputusan yang terlibat dalam penerima, penggunaan dan pembelian 

serta penentuan barang, jasa dan ide. Perilaku konsumen adalah semua 

kegiatan, serta proses psikologi yang mendorong tindakan untuk 

memilih pada saat sebelum menggunakan produk atau jasa 
43

. 

Menurut Loudon dan Schiffman dalam Nurul mengatakan bahwa 

perilaku konsumen merupakan kegiatan sejak dari mencari, membeli, 

menggunakan, mengevaluasi dan menghentikan pemakaian dari 

produk dan jasa yang diharapkan akan dapat memuaskan kebutuhan. 

Perilaku konsumen bukan hanya dilihat dari apakah seseorang 

membeli atau tidak suatu produk, melainkan proses yang menyeluruh 

sejak dari mencari hingga menghentikan pemakaian suatu produk atau 

jasa
44

. 

Dari pengertian perilaku konsumen dapat disimpulkan bahwa 

perilaku konsumen adalah : 

1.  Disiplin ilmu yang mempelajari perilaku individu, kelompok, atau 

organisasi dan proses-proses yang digunakan kosumen untuk 

menyeleksi, menggunakan produk, pelayanan, pengalaman (ide) 

untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen, dan dampak 

dari proses-proses tersebut pada konsumen dan masyarakat. 

2. Tindakan yang dilakukan oleh konsumen guna mencapai dan 

memenuhi kebutuhan baik dalam penggunaan, pengonsumsian, 

maupun penghabisan barang dan jasa, termasuk proses  keputusan 

yang mendahului dan yang menyusul. 
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3. Tindakan atau perilaku yang dilakukan konsumen yang dimulai 

dengan merasakan adanya kebutuhan dan keinginan, kemudian 

berusaha mendapatkan produk yang diinginkan, mengonsumsi 

produk tersebut, dan berakhir dengan tindakan-tindakan 

pascapembelian yaitu perasaan puas atau tidak puas 
45

. 

e. Model perilaku konsumen 

Model perilaku konsumen dari Assael, ada tiga faktor yang 

mempengaruhi konsumen dalam membuat keputusan pembelian yaitu 

konsumsi individu, lingkungan, dan penerapa strategi pemasaran
46

. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umpan balik bagi pemasar 

 

Gambar 2.3 

Model perilaku konsumen menurut Assael 

(Sumber : Assael, 1992 dalam Nurul Huda, 2012) 
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Gambar diatas menjelaskan bahwa terdapat tiga faktor yang 

mempengaruhi pilihan konsumen dalam membeli barang atau jasa 

yaitu : 

1. Konsumen individual artinya bahwa pilihan untuk membeli 

barang/jasa dipengaruhi oleh hal-hal yang ada pada diri 

konsumen seperti kebutuhan, persepsi, sikap, kondisi 

geografis, gaya hidup, karakteristik kepribadian individu, 

pendidikan, dan penghasilan konsumen. Perubahan sosial 

ekonomi mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli, 

baik untuk kebutuhan primer maupun sekunder. Pendidikan 

mempengaruhi konsumen dalam membuat keputusan, 

konsumen yang berpendidikan tinggi mempunyai pandangan 

yang berbeda terhadap alternatif merk, harga dibanding dengan 

konsumen berpendidikan yang lebih rendah. 

2. Faktor lingkungan artinya bahwa pilihan konsumen terhadap 

barang/jasa dipengaruhi oleh lingkungan yang mengitarinya.  

3. Penerapan strategi pasar merupakan stimuli pemasaran yang 

dikendalikan oleh pemasar/pelaku bisnis. Dalam hal ini 

pemasar berusaha mempengaruhi konsumen dengan 

menggunakan stimuli pemasaran seperti iklan dan sejenisnya 

agar konsumen bersedia memilih produkk yang ditawarkan
47

. 
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Model perilaku konsumen yang lain terbagi menjadi tiga dimensi 

sebagai berikut:
48

 

a. Stimulus pemasaran dan stimulus lain maksudnya adalah rangsangan 

untuk konsumen. Stimulus lain dalam teori pemasaran adalah berupa 

kondisi ekonomi, politik/hukum, budaya dan teknologi yang 

dirancang untuk memotivasi konsumen. 

1) Kondisi ekonomi 

Kondisi ekonomi yang stabil memudahkan produsen/pemasar 

menentukan strategi pemasaran. Kondisi ekonomi 

mempengaruhi perancangan strategi pemasaran. Kondisi 

ekonomi  juga mempengaruhi perilaku konsumen. Kondisi 

ekonomi kunsumen yang stabil dan baik akan memudahkan 

konsumen merencanakan pembelian. 

2) Politik/hukum 

Peraturan /perundang-undangan/politik, baik yang dibuat 

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, mempengaruhi 

kegiatan pemasaran. 

3) Budaya  

Kebudayaan adalah simbol dan fakta yang kompleks, yang 

merupakan hasil cipta, karsa, dan karya manusia yang 

dipercayai, dipedomani, dan diwariskan dari satu generasi ke 

generasi berikutnya. Sebagai penentu dan pengatur tingkah laku 

manusia dalam masyarakat tertentu. Faktor budaya 
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mempengaruhi strategi pemasaran perusahaan, diantaranya 

dalam hal gaya hidup, nilai-nilai/ norma-norma, kepercayaan, 

kebiasaan, selera, dan kelas sosial masyarakat. Perilaku 

konsumen dipengaruhi budaya. 

4) Teknologi  

Teknologi mempengaruhi strategi pemasaran produsen/pemasar 

untuk membujuk konsumen terutama dalam hal selera dan gaya 

hidup, cara hidup, dan pola konsumsi konsumen. Perkembangan 

dalam bidang teknologi telah mengubah cara/gaya hidup 

seseorang. Teknologi mempengaruhi perilaku konsumen. 

Semakin meningkatnya kemajuan dibidang teknologi, 

kebutuhan dan keinginan konsumen pun meningkat, baik secara 

kualitas maupun kuantitas. 

b. Kotak hitam konsumen. 

Kotak hitam konsumen terdapat dua cakupan yaitu : 

1) Karakteristik konsumen ( jenis kelamin, umur, tempat tinggal, 

tingkat pendidikan, dll.) 

2) Proses pengambilan keputusan konsumen yang dimulai dengan 

beberapa masalah yaitu kebutuhan, keinginan yang belum 

terpuaska, pencarian informasi, pengevaluasian, pembuatan 

keputusan pembelian, dan tindakan pascapembelian. 

c. Respon konsumen 

Dari definisi perilaku konsumen dapat disimpulkan bahwa 

perilaku konsumen adalah tindakkan yang dilakukan konsumen guna 
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mencapai dan memenuhi kebutuhannya baik untuk menggunakan, 

mengkonsumsi, dan menghabiskan barang dan jasa. Faktor-faktor 

yang mempengaruhi perilaku konsumen antara lain :
49

 

a. Faktor budaya 

Faktor budaya adalah penyebab dasar keinginan dan perilaku 

konsumen. Kebudayaan merupakan faktor penentu yang paling 

dasar dari keinginan dan perilaku seseorang. Budaya dapat 

didefinisikan sebagai kreativitas manusia dari satu generasi ke 

generasi berikutnya dan sangat menentukan bentuk perilaku 

dalam kehidupan. Kebudayaan adalah suatu hal yang komplek 

yang meliputi ilmu pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, adat, 

kebiasaan dan norma yang berlaku pada masyarakat. 

b. Faktor sosial 

Faktor sosial adalah kelompok kecil seperti keluarga, peran sosial 

dan status yang melingkupi konsumen tersebut. Kelompok 

referensi memiliki pengaruh langsung terhadap sikap perilaku 

sese orang. Diantaranya adalah kelompok primer seperti keluarga, 

teman, tetangga dan teman sejawat. Kelompok sekunder 

cenderung pada interaksi yang kurang berkesinambunga. 

c. Faktor pribadi 

Faktor pribadi meliputi berbagai hal diantaranya sebagai berikut : 
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1) Umur dan tahap siklus hidup, perilaku seseorang dibentuk oleh 

tahapan siklus hidup keluarga.orang dewasa akan mengalami 

perubahan tertentu ketika menjalani hidupnya. 

2) Pekerjaan 

Pekerjaan menjadi alasan tertentu seseorang menentukan pilihan. 

3) Situasi ekonomi 

Keadaan ekonomi seseorang yang terdiri dari pendapatan yang 

dapat dibelanjakan, tabungan, dan harta. 

4) Gaya hidup 

Gaya hidup seseorang secara keseluruhan yang berinteraksi 

dengan lingkungan akan mencerminkan sesuatu dibalik kelas 

sosial seseorang.  

5) Kepribadian dan konsep diri merupakan karakteristik 

psikologis yang berbeda dari setiap orang yang memandang 

respon terhadap lingkungan yang relative konsisten. 

d. Faktor sikap dan keyakinan 

Sikap didefinisikan sebagai suatu penilaian seseorang 

terhadap suka atau tidak suka, perasaann emosional imana 

tindakan lebih cenderung pada obyek  atau ide. Sikap dapat 

diartikan sebagai kesiapan seseorang dalam melakuan suatu 

tindakan atau aktivitas. Sikap mempengaruhi keyakinan, 

keyakinan sangat berpengaruh dalam menentukan suatu produk, 

merek, dan pelayanan. 
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f. Perilaku konsumen menurut pandangan Islam.  

Islam mengatur seluruh perilaku manusia dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya, demikian pula masalah konsumsi. Islam 

mengatur bagaimana manusia melakukan kegiatan-kegiatan konsumsi 

yang membawa manusia supaya berguna bagi kemaslahatan hidupnya. 

Teori konsumsi menurut pespetif Islam secara garis besar dapat dibagi 

menjadi lima antara lain sebagai berikut:
50

 

a. Tauhid (unity/persatuan)  

Konsep tauhid (dimensi vertikal) berarti Allah sebagai Tuhan yang 

Maha Esa menetapkan batas-batas tertentu atas perilaku manusia 

sebagai khalifah untuk memberika manfaat pada individu tanpa 

mengorbankan hak-hak induvidu lainnya. Hal ini berarti pranata 

sosial, politik, agama, moral, dan hukum yang mengikat 

masyarakat berikut perangkat institusionalnya disusun sedemikian   

rupa dalam sebuah unit bersistem terpadu untuk mengarahkan 

setiap individu manusia, sehingga dapat secara baik melaksanakan, 

mengontrol serta mengawasi aturan-aturan tersebut. 

b. Adil ( Equilibrium / keseimbangan) 

Adil dalam Islam diarahkan agar hak orang lain, hak lingkungan 

sosial, hak alam semesta dan hak Allah dan Rasul berlaku sebagai 

stakehoder dari perilaku seseorang. 

 

 

 

                                                             
50

 Faisal Badroen, et al., Etika Bisnis Dalam Islam (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2006), 89 



36 
 

 
 

Dalam Al QS. Al Maidah [5]:8 sebagai berikut  

              

               

Artinya : 

“Hai orang-orang yang berman, hendaklah kamu jadi orangorang 

yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi 

dengan adil. Dan jangalah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu 

kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adilah, 

karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Dan bertakwalah kepada 

Allah, sesungguhya Allah maha Mengetahui apa yang kamu 

kerjakan”. 

 

c. Free will (kehendak / bebas) 

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis 

Islam, tetapi kebebasan tidak merugikan kepentingan kolektif. 

Dalam konsep Islam memahami bahwa institusi ekonomi seperti 

pasar dapat berperan efektif dalam kehidupan ekonomii. 

d. Amanah (Responsibility / tanggung jawab)  

tanggung jawab individu begitu mendasar dalam ajaran Islam. 

Terutama jia dikaitkan dengan kebebasan ekonomi. Penerimaan 

pada prinsip tanggung jawab individu berarti setiap orang akan 

diadili secara personal di hari akhir. 

e. Ihsan ( benevolence / baik) 

Ihsan artinya melaksanakan perbuatan baik yag dapat memberikan 

kemanfaatan kepada orang lain, tanpa adanya kewajiban tertentu 

yang mengharuskan perbuatan tersebut atau dengan kata lain 

beribadah dan berbuat baik seakan-akan melihat Allah, jika tidak 

mampu, maka yakin bahwa Allah melihat. 
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C. Kerangka Proses Berfikir 

  Al-Quran dan Hadist 

1. Al-Quran  

a. Tentang zakat : (QS. At-Taubah [9]:103, 

QS. At-Taubah [9]: 60) 

b. Tentang infaq : ( QS. Al-Baqarah [2]: 195) 

c. Tentang perilaku : (QS. Al-Maidah [5]:8 ) 

2. Hadist 

a. Tentang zakat : (ibnu majah, Abu Dawud, 

dan Tirmidzi) 

b. Tentang infaq : (Bukhori dan Muslim) 

 

studi teoritik Studi Empirik 
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Kerangka Konseptual Model Analisis Kualitatif 

 

PERILAKU MUZAKKI DALAM MEMBAYAR ZAKAT DAN INFAQ  

(STUDI PADA LEMBAGA INISIATIF ZAKAT INDONESIA (IZI) SURABAYA)  
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