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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Zakat 

Menurut bahasa zakat artinya bertambah dan berkembang. Segala 

sesuatu yang bertambah jumlahnya dan berkembang dengan pesat disebut 

zakat, sehingga dikatakan zakkaa az-zar’u (tanaman itu tumbuh dan 

berkembang) jika tanaman tersebut tumbuh dan berkembang. Adapun 

menurut istilah, zakat adalah suatu bentuk ibadah kepada allah ta’ala 

dengan cara mengeluarkan kadar harta tertentu yang wajib dikeluarkan 

menurut syariat Islam dan diberikan kepada golongan dan pihak tertentu.10 

Zakat ialah nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah Ta’ala yang 

dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat, karena di 

dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkat, membersihkan 

jiwa, dan memupuknya dengan berbagai kabajikan. Kata zakat itu, arti 

aslinya ialah tumbuh, suci, dan berkah. Firman Allah : 

يِهْم بَِها َوَصل ِ َعلَْيِهْم ۖ إِنَّ َصََلتََك  ُرُهْم َوتَُزك ِ ُخْذ ِمْن أَْمَواِلِهْم َصدَقَةً تَُطه ِ

ُ َسِميٌع َعِليمٌ   َسَكٌن لَُهْم ۗ َوَّللاَّ

Artinya : Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan 

menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya 

doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah 

Maha Mendengar, Maha Mengetahui. 

 

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang lima, dan disebut 

beriringan dengan shalat pada 82 ayat. Dan Allah Ta’ala menetapkan hukum 

                                                             
10 Syaikh Muhammad bin shalih Al-Utsaimin, Fatwa-Fatwa zakat (Jakarta Timur: Darus 

Sunnah Press 2008), 2. 
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wajib nya, baik dengan kitab nya maupun dengan Sunnah rasul nya serta 

ijma’ dari umat nya.11 

Zakat dalam undang-undang No 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan 

zakat pasal 1 ayat 2 diartikan sebagai harta yang wajib disisihkan oleh 

seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan 

ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. 

Sementara itu yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap 

pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.12 

Tujuan pengelolaan zakat yakni untuk meningkatkan pelayanan bagi 

masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama, 

meningkatkan fungsi dan peranan keagamaan dalam upaya mewujudkan 

kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatkan hasil 

guna dan daya guna zakat.13 

2.2 Pengertian Distribusi  

Distribusi berasal dari bahasa inggris yaitu distribute yang berarti 

pembagian atau penyaluran, secara terminologi distribusi adalah penyaluran 

(pembagian) kepada orang banyak atau beberapa tempat. Pengertian lain 

mendefenisikan distribusi sebagai penyaluran barang keperluan sehari-hari 

oleh pemerintah kepada pegawai negri, penduduk, dan sebagainya.14 

                                                             
11 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 3 (Bandung: PT Alma’arif Cet Ke,2 1982),5 
12 UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 Ayat 1. 
13 UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat pasal 5 ayat 1-3. 
14 Poerwadaminta, Kamus Umum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991),  269. 
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Menurut Philip Kotler distribusi adalah serangkaian organisasi yang 

saling tergantung yang terlibat dalam proses untuk menjadikan produk atau 

jasa yang siap untuk digunakan atau dikonsumsi. Dalam hal ini distribusi 

dapat diartikan sebagai kegiatan (membagikan, mengirimkan) kepada orang 

atau beberapa tempat.15 

Secara garis besar, pendistribusian dapat diartikan sebagai kegiatan 

pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian 

barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaannya 

sesuai dengan yang diperlukan (jenis, jumlah, harga, dan saat dibutuhkan). 

Dengan kata lain distribusi merupakan aktifitas pemasaran yang mampu 

menciptakan nilai tambah produk melalui fungsi-fungsi pemasaran yang 

dapat merealisasikan kegunaan atau fasilitas bentuk, tempat dan 

kepemilikan dan memperlancar arus saluran pemasaran (marketing chanel 

flow) secara fisik dan non fisik.16 

2.2.1 Macam-macam Distribusi 

Berikut ini adalah macam-macam distribusi yang digolongkan 

menjadi empat bagian antara lain: 

1) Distribusi bidang jasa adalah pelayanan langsung kepada 

pelanggan tanpa melalui perantara karena jasa dihasilkan dan 

dikonsumsi pada saat bersamaan. 

                                                             
15 Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran, (Yogyakarta: Andi, 2001),  185. 
16 Ibid,.185. 
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2) Distribusi barang konsumsi adalah barang yang langsung 

digunakan oleh individu atau anggota masyarakat untuk 

memenuhikebutuhannya, jadi barang konsumsi terkait langsung 

dengan kebutuhan yang diinginkan oleh konsumen. Distribusi 

barang konsumsi adalah penyaluran barang-barang hasil industri 

atau bahan makanan yang dari produsen kepada konsumen 

melalui agen, pengecer, lalu ke toko-toko. 

3) Distribusi kekayaan adalah kekayaan merupakan bentuk jama’ 

dari kata maal, dan kata maal bagi orang arab adalah segala 

sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk menyimpan 

dan memilikinya. Dengan demikian maka unta, kambing, sapi, 

emas, perak dan sebagainya adalah kekayaan. Menurut ulama 

hanafiah, kekayaan adalah segala sesuatu yang dipunyai dan 

bnisa diambil manfaatnya, seperti tanah, binatang, dan uang. 

Kekayaan adalah nilai asetseseorang di ukur pada satu waktu 

tertentu.17 

4) Distribusi pendapatan adalah pendapatan merupakan upaya yang 

memiliki pengaruh secara ekonomis. 

2.2.2 Pola Pendistribusian Zakat 

Secara umum bentuk pendistribusian zakat dilakukan dalam dua hal, 

yaitu pendistribusian dana zakat secara konsumtif dan pendistribusian 

                                                             
17  Ruslan Abdul Ghofur Noor, Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format 

Keadilan Ekonomi di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 87. 
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secara produktif walaupun pada awalnya lebih didominasi oleh pola 

pendistribusian secara konsumtif untuk tujuan meringankan beban mustahiq 

dan merupakan program jangka pendek dalam rangka mengatasi 

permasalahan umat tanpa harapan timbulnya mustahiq baru. Namun saat ini 

pendistribusian zakat mulai dikembangkan dengan pola pendistribusian 

secara produktif. Berikut penjelasan pola pendistribusian zakat18: 

1. konsumtif tradisional 

Pendistribusian zakat secara konsumtif tradisional adalah zakat 

dibagikan kepada mustahiq untuk dimanfaatkan secara langsung untuk 

kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa 

beras dan uang kepada fakir miskin setiap idul fitri atau pembagian 

zakat mal kepada korban bencana alam. 

2. Konsumtif Kreatif 

Pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif adalah zakat diwujudkan 

dalam bentuk lain dari barang semula, seperti pemberian alat-alat 

sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, atau bantuan sarana ibadah 

seperti sarung dan mukena. 

3. produktif tradisional 

Pendistribusian zakat secara produktif tradisional adalah zakat yang 

diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, seperti pemberian 

bantuan ternak kambing, sapi perahan atau untuk membajak sawah, alat 

pertukangan, dan mesin jahit. Pemberian dalam bentuk ini akan mampu 

                                                             
18 M. Arif Mufraini, Akuntansi dan Manajemen Zakat (Jakarta: Kencana, 2008), 153. 
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menciptakan suatu usaha dan membuka lapangan kerja bagi fakir 

miskin. 

4. produktif kreatif 

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat yang 

diwujudkan dalam bentuk pemberian modal, baik untuk membangun 

proyek sosial atau menambah modal usaha kecil, seperti pembangunan 

sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal 

usaha untuk pengembangan usaha para pedagang kecil. 

 Keempat pola pendistribusian diatas, perlu dikembangkan, karena 

pola pendistribusian zakat yang demikian sangat membantu masyarakat 

untuk hidup lebih mandiri. 

2.2.3 Ruang Lingkup Distribusi 

1) QS Al-Israa Ayat 26 

ْر تَْبِذيًرا  َوآِت ذَا اْلقُْربَٰى َحقَّهُ َواْلِمْسِكيَن َواْبَن السَّبِيِل َوََل تُبَذ ِ

“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, 

kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah 

kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros”.(QS.Al-Israa 

: 26).19 

Selain dalil-dalil Al-Qur’an ada juga hukum positif yang menjadi 

landasan untuk distribusi zakat, yaitu:  

                                                             
19 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: CV Penerbit 

Dipenogoro, 2015) 
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Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yaitu 

pada BAB III tentang pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, 

dan pelaporan tepatnya pada bagian kedua yang berbunyi sebagai 

berikut:  

a) Pasal 25 , zakat wajib didistribusikan kepada mustahik 

sesuai dengan syariat Islam. 

b) Pasal 26, Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 25 dilakukan berdasarkan skala prioritas 

dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, 

dan kewilayahan. 

Distribusi atau penyaluran zakat yang ditarik dari orang-orang kaya 

haruslah melihat skala prioritas. Skala prioritas disini maksudnya 

adalah mendahulukan orang yang paling membutuhkan, yaitu orang 

fakir miskin yeng terdekat dengan muzakki, QS. Al-Isra ayat 26. 

Ajaran zakat pada hakekatnya adalah mengajarkan pada umat 

Islam untuk kaya karena hanya dengan kaya seseorang bisa 

menjalankan ajaran zakat. Pendistribusian zakat sejak dahulu 

pemanfaatannya dapat digolongkan dalam 4 bentuk:  

1) Bersifat produktif tradisional artinya proses pemberian zakat 

diberikan dalam bentuk benda atau barang yang diketahui 

produktif untuk satu daerah yang mengelola zakat, seperti sapi, 

kambing, becak dan lain-lain. 
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2) Bersifat produktif kreatif artinya suatu proses perwujudan 

pemberian zakat dalam bentuk permodalan bergulir baik untuk 

usaha progam sosial, home industri, modal usaha kecil 

2.3 Delapan Asnaf nerima zakat 

Zakat yang sudah dikumpulkan oleh lembaga amil zakat, harus 

segera disalurkan kepada para mustahik sesuai dengan skala prioritas yang 

telah disusun dalam program kerjanya. Pihak-pihak yang berhak untuk 

menerima zakat (mustahik) menurut surat At-Taubah ayat: 60.20 

Sasaran penyaluran zakat menurut surat At-Taubat ayat 60, dapat 

dijelaskan sebagai berikut:  

1. Fakir. 

 Kenyataannya fakir miskin di masyarakat sulit untuk dibedakan dan 

dipisahkan. Golongan ini disebut sebagai golongan pertama dan kedua 

yang berhak menerima zakat. 21 Zakat yang disalurkan kepada kelompok 

ini dapat bersifat konsumtif, yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-

hari, 

2. Miskin  

Golongan orang yang mempunyai harta untuk mencukupi 

kebutuhan hidup namun tidak memenuhi standar atau orang yang lemah 

dan tidak berdaya (cacat) karena berusia lanjut, sakit atau karena akibat 

peperangan, baik yang mampu bekerja maupun tidak, tetapi tidak 

                                                             
20 AL Mishri, A. S Pilar-Pilar Ekonomi Islam. Cet 1. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 

145. 
21 Asnaini, Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam, (Ypgyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 

48. 



19 
 

 

memperoleh penghasilan yang memadai untuk menjamin kebutuhan 

sendiri dan keluarga. 

Persamaan fakir dan miskin adalah keduanya merupakan kelompok 

yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok,sedangkan perbedaan 

keduanya adalah bahwa yang tergolong fakir mereka tidak memiliki 

penghasilan dan tidak mempunyai alat kerja, untuk memenuhi 

kebutuhan pokok hidupnya, sedangkan miskin mereka memiliki 

penghasilan dan alat kerja tetapi penghasilan tersebut tidak mampu 

mencukupi kebutuhan pokoknya. 

3. Amil 

  Muhammad Rosyid Rida mengemukakan maksud dari amil pada 

surat At-Taubah ayat 103 adalah mereka yang ditugaskan oleh 

imam/pemerintah atau yang mewakilinnya untuk pelaksanaan 

pengumpulan zakat, menyimpan atau memeliharanya, termasuk para 

pengelola dan petugas administrasi.22  

Sementara Yusuf Qardhawi memberikan batasan yang lebih rinci 

tentang amil yaitu, semua orang yang terlibat/ ikut aktif dalam 

organisasi zakat, termasuk penanggung jawab, para pengumpul, 

pembagi, bendaharawan sekretaris, dll.23 

Dari kedua pengertian amil tersebut dapat diketahui bahwa amil 

bertugas mulai dari penentuan wajib zakat, penghitung dan pemungutan 

                                                             
22 Muhammad Rasyid Rida, Kemudahan Agama Islam dan Dasar-dasar Umum Penetapan 

Hukum Islam jilid 10, 513. 
23 Yusuf Qardhawi, Fiqih zakat, Juz 2, 609. 
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zakat. Mereka juga bertugas mendistribusikan harta zakat tersebut 

kepada orang yang berhak menerimanya. 

4. Mu’allaf  

Muallaf terdiri dari dua golongan yaitu “orang Islam dan orang 

musyrik” Ada empat kategori yaitu a. mereka yang dijinakkan hatinya 

agar cenderung menolong kaum muslimin. b. Mereka yang dijinakkan 

hatinya agar cenderung untuk membela umat Islam. c. Mereka yang 

dijinakkan agar masuk Islam. d. Mereka yang masuk Islam.24 

5. Riqab . 

Zakat harus dipergunakan untuk membebaskan budak belian dan 

menghilangkan segala bentuk perbudakan. Untuk itu penyaluran untuk 

kelompok ini lebih tepatnya jka diberikan kepada para tenaga kerja 

Indonesia (TKI) yang mempunyai masalah dengan majikannya atau 

ingin keluar dari tempat kerjanya. Zakat diberikan untuk membayar 

ganti rugi kepada majikannya, serta dapat dimanfaatkan dana zakat atas 

nama asnaf fakir miskinatau atas nama asnaf Ibn Sabil.25 

6. Al-Gharimin (orang-orang yang berhutang)  

Al-Gharimin yaitu orang-orang yang mempunyai utang karena 

kegiatan dalam kepentingan umum seperti mendamaikan perselisihan 

keluarga, memelihara persatuan umat Islam, dan14 sebagainya. Adapun 

syarat seseorang dikatakan gharim yaitu: gharim yang mempunyai 

                                                             
24 Ibid., 54-55. 
25 Hafidhuddin D, Zakat Dalam Perekonomian Modern. (Jakarta; Gema Insani, 2002), 135-

136. 
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kebutuhan untuk mendapatkan harta agar dapat melunasi utangnya. Ia 

berhutang untuk kepentingan ibadah kepada Allah SWT yang 

diperbolehkan oleh hukum Islam.26 

7. Sabilillah  

Sabilillah pada masa awal dapat dipahami dengan jihad fi sabilillah, 

namun dalam perkembangannya sabilillah tidak hanya terbatas pada 

jihad, akan tetapi mencakup semua program dan kegiatan yang 

memberikan kemaslahatan pada umat Islam. dapat dipahami juga bahwa 

zakat untuk sabilillah dapat diberikan pada pribadi yang mencurahkan 

perhatiannya untuk kepentingan umum umat Islam, sebagai kompensasi 

dari tugas yang mereka lakukan. Disamping itu juga diberikan untuk 

pelaksanaan program atau kegiatan untuk mewujudkan kemaslahatan 

umum umat Islam. seperti benteng, mendirikan rumah sakit dan 

pemberian layanan kesehatan. 

Para pejuang yang dengan sukarela berjihad di jalan Allah, 

berdakwah, membela Islam, serat memperjuangkan kemerdekaan 

negara. Mereka tidak mendapatkan kompensasi dan gaji atas 

aktivitasnya itu. Oleh karna itu, mereka berhak mendapatkan zakat 

untuk membantu mereka dalam melaksanakan tugas yang mulia ini. 

 

 

 

                                                             
26 Sari, E. K, Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf, (Jakarta: PT. Grasindo, 2007), 40.  
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8. Ibnu Sabil  

Ibnu Sabil yaitu orang yang kehabisan bekalnya dalam perjalanan, yang 

dimana sudah tidak mempunyai harta lagi untuk mengatarkannya agar 

sampai ke negerinya. 

2.4 Tujuan dan Manfaat Zakat 

Secara umum zakat bertujuan untuk menata hubungan dua arah yaitu 

hubungan dengan allah habluminallah dan hubungan se same manusia 

Habluminnas. Zakat dilihat secara habluminallah sebagai ibadah dan wujud 

taqwa serta rasa syukur seorang hamba kepada Allah SWT, atas nikmat 

harta yang diberikan Allah SWT kepadanya untuk mensucikan dan 

membersihkan diri dan hartanya. Sedangkan pembagian zakat dilihat dari 

habluminnas bertujuan mewujudkan rasa keadilan sosial dan kasih sayang 

di antara pihak yang berkemampuan dengan pihak yang tidak mampu, serta 

dapat memperkecil kesenjangan sosial dan problem ekonomi umat.27 

Tujuan pengelolaan zakat menurut Undang-Undang No. 38 Tahun 

1999, yaitu :  

1. Untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam 

menunaikan zakat sesuai tuntunan agama. 

2. Sebagai fungsi dan peranan keagamaan agar mewujudkan 

kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan keadilan social. 

3. Untuk meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat. 

                                                             
27 Asnaini, Zakat Produktif dalam Perpektif Hukum Islam (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 

2008), 42. 
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Sedangkan Hikmah Zakat antara lain:  

1. Untuk mengurangi adanya kesenjangan sosial antara agniya dan 

du‟afa 

2. Untuk membersihkan akhlak yang tidak baik 

3. Untuk pengembangan potensi umat 

4. Sebagai alat pembersih harta dari ketamakan orang jahat 

5. Sebagai ungkapan syukur atas nikmat yang diberikan Allah 

SWT 

2.5 Pendayagunaan Zakat 

Sesuai Undang-undang No.23 tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat 

bahwa pendayagunaan zakat termasuk bagian dari pengelolaan zakat. 

Setidaknya ada tiga yang dijelaskan dalm undang-undang Nomor 23 tahun 

2011 tersebut mengenai pendayagunaan zakat, yaitu :  

1. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka 

penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. 

2. Pendayagunaan zakat produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. 

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha 

produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan 

menteri. 

2.6 Distribusi Zakat 

Distribusi zakat dapat dilakukan dengan dua pola yaitu dengan pola 

memberikan kepada orang yang berhak menerima (Mustahiq) secara 
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konsumtif dan dapat diberikan secara produktif atau dengan cara 

memberikan modal atau zakat dapat dikembangkan dengan pola 

investasi.28 Adapun penyaluran zakat secara produktif sebagaimana 

yang pernah terjadi di zaman Rasulullah saw yang dikemukakan dalam 

sebuah hadist riwayat Imam Muslim dari Salim bin Abdillah bin Umar 

dari Ayahnya, bahwa Rasulullah saw telah memberikan kepadanya 

zakat lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi. 

Dalam kaitan dengan pemberian zakat yang bersifat produktif, 

terdapat pendapat menarik sebagaimana dikemukakan oleh Yusuf Al-

Qardhawi dalam Fiqh Zakat bahwa pemerintah Islam diperbolehkan 

membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat 

untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya bagi kepentingan fakir 

miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang 

masa. Pengganti pemerintah, untuk saat ini dapat diperankan oleh Badan 

Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang kuat, amanah dan 

profesional. BAZ atau LAZ, jika memberikan zakat yang bersifat 

produktif harus pula melakukan pembinaan atau pendampingan kepada 

para mustahik agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik, dan 

agar para mustahik semakin meningkat kualitas keimanan dan 

keislamannya. 

                                                             
28 Ismail Nawawi, Zakat Dalam Persfektif Fiqh, sosial & Ekonomi (Surabaya: Putra Media 

Nusantara, 2010), 67. 
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Pendistribusian zakat secara produktif, selain berpedoman dari 

hadist yang disampaikan oleh Rasulullah SAW sebagaimana di atas, 

juga berpedoman terhadap pendapat ahli tafsir, hadist, dan pendapat 

para Fuqaha. Para ahli tafsir memberikan penafsiran terhadap ayat 60 

surat At-Taubah yang berkaitan dengan Sabilillah. 

Menurut Imam Maraghi, semua yang berhubungan dengan 

kemaslahatan umat termasuk kedalam pengertian tersebut, seperti yang 

menyangkut urusan agama dan pemerintahan, seperti pelayanan haji 

dalam arti yang luas. Menurut Al-Qasimy dalam tafsirnya dikemukakan, 

bahwa penyaluran zakat fi-sabilillah tidak terbatas pada peperangan 

saja, tetapi lebih umum lagi, sepanjang menyangkut dengan 

kemaslahatan umum umat Islam. Oleh sebab itu Al-hasan, Ahmad dan 

Ishaq berpendapat bahwa haji termasuk juga fi-sabilillah.29 

2.7 Kerangka Berpikir 

Berdasarkan kajian di atas, maka penulis beranggapan bahwa sangat 

penting mengetahui Model Pengelolaan Pendistribusian Zakat di 

LAZISMU Kabupaten Malang. Proses penelitian yang penulis lakukan 

dapat digambarkan ke dalam kerangka berpikir pada gambar 2.1 berikut: 

 

 

 

 

                                                             
29 Ibid, 78 
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Gambar 2.1 Kerangka Berfikir 
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