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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu 

Wiwit Sugiarto, 2018, melakukan penelitian berjudul “Implementasi 

Zakat Profesi Dalam Perspektif Hukum Islam”. Penelitian ini merupakan 

jenis penelitian lapangan (field research). Dalam penelitian tersebut 

penulis mencoba untuk menemukan hokum dari zakat profesi menurut 

agama Islam, sebab hokum dari zakat profesi ini masih terdapat Ulama 

yang masih pro dan kontra , mengingat banyak sekali Aparatur Sipil 

Negara yang masih bingung tentang terkait apakah pengahasilan mereka 

sudah mencapai nisab zakat profesi.  

Kesimpulan dari penelitian ini adalah menurut hukum Islam 

pelaksanaan zakat profesi yang di lakukan oleh guru PNS di SD Negri 1 

Tanjungan tidak dapat di katakana sebagai zakat profesi tapi sebatas 

bernilai sedekah karena guru yang penghasilanya mencapai nishab hanya 

menerima sisa gaji setiap bulanya setelah di potong atau membayar hutang 

tidak mencapai nishab.
8
 Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya 

terletak pada kasus yang sama, yaitu sama-sama membahas zakat profesi, 

sedangkan perbedaanya terletak pada objek penelitianya, penelitian di atas 

membahas lebih ke hukum penerapan zakat profesi, sedangkan penelitian 

saya lebih membahas penerapan zakat profesi itu sendiri di lembaga amil 

zakat. 

                                                 
8
 Wiwid Sugiarto, 2018.“Implementasi Zakat Profesi Dalam Perspektif Hukum Islam”, diakses 13-

03-2019 pukul 22.00 dari http://repository.radenintan.ac.id/5147/ 

http://repository.radenintan.ac.id/5147/
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Siti Mulaimah, 2015, melakukan penelitian berjudul “Impelentasi Zakat 

Profesi Pegawai (Studi Terhadap Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil 

Negara (ASN) Kementrian Agama Kabupaten Demak)”. Penelitian di atas 

merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif. Peneliti 

mencoba untuk menggali bagaimana pengelolaan zakat profesi di 

Kementrian Agama Kabupaten Demak yang di lakukakn oleh Unit 

Pengumpulan Zakat (UPZ) Kantor Kementrian Agama Kabupaten Demak 

dan bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 

Kabupaten Demak.  

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kantor Kementrian Agama Kabupaten 

Demak bertugas untuk mengumpulkan zakat profesi ASN Kantor 

Kementrian Agama Kabupaten Demak menggunakan sistem pemotongan 

gaji yang di lakukan oleh Bendahara Gaji.
9
 Persamaan penelitaian di atas 

dengan penelitian saya yaitu sama-sama membahas tentang zakat profesi 

yang di kelolah oleh lembaga amil zakat, sedangkan perbedaan 

penelitiannya terletak pada tempat penelitian. 

Desitasari, 2015, melakukan penelitian berjudul “Pengelolaan Zakat 

Profesi Di Badan Amill Zakat Nasional Kota Yogyakarta Dalam 

Perspektif Sosiologi Hukum Islam”. Penelitian ini menggunakan penelitian 

kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Dalam 

penelitian diatas peneliti memberikan kesimpulan bahwasanya 

pengumpulan zakat profesi di BAZNAS kota Yogyakarta berasal dari 

lapisan masyarakt umum dan pegawai dari Pemkot Yogyakarta. 

                                                 
9
 Siti Mualimah, 2015. “Implementasi Zakat Profesi Pegawai (Studi Pengelolaan Zakat Profesi 

Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementrian Agama Kabupaten Demak)”, diakses 10-04-2019 pukul 

13.53 dari http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/723/1/Skripsi%20siti%20mualimah.pdf  

http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/723/1/Skripsi%20siti%20mualimah.pdf
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Pembayaran zakat profesi yang di lakukan oleh muzakki bervariasi, rata-

rata di analogikan dengan zakat perdagangan dengan nisab senilai 85 gram 

emas dan kadar zakatnya 2,5%.  

Pegawai membayarkan zakat profesi 1,5% dari gajinya. Tidak semua 

pegawai Pemkot Yogyakarta melaksanakan zakat profesi. Bagi yang tidak 

melaksanakan zakat profesi, dalam ikrar zakat yang di edarkan pengelola 

BAZNAS, pegawai mengisikan kesanggupan untuk membayar infaq yang 

jumlahnya tergantung keinginan dan keikhlasan pegawai itu sendiri.
10

 

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian saya terletak pada jenis 

penelitianya yaitu sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dengan 

pendekatan lapangan (field research), sedangkan perbedaannya terletak 

pada pembahasanya, penelitian saya membahas peningkatan pendapatan 

BAZNAS ketika menerpakan zakat profesi, sedangkan penelitian di atas 

lebih membahas zakat profesi dalam perspektif sosiologi hukum Islam. 

Dahlia, 2014, melakukan penelitian berjudul “Implementasi Zakat 

Profesi (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Nasional/LAZNAS) 

PKPU Cabang Makasar”. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif 

kualitatif. Dalam penelitian ini, penulis menemukan bahwa implementasi 

zakat profesi di PKPU Cabang Makassar dapat berjalan dengan baik 

karena telah di sosialisasikan kepada masyarakat beserta lembaga yang di 

lakukan dengan metode yang bervariatif, dan hasilnya sudah meningkat. 

Karena melihat adanya penigkatan jumlah zakat profesi dari tahun 2010-

2013.  

                                                 
10

 Desitasari, 2015.”Pengelolaan Zakat Profesi Di Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta 

Dalam Prespektif Sosiologi Hukum Islam”, diakses 10-04-2019 pukul 14.18 dari http://digilib.uin-

suka.ac.id/17337/1/BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf 

http://digilib.uin-suka.ac.id/17337/1/BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf
http://digilib.uin-suka.ac.id/17337/1/BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf
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Lembaga Amil Zakat (LAZNAS) PKPU Cabang Masakassar sudah 

membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ), unit ini berfungsi sebagai 

kaki tangan dari LAZNAS untuk mengumpulkan semua dana zakat profesi 

yang kemudian di transferkan ke rekening LAZNAS PKPU Cabang 

Makassar.
11

 Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya terletak pada 

pembahasan zakat profesi, sedangkan perbedaannya terletak pada metode 

penlitian yang di gunakan, penelitian di atas menggunakan metode 

kualitatif deskriptif sedangkan penelitian saya menggunakan metode 

kualitatif field research. 

Hani Tahliani, 2014, melakukan penelitian berjudul “Efektifitas Surat 

Edaran Bupati No 451/12/32/2/KESRA Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan 

Zakat Profesi PNS Dalam Pengumpulan Zakat Profesi BAZDA Kabupaten 

Karawang”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. 

Penelusin menemukan bahwa hasil keefektifan surat edaran Bupati No 

451/12/32/2/KESRA Tahun 2006 tentang pelaksanaan zakat profesi PNS 

dalam pengumpulan zakat profesi BAZDA Kabupaten Karawang dapat di 

katakana efektif, berdasarkan banyaknya frekuensi yang selalu menjawab 

efektif dan sangat efektif, efektif sebesar 51,81%, sangat efektif sebesar 

34,77%, tidak efektid sebesar 13,13% dan sangat tidak efektif sebesar 

0,29% dari 77 responden.
12

 Persamaan penelitian di atas dengan penelitian 

saya yaitu sama-sama membahas tentang zakat profesi yang di terapkan 

                                                 
11

 Dahlia, 2014.”Implementasi Zakat Profesi (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat 

Nasional/LAZNAS) PKPU Cabang Makassar”, diakses 10-04-2019 pukul 15.28 dari 

http://repositori.uin-alauddin.ac.id/1556/1/DAHLIA.pdf 
12

 Hani Tahliani, 2014.”Efektifitas Surat Edaran Bupati No 451/12/32/KESRA Tahun 2006 

Tentang Pelaksanaan Zakat Profesi PNS Dalam Pengumpulan Zakat Profesi Di BAZDA 

Kabupaten Karawang”, diakses 10-04-2019 pukul 16.17 dari  

http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/25210/3/HANI%20TAHLIANI-FSH.pdf 

http://repositori.uin-alauddin.ac.id/1556/1/DAHLIA.pdf
http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/25210/3/HANI%20TAHLIANI-FSH.pdf
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oleh lembaga amil zakat, sedangkan perbedaanya terletak bada tempat 

penelitian dan juga metode penelitian yang di gunakan. 

A. Kajian Teori 

1. Definisi Zakat 

Ditilik dari sudut etimologi, menurut pengarang Lisan al Arab, kata 

zakat merupakan kata dasar dari zaka yang berarti suci, berkah, tumbuh, 

dan terpuji, yang semua arti itu sangat popular dalam penerjemahan 

baik Al Quran maupun Hadits.
13

 Hal ini sudah sesuai dengan Firman 

Allah dalam surat At Taubah ayat 103 yang berbunyi: 

رُُهْم َوتُ زَكِّيِهم ِِبَا َوَصلِّ َعَلْيِهْم  ِِلِْم َصَدَقًة تَُطهِّ َتكَ  ِإن   ۖ  ُخْذ ِمْن أَْموََٰ ُمْ  َسَكن   َصَلوَٰ  ۖ   ِل 
يع  َعِليم   ُ َسَِ  َوٱَّلل 

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan itu 

zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan 

berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) 

ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi 

Maha Mengetahui.” 

 

Menurut terminology zakat adalah kadar harta tertentu yang 

diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan syarat tertentu.
14

 

Sedang makna zakat secara Syar’I adalah bagian tertentu dari harta 

yang tertentu, dibayarkan kepada orang tertentu yang berhak 

menerimanya sebagai ibadah dan ketaatan kepada Allah. Zakat kadang 

juga disebut dengan shodaqoh, sehingga zakat adalah shodaqoh dan 

shodaqoh adalah zakat, lafadznya berbeda namun maknanya sama. 

Dalam Al Quran terdapat makna zakat yang dilafadzkan shodaqoh. 

Misalnya Firman Allah: 

                                                 
13

 Sudirman, 2007. “Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas”. Malang: UIN-Malang Press. Hal.1 
14

 Hasan Ali, 1997. “Zakat, Pajak Asuransi, Dan Lembaga Keuangan (Masail Fiqhiyah 

II)”.Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Cet. 2. Hal 1. 
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َا ٱلص َدقََُٰت لِْلُفَقَرا ِكيِ  ءِ ۖ  ِإَّن  ِمِليَ  َوٱْلَمسََٰ  رَِّقابِ ٱل َوِف  قُ ُلوبُ ُهمْ  َوٱْلُمَؤل َفةِ  َعَلي َْها َوٱْلعََٰ
ُ َعِليم  َحِكيم   ٱَّلل ِ  َسِبيلِ  َوِف  َوٱْلغََٰرِِميَ  َن ٱَّللِ  َوٱَّلل  َوٱْبِن ٱلس ِبيِل َفرِيَضًة مِّ  

Artinya: “sesungguhnya shodaqoh (zakat-zakat)itu hanyalah untuk 

orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat,para 

muallaf yang di bujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-

orang yang berhutang, untuk di jalan Alaah, dan orang-orang yang 

sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang di wajibkan 

Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”(QS. At 

Taubah: 60).
15

  

 

Padangan 4 Imam 4 Madzab mengenai definisi zakat: 

a. Malikiyah memberikan definisi bahwa zakat adalah mengeluarkan 

sebagian tertentu yang telah sampai nisab kepada orang yang berhak 

menerima, jika kepemilikan haul (genap satu tahun) telah sempurna 

selain barang tambang, tanaman, dan harta temuan.  

b. Hanafiyah memberikan definisi bahwa zakat adalah pemberian hak 

kepemilikan atas sebagian harta tertentu dari harta tertentu kepada 

orang terentu yang telah ditentukan oleh syariat, semata-mata karena 

Allah . kata “pemberian hak kepemilikan” tidak masuk di dalamnya 

“sesuatu yang hukumnya boleh”. Oleh karena itu, jika seseorang 

memberikan makan pada anak yatim dengan niat zakat maka tidak 

cukup dianggap sebagai zakat. Kecuali jika orang tersebut 

menyerahkan makan kepada anak yatim itu, sebagaimana jika orang 

tersebut memberi pakaian pada anak yatim. Hal itu dengan syarat si 

anak yatim memahami dengan baik penerimaan barang. 

                                                 
15

 As Syahtah Husein, 2004. “At Tatbiq Al Muashir Li Az Zakat;Kaifa Tahsib Zakat 

Malik”.Jakarta: Penerbit Pustaka Progresif. Cet.1. Hlm 4-5. 
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c. Syafi’iyah memberikan definisi bahwa zakat adalah nama untuk 

barang yang dikeluarkan untuk harta atau badan (diri manusia untuk 

zakat fitrah) kepada pihak tertentu. 

d. Definisi zakat menurut Hanabilah adalah hak yang wajib pada harta 

tertentu kepada kelompok tertentu pada waktu tertentu. 

Dengan demikian, jelas bahwa zakat dalam definisi para fuqoha 

digunakan untuk perbuatan pemberian zakat itu sendiri. Artinya 

memberikan hak yang wajib pada harta. Zakat dalam urf fuqoha 

digunakan juga untuk pengertian bagian tertentu dari harta yang 

ditetapkan oleh Allah sebagai hak orang-orang fakir. Zakat di namakan 

shodaqoh karena menunjukkan kejujuran hamba dalam beribadah dan 

taat kepada Allah.
16

 

2. Beberapa Macam Harta Yang Wajib Di Zakatkan 

a. Zakat emas dan perak 

Para fuqoha sepakat mengenai kewajiban zakat logam baik 

lempengan, tercetak atau berupa wadah atau berupa perhiasan 

menurut Hanafiyah. Nishab emas adalah 85 gram. Sedangkan 

untuk nishab perak menurut Hanafiyah sekitar 700 gram perak, 

menurut mayotitas Ulama sekitar 642 gram perak. Ukuran yang 

wajib untuk emas dan perak adalah 2,5%. Jika seseorang memiliki 

dua ratus gram emas dan telah genap satu tahun maka zakatnya ada 

                                                 
16

 Az Zuhaili Wahbah, 2011. “Fiqih Islam Wa Adillatuhu 3”. Jakarta:Gema Insani. Cet 1. Hlm 

165-166. 
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5 dirham, dalam setiap dua puluh mitsqal zakatnya setengah 

dinar.
17

 Dalilnya adalah Hadits Ali dari Nabi Muhammad : 

“jika kamu mempunyai dua ratus dirham dan telah genap satu 

tahun, maka di dalamnya ada zakat 5 dirham” (HR. Abu Daud, 

Baihaqi) 

 

b. Zakat rikaz dan  barang tambang  

Yang di maksud dengan rikaz ialah harta yang terpendam sejak 

masa jahiliyah, dan ditemukan disuatu bidang tanah yang belum 

pernah dimiliki seseorang pada masa Islam. Apabila ada seseorang 

menemukan emas atau perak, maka wajib baginya mengeluarkan 

khumus atau seperlima,
18

 dalilnya sebagaimana yang diriwayatkan 

Bukhori dan Muslim, Nabi bersabda: 

“Dan pada rikaz zakatnya adalah seperlima” 

Barang tambang adalah segala sesuatu yang diciptakaan Allah 

dalam perut bumi, baik padat maupun air seperti emas, perak, 

tembaga, minyak gas, besi, sulfur dan lainya.
19

 Besaran zakatnya 

sama seperti zakat emas dan perak yaitu 2,5% 

c. Zakat Pertanian 

Yang dimaksud dengan hasil pertanian adalah yang bisa 

dijadikan makanan pokok dan tahan lama. Adapun buah-buahan 

yang memenuhi syarat itu ada 2 yaitu, kurma dan anggur kering.
20

 

Berbeda dengan zakat-zakat yang lainya, zakat pertanian diambil 

                                                 
17

 Ibid hlm. 191 
18

 Al Ghazali Muhammad, 1990. “Asrar Ash Shaum dan Asrar Az Zakat”.Bandung: Penerbit 

Karisma. Hlm.56 
19

 Emir, 2016. “Panduan Zakat Terlengkap”.Jakarta: Penerbit Erlangga. Hlm.91 
20

 Ust. Segaf Hasan Baharun,2001. “Bagaimana Anda Menunaikan Zakat Dengan 

Benar”.Bangil:PP Darullughah Wadda’wah. Hlm. 34 
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ketika panen, besaran zakatnya yaitu 5% apabila pertanian tersebut 

disirami dengan bantuan manusia, dan 10% apabila pertanian 

tersebut tidak disirami manusia (melalui hujan). Dalil zakat 

pertaniah adalah Firman Allah dalam Surat Al An’am ayat 141 

yang artinya:  

“Dialah yang menjadikan teman-taman yang bekisi-kisi dan 

yang tiada berkisi-kisi, pohon-pohon kurma, tanaman-

tanaman yang beraneka macam buahnya, zaitun dan buah 

delima yang serupa dan tiada serupa. Makanlah buahnya bila 

berbuah, dan berikanlah haknya waktu memetik hasilnya”.  

 

Banyak ulama terdahulu berpendapat bahwa yang di maksud 

dengan “hak”nya dalam ayat ini adalah zakat wajib 10% atau 5%.
21

 

d. Zakat profesi 

Zakat profesi adalah zakat yang dapat diberlakukan terhadap 

segala jenis pekerjaan selain bertani, berdagang/berniaga, 

bertambang, berternak, pekerjaan itu lebih banyak bergerak 

dibidang jasa atau pelayanan, yang pada umumnya, dikerjakan 

berdasarkan basis teori tertentu, pekerjaan yang imbalan atau 

penghasilanya berupa upah atau gaji, baik bersifat tetap atau tidak 

tetap.
22

 Zakat profesi atau zakat penghasilan  ini merupakan istilah 

baru dalam dunia Fiqih, karena pada Zaman Nabi tidak pernah 

dibahas mengenai zakat profesi, akan tetapi seiring berjalanya 

waktu zakat profesi ini muncul dalam pembahasan ilmu Fiqih, dan 

orang yang mempelopori zakat ini adalah Yusuf Al Qordhawi. 

Menurut Beliau mengeluarkan zakat profesi adalah wajib karena 

                                                 
21

 Ibid. Hlm.327 
22

 Ibid hlm.119-120 



 

16 

 

 

melihat banyaknya profesi saat ini yang beraneka ragam, dan 

bahkan pendapatan profesi yang ada pada zaman ini bisa 

dikatakana lebih besar dari pekerjaan yang didalamnya di wajibkan 

mengeluarkan zakat. Kita ambil contoh profesi seorang artis, yang 

gajinya dalam sekali tampil dilayar lebar bisa mencapai miliaran 

rupiah, atau seorang penyanyi, yang sekali tampil bisa mencapai 

ratusan bahkan miliaran rupiah. Oleh sebab itu Beliau mewajibkan 

zakat profesi ini dengan melakukan qiyas antara zakat profesi 

dengan zakat pertanian. Besaran zakat yang harus di keluarkan 

dalam zakat profesi ini sebesar 2,5% dari pendapatan.  

Menurut Yusuf Al Qordhawi pengeluaran zakat penghasilan 

setalah diterima, diantaranya gaji, upah, penghasilan dari modal 

yang ditanamkan pada sector selain perdagangan, dan pendapatan 

para ahli, akan lebih menguntungkan fakir miskin dan orang yang 

berhak lainya, menambah besar perbendaharaan zakat, disamping 

menambah perbendaharaan negara dan pemeliknya lebih mudah 

mengeluarkan zakatnya. Hal ini seperti yang dilakukan Ibnu 

Mas’ud, Mu’awwiyah dan Umar bin Abdul Aziz dalam memotong 

pemberian yang mereka berikan (gaji para tentara dan orang-orang 

yang dibawah kekuasaan negara pada masa itu). Yusuf Al 

Qordhawi juga menegaskan bahwa zakat wajib atas penghasilan 

sesuai dengan tuntunan Islam yang menanamkan nilai-nilai 

kebaikan, kemauan berkorban, belas kasihan dan suka memberi 

dalam jiwa seorang muslim, sesuai pula dengan kemanusiaan yang 
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harus ada dalam jiwa masyarakat, ikut merasakan beban orang lain, 

dan menanmkan agama tersebut menjadi sifat pribadi unsur pokok 

keperibadianya. Allah berfriman tentang sifat-sifat orang bertakwa, 

Allah berfirman: 

“Dan sebagian apa yang kami berikan kepada mereka, mereka 

nafkahkan.” 

 

 Allah juga berfirman dalam surat lainya: 

“Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah sebagian apa-

apa yang kami berikan kepada kalian” 

 

Untuk itu Nabi mewajibkan kepada setiap orang Muslim 

mengorbankan sebagian hartanya, penghasilanya atau apa saja yang 

ia korbankan. Bukhari meriwayatkan dari Abu Musa Asyari dari 

Nabi bersabda: 

“setiap muslim wajib bersedekah, mereka bertanya, Hai Nabi 

Allah, bagaimana yang tidak berpunya? Beliau Menjawab, 

bekerjalah untuk mendapat sesuatu darinya, lalu bersedakah. 

Mereka bertanya, kalua tidak punya pekerjaan?, Beliau 

bersabda, tolong orang yang meminta pertolongan, mereka 

bertanya, bagaimana bila tidak bisa? Beliau menjawab, 

kerjakana kebaikan dan tinggalkan kejelekan, hal itu 

merupakan sedekahnya.”
23

 

 

3. Badan Amil Zakat 

 BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) adalah lembaga yang 

melakukan pengelolaan zakat secara Nasioanl. BAZNAS merupakan 

Lembaga pemerintah nonstructural yang bersifat mandiri dan 

bertanggung jawab kepada presiden melalui Menteri Agama. 

Keanggotaan BAZNAS terdiri dari 11 orang anggota yakni delapan 
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orang dari unsur masyarakat (Ulama, tenaga profesional dan tokoh 

masyarakat Islam) dan tiga orang dari unsur pemerintah (di tunjuk dari 

kementrian/ instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat). 

BAZNAS di pimpin oleh seorang ketua dan wakil ketua. Masa kerja 

BAZNAS di jabat selama lima tahun dan dapat di pilih kembali untuk 

satu kali masa jabatan.
24
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 Di akses pada 22-10-2019 pukul 20:28 dari  
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