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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Zakat 

1. Definisi Zakat 

Kata zakat ditinjau dari segi bahasa yaitu al-barakatu 

(keberkahan), al-nama (pertumbuhan dan perkembangan), attaharatu 

(kesucian), dan as-salahu (baik). Sedangkan secara istilah, zakat adalah 

bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT 

mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak 

menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.
7
 

Zakat berarti suci, tumbuh, bertambah dan berkah. Dengan 

demikian, zakat itu membersihkan (menyucikan) diri seseorang dan 

hartanya, pahala bertambah, harta tumbuh (berkembang) dan membawa 

berkah.
8
 Sedangkan menurut terminologi zakat adalah sebagian harta 

tertentu yang memenuhi syarat minimal (nisab) dalam rentang waktu satu 

tahun (haul) yang diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq) 

dengan syarat tertentu.
9 Zakat juga berarti pembersihan diri yang 

didapatkan setelah pelaksanaan kewajiban membayar zakat.
10

 Oleh karena 

itu, harta benda yang di keluarkan untuk zakat akan membantu 

                                                           
7
 Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern...., hal. 7. 

8
 M. Ali Hasan, Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di 

Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 15. 
9
 Kutbuddin Aibak, Kajian Fiqh Kontemporer, (Yogyakarta: Teras, 2009), hal. 157. 

10
 Fazlur Rahman, Economic Doktrines of Islam. Terj Suroyo Nastangin “Doktrin Ekonomi 

Islam”, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1996), hal. 235. 
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mensucikan jiwa manusia dari sifat mementingkan diri sendiri, kikir dan 

cinta harta. 

Adapun zakat menurut syara’ berarti hak yang wajib dikeluarkan 

dari harta. Menurut Imam Malik zakat adalah mengeluarkan sebagian 

yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nisab 

kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dengan catatan, 

kepemilikan itu penuh dan mencapai haul, bukan barang tambang dan 

bukan pertanian.
11

 

Menurut Imam Hanafi, zakat adalah menjadikan sebagian harta 

yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, 

yang ditentukan oleh syari’at karena Allah. Menurut Imam Syafi’i, zakat 

adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan 

cara yang khusus. Sedangkan menurut Imam Hanbali, zakat adalah hak 

yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang 

khusus pula.
12

 

Zakat memiliki tujuan, adapun tujuan zakat antara lain sebagai 

berikut:
13

 

a. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari 

kesulitan hidup dan penderitaan, melindungi masyarakat dari bahaya 

kemiskinan dan kemelaratan. 

b. Membantu permasalahan yang di hadapi kaum mustahiq. 

                                                           
11

 Wahbah Al-Zuhaily, Al-Fiqh Al-Islam Adilatuh, Terj. Agus Effendi, et.al., Zakat Kajian 

Berbagai Madzhab, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), hal. 83. 
12

 Ibid., hal. 84. 
13

 M. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan Hukum Acara Peradilan 

Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hal. 133. 
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c. Membentangkan dan membina tali persaudaraan, gotong-royong, 

tolong menolong dalam kebaikan. 

d. Menghilangkan sifat kikir, dengki, iri hati dan loba pemilik harta. 

e. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin di 

antara masyarakat. 

f. Mengembangkan rasa tanggung jawab, solidaritas sosial dan kasih 

sayang pada diri sendiri dan sesama manusia terutama pada mereka 

yang mempunyai harta. 

g. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan 

menyerahkan hak orang lain padanya. 

h. Sarana pemerataan pendapatan untuk mewujudkan keadilan sosial. 

2. Dasar Hukum dan Prinsip Zakat 

Dasar hukum zakat terdapat dalam QS. Ar-Rum ayat 39, yang 

berbunyi: 

Artinya: 

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah 

pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan 

apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk 

mencapai keridaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-

orang yang melipat gandakan (pahalanya).”
14
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 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya..., hal. 409. 
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Kewajiban zakat juga disebutkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 43, 

sebagai berikut: 

Artinya: 

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah bersama orang-

orang yang ruku”.
15

 

Dalam Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Zakat, yaitu 

pada Bab IV tentang Pengumpulan Zakat, pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) 

dikemukakan secara eksplisit tentang harta yang termasuk dalam objek 

zakat. Adapun isinya yaitu: 

(1) Muzakki melakukan penghitungan sendiri hartanya dan kewajiban 

zakatnya berdasarkan hukum agama. 

(2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban 

zakatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), muzakki dapat 

meminta bantuan kepada badan amil zakat atau badan amil zakat 

memberikan bantuan kepada muzakki untuk menghitungnya. 

Membayar zakat adalah kewajiban yang penting bagi muslim, 

bahkan agama Islam sangat menganjurkan kepada umat muslim untuk 

menjadi dermawan dalam membelanjakan setiap kekayaannya, namun 

demikian dalam menjalankan kewajiban zakat, umat muslim harus hati-

hati dan memastikan bahwa aset dan pendapatan yang dihitung tidak 
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18 
 

berlebihan atau kewajiban dan pengeluarannya tidak terkurangi. Adapun 

prinsip-prinsip zakat sebagai berikut:
16

 

a. Kepemilikan sempurna 

Kepemilikan sempurna adalah aset kekayaan harus berada di 

bawah kekuasaan seseorang secara total tanpa ada hak orang lain di 

dalamnya. Kepemilikan yang tidak cacat hukum ini sangat penting 

karena sebagaimana yang dimaksud dengan zakat yaitu pemindahan 

aset kepemilikan atas jumlah tertentu kepada orang yang berhak 

menerima, maka tidak logis jika seseorang memindahkan kepemilikan 

harta yang tidak dimilikinya kepada orang lain. 

b. Aset produktif atau berpotensi untuk produktif 

Produktivitas aset merupakan proses pemutaran aset yang dapat 

mendatangkan hasil atau pendapatan tertentu, sehingga tidak terjadi 

pengurangan nilai atas kapital aset. Oleh karena itu, tidak diwajibkan 

zakat atas tempat tinggal, kuda tunggangan, baju yang dipakai, buku, 

peralatan dan lain sebagainya, karena semua itu termasuk dalam 

kategori aset yang tidak dapat berkembang. 

c. Harus mencapai nisab 

Nisab adalah syarat jumlah minimum aset yang dapat 

dikategorikan sebagai aset wajib zakat. Islam selalu memperhatikan 

kondisi sosial dan kemampuan setian individu dalam membayar zakat. 

Islam mensyaratkan dalam pelaksanaan zakat agar aset yang dizakati 
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 M. Arif Mufraini, Akuntansi dan Manajemen Zakat, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 17-24. 
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harus mencapai nisab tertentu. Karakteristik nisab berbeda-beda sesuai 

dengan jenis harta yang wajib dizakati. 

d. Aset surplus non-kebutuhan primer 

Aset surplus non-kebutuhan primer adalah aset kepemilikan 

yang melebihi pemenuhan kebutuhan primer (sandang, pangan, 

papan). Persyaratan ini memberikan dorogan muslim dengan aset 

yang surplus agar tidak berlebih-lebihan atau mengupayakan asetnya 

untuk diinvestasikan agar tidak habis oleh kewajiban zakat. 

e. Tidak ada tanggungan utang 

Aset wajib zakat adalah aset yang sudah dikurangi utang. Hal 

ini berdasarkan pada asas yang menyatakan bahwa hak orang 

meminjamkan utang harus didahulukan daripada hak golongan yang 

berhak menerima zakat. Namun demikian, di lain pihak jumlah aset 

dari utang yang dibayarkan tersebut akan menjadi aset wajib zakat 

bagi si pemilik piutang. 

f. Kepemilikan satu tahun (haul) 

Sebagian aset wajib zakat, seperti binatang ternak, aset 

keuangan, dan barang dagangan (komoditas) harus dimiliki selama 

satu tahun penuh menurut perhitungan kalender hijriyah, umumnya 

dimulai pada bulan Ramadhan. Dengan demikian, aset yang mudah 

rusak/busuk tidak dapat menjadi aset wajib zakat. 
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B. Religiusitas 

Religiusitas berasal dari bahasa latin religio, yang berakar dari kata 

religare yang berarti mengikat.
17

 Secara subtansial religius menunjuk pada 

sesuatu yang dirasakan sangat dalam yang bersentuhan dengan keinginan 

seseorang yang butuh ketaatan dan memberikan imbalan sehingga mengikat 

seseorang dalam suatu masyarakat. Agama (religion) berasal dari bahasa latin 

religio yang berarti ikatan bersama. Agama dibentuk oleh serangkaian 

tindakan dan konsep. Menurut Durkheim keyakinan bersifat individual dan 

mempengaruhi cara berfikir dan berperilaku. Istilah agama sering disamakan 

dengan istilah yang lain seperti religi (religion: bahasa Inggris) dan (ad-diin: 

bahasa Arab), pada dasarnya semua istilah ini sama maknanya dalam 

terminologi dan teknis.
18

  

Sedangkan menurut Mayer, agama adalah seperangkat aturan dan 

kepercayaan yang pasti untuk membimbing manusia dalam tindakan terhadap 

tuhan, orang lain dan diri sendiri.
19

 Paham keagamaan yang dianut pada 

akhirnya mendorong pada perilaku sehari-hari, baik dalam peribadatan 

maupun akhlak bermasyarakat. 

Agama adalah wahyu yang diturunkan oleh Tuhan untuk manusia. Di 

samping sebagai sebuah keyakinan (belief) agama juga merupakan gejala 

sosial. Artinya, agama yang dianut melahirkan berbagai perilaku sosial, yakni 
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 Dadang Kahmad, Sosiologi Agama, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2009), hal. 15-

16. 
18

 Ibid., hal. 13. 
19

 Brian S. Turner, Agama dan Teori Sosial Rangka-Pikir Sosiologi Dalam Membaca 

Eksistensi Tuhan Diantara Gelegar Ideologi-ideologi Kontemporer Cet. II, (Yogyakarta: 

IRCiSoD, 2006), hal. 36.  
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perilaku yang tumbuh dan berkembang dalam sebuah kehidupan bersama. 

Fungsi dasar agama tersebut ialah memberikan orientasi, motivasi dan 

membantu manusia untuk mengenal dan menghayati sesuatu yang sakral. 

Lewat pengalaman beragama, yaitu penghayatan kepada Tuhan, manusia 

menjadi memiliki kesanggupan, kemampuan dan kepekaan rasa untuk 

mengenal dan memahami eksistensi sang Illahi. 

Agama memiliki daya konstruktif, regulatif dan formatif membangun 

tatanan kehidupan masyarakat. Religius Islam meliputi dimensi jasmani dan 

rohani, fikir dan dzikir, akidah dan ritual, penghayatan dan pengamalan, 

akhlak, individual dan kemasyarakatan, dunia dan ukhrawi. Pada dasarnya 

religiusitas meliputi seluruh dimensi dari seluruh aspek kehidupan.
20

 

C.Y. Glock dan R. Stark dalam buku American Piety: The Nature of 

Religious Comitment sebagaimana dalam buku Sosiologi Agama 

menyebutkan lima dimensi beragama, yakni:
21

 

1. Keyakinan.  

Dimensi berisikan pengharapan yang berpegang teguh pada 

teologis tertentu. Dimensi ini mengungkap hubungan manusia dengan 

keyakinan terhadap rukun iman, kebenaran agama dan masalah-masalah 

ghaib yang diajarkan oleh agama. 

2. Pengamalan/praktik  

Merupakan dimensi praktik agama yang meliputi perilaku simbolik 

dari makna-makna keagamaan yang terkandung di dalamnya. Dimensi ini 
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 Maman, Metodologi Penelitian Agama: Teori dan Praktik, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2006), hal. 1. 
21

 Dadang Kahmad, Sosiologi Agama..., hal. 53-54. 
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berhubungan dengan sejauh mana tingkat kepatuhan seseorang dalam 

mengerjakan kegiatan-kegiatan ritual yang diperintahkan oleh agamanya. 

Yakni berkaitan dengan frekuensi, intensitas, dan pelaksanaan ibadah, 

seperti sholat, puasa, zakat, ibadah haji, doa, dan sebagainya. 

2. Penghayatan  

Dimensi penghayatan keagamaan merujuk pada seluruh 

keterlibatan dengan hal-hal yang suci dari suatu agama. Dimensi 

ini mencakup pengalaman dan perasaan tentang kehadiran Tuhan dalam 

kehidupan, ketenangan hidup, takut melanggar larangan tuhan, keyakinan 

menerima balasan dan hukuman, dorongan untuk melaksanakan perintah 

agama, perasaan nikmat dalam beribadah dan perasaan syukur atas nikmat 

yang dikaruniakan Allah SWT dalam menjalani kehidupan.  

3. Pengetahuan 

Dimensi ini berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman 

seseorang terhadap ajaran-ajaran agama dan kitab sucinya. Menjadikan 

Al-Qur’an dan Hadits sebagai pedoman hidup sekaligus sebagai sumber 

pengetahuan, dan memberikan ajaran Islam. 

4. Konsekuensi  

Dimensi yang mengacu pada identifikasi akibat-akibat keyakinan, 

pengamalan, penghayatan dan pengetahuan seseorang. Yakni berkaitan 

dengan kewajiban seseorang sebagai pemeluk agama untuk melaksanakan 

ajaran-ajaran agama yang dianutnya dalam kehidupan sehari-hari dengan 
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bukti sikap dan tindakannya berlandaskan pada etika dan spiritualitas 

agama. 

Dimensi-dimensi tersebut merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat 

dipisahkan. Perilaku tersebut saling mempengaruhi satu sama lain, norma-

norma dan nilai-nilai agama sangat berpengaruh terhadap perilaku sosial.
22

 

Dengan demikian, pemahaman seseorang terhadap norma-norma syari’ah, 

khsusnya terkait dengan kewajiban zakat, sangat mepengaruhi kesadaran 

seseorang untuk mengeluarkan zakat kepada mustahiq zakat. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa semakin baik sikap seseorang terhadap suatu objek 

(kewajiban zakat), maka semakin tinggi pula kemungkinan seseorang untuk 

melakukan hal-hal yang sesuai dengan objek tersebut. 

 

C. Kepercayaan 

Kepercayaan (trust atau belief) merupakan keyakinan bahwa tindakan 

orang lain atau suatu kelompok konsisten dengan kepercayaan mereka. 

Kepercayaan lahir dari suatu proses secara perlahan kemudian terakumulasi 

menjadi suatu bentuk kepercayaan, dengan kata lain kepercayaan adalah 

keyakinan kita bahwa di satu produk ada atribut tertentu. Keyakinan ini 

muncul dari persepsi yang berulang adanya pembelajaran dan pengalaman.
23

 

Kepercayaan pada dasarnya adalah kemauan suatu pihak untuk 

mengandalkan pihak lain, yaitu pihak yang mendapat kepercayaan. 
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 Ibid. 
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 M. Taufiq Amir, Dinamika Pemasaran, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 

62-63.  
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Kepercayaan juga merupakan sekumpulan keyakinan spesifik terhadap 

Integritas (kejujuran pihak yang dipercaya), Benevolence (perhatian dan 

motivasi yang dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan yang 

mempercayai mereka), competency (kemampuan pihak yang dipercaya untuk 

melaksanakan kebutuhan yang mempercayai) dan predictability (konsistensi 

perilaku pihak yang dipercaya). 

Kepercayaan merupakan penilaian atas kredibilitas pihak yang akan 

dipercaya atas kemampuan pihak yang dipercaya dalam menyelesaikan 

kewajiban-kewajibannya. Sedangkan kepuasan adalah suatu ungkapan yang 

bernada positif yang berasal dari penilaian semua aspek hubungan kerjasama 

antara pihak satu dengan pihak lain. Kepuasan tersebut berdasarkan 

sejauhmana manfaat sebuah produk/jasa yang dirasakan sesuai dengan yang 

diharapkan. 

Model kepercayaan organisasional memasukkan sifat kepribadian 

yang disebut kecenderungan untuk percaya (propensity trust). Kecenderungan 

(propensity) dapat dianggap sebagai keinginan umum untuk mempercayai 

orang lain. Kecenderungan akan mempengaruhi seberapa banyak 

kepercayaan yang dimiliki seseorang untuk orang yang dipercaya. 

Kepercayaan melibatkan loncatan kognitif melampaui harapan-harapan yang 

dijamin oleh dasar pemikiran dan pengalaman. Untuk membangun sebuah 

kepercayaan diperlukan tujuh core values, yaitu sebagai berikut:
24

 

1. Keterbukaan  

                                                           
24

 Wibowo, Manajemen Perubahan, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2006), hal. 380.  
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Kerahasiaan dan kurangnya transparansi dalam menjalankan 

sesuatu akan mengganggu trust building. Oleh karena itu diperlukan 

keterbukaan antara kedua belah pihak agar keduanya dapat saling percaya 

antara satu sama lain.  

2. Kompeten  

Kompeten adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas 

atau peran dalam membangun pengetahuan dan keterampilan yang 

didasarkan pada pengalaman dan pembelajaran. Yakni sebagai syarat 

untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas di 

bidang pekerjaan tertentu. 

3. Kejujuran  

Kejujuran merupakan elemen terpenting dalam mendapatkan 

sebuah kepercayaan, hal ini dimaksudkan untuk menghindari kecurangan 

yang bersifat merugikan yang lain. Jujur bermakna keselarasan antara 

berita dengan kenyataan yang ada. Dengan kata lain jujur adalah berkata 

atau memberikan suatu informasi yang sesuai kenyataan dan kebenaran. 

Dalam penerapannya, secara hukum tingkat kejujuran seseorang biasanya 

dinilai dari ketepatan pengakuan atau apa yang dibicarakan dengan 

kebenaran dan kenyataan yang terjadi. 

4. Integritas  

Integritas adalah keselarasan antara niat, pikiran, perkataan dan 

perbuatan. Dalam prosesnya, berjanji akan melaksanakan tugas secara 

bersih, transparan, dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala 
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kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil 

kerja terbaik. Orang yang berintegritas tinggi mempunyai sikap yang 

tulus, jujur, berperilaku konsisten serta berpegang teguh pada prinsip 

kebenaran untuk menjalankan apa yang dikatakan secara bertanggung 

jawab. 

5. Akuntabilitas  

Akuntabilitas merupakan dorongan psikologi sosial yang dimiliki 

seseorang untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang telah dikerjakan 

kepada lingkungannya atau orang lain. Akuntabilitas sekiranya dapat 

diukur dengan pertanyaan-pertanyaan tentang seberapa besar motivasi 

menyelesaikan pekerjaan dan seberapa besar usaha (daya pikir) untuk 

menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan tersebut. 

6. Sharing 

Sharing adalah sebuah pengakuan atau pengungkapan diri terhadap 

orang lain yang berfungsi untuk berbagi sesuatu untuk meringankan 

sebuah masalah. Sharing merupakan elemen penting dalam membangun 

kepercayaan karena mempunyai manfaat nilai psikologis yakni membantu 

membangun hubungan yang lebih baik antara satu sama lain. Termasuk 

didalamnya sharing informasi, ketrampilan, pengalaman dan keahlian. 

7. Penghargaan 

Untuk mendorong sebuah kepercayaan maka harus terdapat respek 

saling menghargai antara satu sama lain.  
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Kepercayaan terhadap lembaga zakat dalam penelitian ini 

didefinisikan sebagai kemauan muzzaki untuk mengandalkan lembaga zakat 

untuk menyalurkan zakatnya kepada mustahiq zakat karena muzzaki yakin 

lembaga tersebut profesional, amanah dan transparan. Disamping akan 

menumbuhkan rasa kepercayaan tinggi masyarakat terhadap lembaga zakat, 

dana zakat yang terkumpul juga akan lebih optimal dalam segi pemanfaatan. 

Dengan demikian, masyarakat akan lebih berkomitmen terhadap lembaga 

amil zakat tersebut, dan menjadikannya sebagai pilihan utama dalam berzakat 

dan mengajak orang lain untuk berzakat di lembaga amil zakat. 

 

D. Pendapatan 

Perdapatan adalah tambahan harta yang diperoleh dari sumber yang 

diketahui dan bersifat tetap. Sumber pendapatan dapat bersifat material, 

seperti tanah atau non material seperti pekerjaan atau bisa dari keduanya. 

Sehingga pendapatan terbagi atas penghasilan, gaji/upah dan keuntungan.
25

 

Pendapatan pada dasarnya merupakan balas jasa yang diterima 

pemilik faktor produksi atas pengorbanannya dalam proses produksi. Masing-

masing faktor produksi seperti: tanah akan memperoleh balas jasa dalam 

bentuk sewa tanah, tenaga kerja akan memperoleh balas jasa berupa gaji/ 

upah dan keahlian termasuk para enterpreneur akan memperoleh balas jasa 

dalam bentuk laba.
26

 

                                                           
25

 Yusuf Qardawi, Hukum Zakat: Studi Komperatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat 
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Gaji merupakan balas jasa dalam bentuk uang yang diterima seorang 

pegawai yang memberikan sumbangan dalam mencapai tujuan organisasi. 

Sedangkan upah merupakan kata lain dari gaji yang seringkali ditujukan 

kepada pegawai tertentu, biasanya pegawai bagian operasi.
27

 

Dilihat dari pemanfaatan tenaga kerja, pendapatan yang berasal dari 

balas jasa berupa upah atau gaji disebut pendapatan tenaga kerja (labour 

income), sedangkan pendapatan dari selain tenaga kerja disebut dengan 

pendapatan bukan tenaga kerja (non labour income). Dalam kenyataannya 

membedakan antara pendapatan tenaga kerja dan pendapatan bukan tenaga 

kerja tidaklah selalu mudah dilakukan. Ini disebabkan karena nilai output 

tertentu umumnya terjadi atas kerjasama dengan faktor produksi lain.
28

 

Oleh karena itu perhitungan pendapatan migran dipergunakan 

beberapa pendekatan yakni tergantung pada lapangan pekerjaannya. Untuk 

yang bekerja dan menerima balas jasa berupa upah atau gaji dipergunakan 

pendekatan pendapatan (income approach), bagi yang bekerja sebagai 

pedagang, pendapatannya dihitung dengan melihat keuntungan yang 

diperolehnya. Untuk yang bekerja sebagai petani, pendapatannya dihitung 

dengan pendekatan produksi (production approach). Dengan demikian 

berdasarkan pendekatan di atas dalam pendapatan pekerja migran telah 

terkandung balas jasa untuk skill yang dimilikinya. 
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Ada beberapa alternatif penjelasan mengenai hubungan antara 

konsumsi dengan pendapatan. Apabila tingkat pendapatan meningkat maka 

konsumsi juga akan meningkat, tetapi dengan proporsi yang lebih kecil.
29

 

Islam telah mewajibkan zakat atas kekayaan juga mewajibkan zakat atas 

pendapatan. Contohnya kewajiban zakat atas pendapatan hasil pertanian, hasil 

barang tambang, dan juga pendapatan dari hasil pekerjaan bebas, termasuk di 

dalamnya gaji/upah, honorarium dan hasil-hasil lain yang diperoleh dari 

berbagai pekerjaan dan usaha. 

Dengan demikian, pendapatan seseorang sangat mepengaruhi untuk 

mengeluarkan zakat. Karena pendapatan memiliki hubungan mengenai 

apakah harta tersebut sudah mencapai nishab atau belum, disamping pula 

berpengaruh terhadap besar jumlah zakat yang akan dikeluarkan oleh 

muzakki. 

 

E. Muzakki 

Muzakki adalah seseorang yang berkewajiban mengeluarkan zakat.
30

 

Menurut Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pasal 

1, muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang 

berkewajiban menunaikan zakat.
31

 Dari pengertian tersebut jelas bahwa zakat 

tidak hanya diwajibkan kepada perorangan saja. 
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Zakat hanya diwajibkan atas orang yang telah memenuhi syarat-syarat 

sebagai berikut: 

1. Islam, yaitu orang yang menjadi muzakki harus beragama Islam. Selain 

orang Islam tidak dituntut untuk mengeluarkan zakat. 

2. Merdeka, yaitu orang yang yang bebas dan tidak terkekang, zakat tidak 

diwajibkan atas seorang hamba kerana hamba tidak mempunyai hak 

milik. 

3. Memiliki nishab, yaitu kelebihan harta milik yang digunakan untuk 

mencukupi kebutuhan pokok (primer) seperti pangan, sandang, papan, 

kendaraan dan perabot rumah tangga lainnya. 

4. Sempurnanya haul (waktu nishab) hartanya, kecuali biji-bijian dan 

buahan-buahan karena tidak disyarat-kan sempurnanya waktu. 

5. Terhindarnya harta zakat dari hutang, baik seluruhnya maupun sebagian 

besarnya dan tidak sedang diper-sengketakan. 

 

F. Badan Amil Zakat 

Pengelola zakat atau yang biasa disebut dengan amil, adalah orang 

atau organisasi yang mengurus zakat dengan cara mengumpulkan, 

mencatat, atau mendistribusikan kepada mereka yang berhak menerimanya 

sesuai dengan ketentuan.
32

 Pada masa Nabi, para amil diangkat langsung 

oleh nabi Muhammad SAW. Nabi menggunakan istilah amil bagi orang 
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yang ditunjuk olehnya sebagai petugas yang mengumpulkan dan 

menyalurkan sedekah atau zakat. 

Menurut Rasyid Ridho, amil adalah mereka yang ditugaskan oleh 

imam atau pemerintah untuk melaksanakan pemungutan, penyimpanan, 

dan pendistribusiannya. Dari definisi ini dapat dipahami bahwa amil 

haruslah orang yang ditunjuk oleh pemerintah.
33

 Namun para ulama 

berpendapat bahwa amil tidak harus dibentuk oleh pemerintah, tetapi para 

ulama’ sepakat bahwa pemerintah mempunyai keterlibatan dalam 

pembentukan amil.
34

  

Badan Amil Zakat Nasional atau biasa disebut BAZNAS adalah 

lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Definisi zakat 

menurut bahasa (etimologi) berasal  dari kata dasar zaka yang berarti tumbuh, 

berkah, bersih, dan berkembang. Sedangkan zakat menurut istilah adalah 

nama bagi sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk 

dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan 

persyaratan tertentu pula. 

Pengelolaan zakat merupakan kegiatan pengelolaan, pengawasan, dan 

pendistribusian zakat serta melakukan pendayagunaan terhadap zakat. Di 

Indonesia, BAZ merupakan lembaga yang memiliki tugas untuk mengelola, 

mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat. Badan Amil Zakat (BAZ) 

adalah lembaga pengelola zakat yang didirikan atas usul Kementrian Agama 
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dan disetujui oleh Presiden. Kantor pusat dari lembaga zakat ini 

berkedudukan di ibu kota negara.  

Keanggotaan BAZNAS terdiri dari 11 orang anggota yakni delapan 

orang dari unsur masyarakat (ulama, tenaga profesional dan tokoh masyarakat 

Islam) dan tiga orang dari unsur pemerintah (ditunjuk dari 

kementrian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat). BAZNAS 

dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua. Masa kerja BAZNAS 

dijabat selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. 

Program BAZNAS berupa Zakat Community Development, Rumah sehat 

BAZNAS, Rumah Cerdas Anak Bangsa, Rumah Makmur BAZNAS, 

Kaderisasi 1000 Ulama, Konter Layanan Mustahik dan Tanggap Darurat 

Bencana. 

Tugas Badan Amil Zakat sendiri bukan hanya untuk mengelola atau 

mendistribusikan saja. Adapun tugas-tugas BAZNAS adalah sebagai 

berikut:
35

 

1. Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, 

pendistribusian dan pendayagunaan zakat. 

2. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan 

rencana pengelolaan zakat.  

3. Menyelenggarakan bimbingan di bidang pengelolaan, pengumpulan, 

pendistribusian dan pendayagunaan zakat. 
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4. Melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, 

menyusun rencana dan program pelaksanaan pengumpulan, 

pendistribusian, pendayagunaan dan pengembangan pengelolaan zakat. 

(tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan) 

5. Menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan, komunikasi 

informasi, dan edukasi pengelolaan zakat. (tingkat Nasional dan propinsi) 

Manajemen suatu organisasi pengelola zakat yang baik dapat diukur 

dan dirumuskan dengan tiga kata kunci yang dinamakan Good Organization 

Governance, yaitu:
36

 

1. Amanah 

Sifat amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh 

setiap amil zakat. Tanpa adanya sifat tersebut maka system akan hancur, 

sebagaimana sistem perekonomian Indonesia hancur disebabkan 

rendahnya moral dan tidak amanahnya pelaku ekonomi. Terlebih dana 

yang dikelola adalah dana umat yang secara esensi milik mustahiq. 

2. Prefesional       

Hanya dengan profesionalitas yang tinggilah maka dana yang 

dikelola akan menjadi efektif dan efisien. 

3. Transparan 

Dengan transparansi pengelolaan zakat, maka akan menciptakan 

suatu sistem kontrol yang baik, karena melibatkan pihak intern organisasi 
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dan pihak muzakki maupun masyarakat luas. Dengan transparansi maka 

rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisir. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu 

Windi Wiradani, 2012 dengan judul Faktor-Faktor yang 

Dipertimbangkan Muzakki dalam Menyalurkan Zakat Melalui Yayasan Amal 

Sosial Ash Shohwah Malang. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui 

faktor yang dominan dipertimbangkan oleh muzakki dalam menyalurkan 

zakat melalui Yayasan Amal Sosial Ash Shohwah Malang. Teknik analisis 

yang dipakai adalah analisis statistik deskriptif dan analisis faktor. Dari hasil 

analisis faktor, diperoleh 8 faktor yang menjadi pertimbangan muzakki dalam 

menyalurkan zakat, yaitu faktor pelayanan, tempat, orang, distribusi, proses, 

motivasi, daya tanggap, dan atmosfer. Dari delapan faktor yang terbentuk, 

faktor orang merupakan faktor yang dominan dipertimbangkan muzakki.
37

 

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah pada penelitian 

tersebut mengambil 8 variabel, sedangkan dalam penelitian ini hanya 

mengambil tiga variabel. 

Siti Zahrah Sariningrum, 2011 dengan judul Analisis Faktor-Faktor 

yang Mempengaruhi Pembayaran Zakat di Kota Palembang. Penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pembayaran 

zakat di kota Palembang meliputi faktor-faktor yang melatarbelakangi 

seseorang dalam berzakat dan faktor-faktor yang memengaruhi pilihan 
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organisasi zakat. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis faktor. Dari 

hasil analisis faktor, diperoleh ada empat faktor yang melatarbelakangi 

seseorang dalam berzakat, yaitu keimanan, sosial, pemahaman agama, dan 

penghargaan. Faktor utamanya adalah faktor keimanan.
38

 Perbedaan 

penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada variabel yang 

digunakan yaitu pada penelitian tersebut terdapat empat variabel sedangkan 

pada penelitian ini adalah tiga variabel. 

Ahmad Mukhlis dan Irfan Syauqi Beik, 2013 dengan judul Analisis 

Faktor-faktor yang Memengaruhi Tingkat Kepatuhan Membayar Zakat: Studi 

Kasus Kabupaten Bogor. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan membayar 

zakat, dan untuk mengidentifikasi faktor yang dominan, agar lebih mudah 

dalam membuat kebijakan yang optimal. Metode analisis yang digunakan 

adalah analisis faktor. Dari hasil penelitian ini, diketahui sejumlah faktor 

yang membuat seseorang mau untuk membayar zakat adalah faktor 

keagamaan seperti iman, pemahaman agama, balasan, kepedulian sosial, 

kepuasan diri, dan organisasi. Faktor dominan yang memengaruhi kepatuhan 

membayar zakat adalah adanya peran dari Organisasi Pengelola Zakat.
39

 

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada dua variabel 

yaitu pada penelitian ini berupa enam variabel sedangkan pada penelitian ini 

adalah tiga variabel. 
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Muhammad Abdul Rouf, 2011 dengan judul Analisis Faktor-Faktor 

yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Membayar Zakat di Rumah Zakat 

Cabang Semarang. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui faktor 

yang dipertimbangkan oleh muzakki dalam membayar zakat. Metode analisis 

yang digunakan adalah analisis faktor dan analisis regresi. Berdasarkan hasil 

penelitian tersebut diketahui beberapa faktor yaitu religiusitas, kepercayaan, 

dan pendapatan serta mempunyai pengaruh positif dan signifikan. Faktor 

dominannya adalah faktor religiusitas.
40

 Perbedaan penelitian dengan 

penelitian ini terletak pada penelitian tersebut menggunakan dua teknik 

analisis, sedangkan penelitian ini hanya menggunakan analisis faktor saja. 

Abdul Hafiz Daulay, 2014 dengan judul Analisis Faktor-Faktor 

Penyebab Keengganan Masyarakat Membayar Zakat Melalui Instansi 

BAZIS/LAZ di Kota Medan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

faktor-faktor yang memengaruhi pembayaran zakat. Metode analisis yang 

digunakan adalah analisis faktor. Berdasarkan hasil penelitian tersebut 

diketahui beberapa faktor religiusitas, pendapatan, pelayanan, lokasi dan 

kepercayaan yang menyebabkan seseorang mau membayar zakat. Faktor 

dominannya adalah faktor religiusitas.
41

 Perbedaan penelitian tersebut dengan 

penelitian ini terletak pada penelitian tersebut menggunakan lima faktor yang 

diteliti, sedangkan pada penelitian ini hanya menggunakan tiga faktor yaitu 

religiusitas, kepercayaan, dan pendapatan.  
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Nadilla Ambarfauziah Rulian, 2014 dengan judul Analisis Faktor-

Faktor Yang Memengaruhi Muzaki Dalam Memilih Organisasi Pengelola 

Zakat (OPZ): Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional Kota Bogor. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi 

muzaki dalam memilih Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dan menganalisis 

persepsi muzaki terhadap kinerja Organisasi Pengelola Zakat di kota Bogor, 

meliputi faktor-faktor yang melatarbelakangi seseorang dalam berzakat dan 

faktor-faktor yang memengaruhi pilihan organisasi zakat. Metode analisis 

yang digunakan adalah analisis faktor. Dari hasil analisis faktor, diperoleh ada 

tiga faktor yang melatarbelakangi seseorang dalam berzakat, yaitu 

pendapatan, reliability, dan citra lembaga. Faktor yang paling dominan adalah 

faktor reliability.
42

 Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini 

terletak pada variabel kedua dan ketiga pada penelitian tersebut yaitu variabel 

reliability, dan citra lembaga sedangkan pada penelitian ini menggunakan 

variabel religiusitas dan kepercayaan. 

Eka Satrio dan Dodik Siswantoro, 2016 dengan judul Analisis Faktor 

Pendapatan, Kepercayaan dan Religiusitas dalam Mempengaruhi Minat 

Muzakki untuk Membayar Zakat Penghasilan Melalui Lembaga Amil Zakat. 

Penelitian ini bertujuan menjelaskan masalah apakah faktor pendapatan yang 

diperoleh individu, tingkat kepercayaan muzakki kepada Lembaga Amil 

Zakat dan tingkat religiusitas muzakki itu sendiri memiliki pengaruh terhadap 

minat masyarakat membayar zakat penghasilan melalui Lembaga Amil Zakat. 
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Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi. Hasil penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa variabel pendapatan, kepercayaan, dan 

religiusitas berpengaruh secara signifikan terhadap minat muzakki berzakat 

melalui Lembaga Amil Zakat.
43

 Perbedaan penelitian tersebut dengan 

penelitian ini terletak pada teknik analisis yang digunakan. 

Herfita Rizki Hasanah Gurning, 2014 dengan judul Analisis Tingkat 

Kesadaran Masyarakat Kecamatan Medan Baru dalam Membayar Zakat. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi 

pembayaran zakat di Medan Baru meliputi faktor-faktor yang 

melatarbelakangi seseorang dalam berzakat dan faktor-faktor yang 

memengaruhi pilihan organisasi zakat. Teknik analisis yang digunakan adalah 

analisis faktor. Dari hasil analisis faktor, diperoleh ada enam faktor yang 

melatarbelakangi seseorang dalam berzakat, yaitu tingkat pemahaman zakat, 

tingkat kepedulian sosial, respon terhadap pengaruh membayar zakat, 

ketersediaan informasi, layanan, dan lokasi Lembaga/Organisasi Pengelola 

Zakat. Faktor utamanya adalah faktor tingkat pemahaman zakat.
44 Perbedaan 

penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada variabel yang 

digunakan yaitu pada penelitian tersebut terdapat enam variabel sedangkan 

pada penelitian ini adalah tiga variabel. 
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H. Kerangka Konseptual 

Model konseptual yang didasarkan pada landasan teori, kerangka 

pemikiran teoritis penelitian dijelaskan pada gambar berikut ini. 

 

 

        

     

 

 

 

     

 

 

 

       

               

 

 

 

 

 

 

 

Religiusitas 

1. Keyakinan (C.Y. Glock 

dan R. Stark) 

2. Pengalaman (C.Y. 

Glock dan R. Stark) 

3. Penghayatan (C.Y. 

Glock dan R. Stark) 

4. Pengetahuan (C.Y. 

Glock dan R. Stark) 

5. Konsekuensi (C.Y. 

Glock dan R. Stark) 

 

 Kepercayaan 

1. Keterbukaan (Wibowo) 

2. Kompeten (Wibowo) 

3. Kejujuran (Wibowo) 

4. Integritas (Wibowo) 

5. Akuntabilitas (Wibowo) 

6. Sharing (Wibowo) 

7. Penghargaan (Wibowo) 

 

Faktor paling dominan 

dipertimbangkan 

muzakki membayar 

zakat di BAZNAS 

Tulungagung 

Pendapatan 

1. Upah/Gaji (Yusuf 

Qardawi) 

2. Keuntungan (Yusuf 

Qardawi) 

Analisis Faktor 
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Kerangka konseptual tersebut menjelaskan bahwa, faktor religiusitas dalam 

penelitian ini terdiri dari keyakinan, pengalaman, penghayatan, pengetahuan, 

konsekuensi, keterbukaan, keterbukaan, dan kompeten. Pengambilan variabel ini 

didukung teori yang dikemukakan oleh C. Y. Glock dan R. Stark
45

. Selain itu 

didukung oleh penelitian terdahulu oleh Ahmad Mukhlis dan Irfan Syauqi Beik
 46

. 

Faktor kepercayaan dalam penelitian ini terdiri dari variabel kejujuran, 

integritas, akuntabilitas, sharing, dan penghargaan. Pengambilan variabel ini 

didukung teori yang dikemukakan oleh Wibowo
47

. Selain itu didukung oleh 

penelitian terdahulu oleh Abdul Hafiz Daulay
48

. 

Faktor pendapatan dalam penelitian ini terdiri dari variabel gaji/upah dan 

keuntungan. Pengambilan variabel ini didukung oleh teori yang disampaikan 

Yusuf Qardawi
49

. Selain itu didukung oleh penelitian terdahulu oleh Muhammad 

Abdul Rouf
50

.  
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