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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A.  Zakat  Fitrah 

1. Sejarah Diwajibkan Zakat dan Perkembangannya 

Sejak awal Islam masuk di kota Mekkah, Islam sudah mengajarkan 

kesadaran pada diri orang Islam, bahwa ada hak orang lain dalam harta 

mereka yang pemberiannya tidak hanya melalui sedekah sunnat 

berdasarkan kehendak mereka sendiri. Pada ayat Al-Qur‟an yang 

diturunkan di kota Mekkah, banyak terdapat tentang kata zakat, namun 

zakat baru diwajibkan di kota Madinah. Penjelasan zakat dalam ayat-ayat 

Makiyah tidak sama dengan  kewajiban menunaikan zakat di Madinah, 

yang mana dalam besarnya ukuran dan nisab telah ditentukan, para 

petugas zakat telah diatur dan negara bertanggung jawab untuk mengelola 

zakat.
1
 

Di dalam kitab Hasyiyah al-jamal dijelaskan bahwa zakat mal 

mulai diwajibkan pada bulan Sya‟ban tahun kedua hijriah bersamaan 

dengan zakat fitri dan perintah sholat, namun ada yang berpendapat bahwa 

zakat diwajibkan sebelum Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah. 

Menurut pendapat ulama yang masyhur di kalangan para pakar hadits, 

zakat fitri diwajibkan dua hari sebelum hari raya Idul Fitri yakni pada 
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bulan Sya‟ban tahun ke-2 Hijriyah.
2
 Kemudian pada tahun 9 (sembilan) 

hijriah Allah SWT menurunkan ayat yang menjelaskan tentang golongan 

yang berhak menerima zakat dan bagian-bagian tertentu yang diperoleh 

oleh setiap kelompok mustahiq zakat, yakni dalam Q.S at-Taubah ayat 60 

dan surat Al-Baqoroh.
3
 Adapun perkembangan zakat sejak masa 

pemerintahan Rasulullah dan pemerintahan Khalifah yakni sebagai 

berikut: 

a. Zakat pada Masa Rasululloh SAW 

Pada masa Rosululloh, petugas pembagian zakat yang ditunjuk 

oleh Nabi dibekali dengan petunjuk dan bimbingan serta peringatan 

keras dan ancaman sanksi supaya dalam pelaksanaan dan pengelolaan 

zakat benar-benar berjalan dengan baik. Dalam pembagian zakat diluar 

kota Madinah, Rasululloh mengutus petugas yang salah satunya yakni 

Muadz bin Jabal untuk mendistribusikan zakat bagi penduduk Yaman.
4
 

b. Zakat pada masa Khalifah Abu Bakar  

Awal pemerintahan khalifah Abu Bakar terjadi suatu gerakan tidak 

mau membayar zakat kepada khalifah, sehingga beliau mengeluarkan 

kebijakan bahwa golongan yang tidak mau membayar zakat dianggap 

murtad dan boleh diperangi. Supaya tidak menumpuk di Baitulmal, 
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zakat segera didistribusikan kepada golongan yang berhak kecuali 

untuk bagian fii sabilillah.
5
 

c. Zakat pada masa Khalifah Umar Bin Khatab 

Pengelolaan zakat pada masa ini semakin di intensifkan sehingga 

penerimaan harta zakat semakin meningkat sesuai dengan pertambahan 

dan perkembangan umat Islam di berbagai wilayah yang ditaklukkan. 

Beliau selalu mengawasi keamanan gudang penyimpanan zakat 

khususnya harta dhahirah dan mengontrol para petugas amil zakat. 

Maka dari itu beliau menindak tegas bagi petugas yang lalai dan 

menyalahgunakan zakat.
6
  

d. Zakat pada masa Khalifah Usman bin Affan 

Pada masa ini penerimaan zakat semakin meningkat, sehingga 

gudang baitul mal penuh. Maka beliau membuat kebijakan kepada para 

muzakki untuk menyerahkan zakatnya langsung kepada yang berhak.  

Beliau juga mengangkat panitia zakat yakni Zaid bin Tsabit untuk 

mengurus lembaga keuangan. Pada suatu kesempatan khalifah 

memeriksa baitulmal dan ditemukan saldo kas sebanyak 1000 dirham, 

yaitu sisa setelah dibagikan kepada para ashnaf. Maka khalifah 

memerintahkan Zaid bin Tsabit untuk menyalurkan pada lembaga sosial 

termasuk untuk pembangunan masjid.
7
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e. Pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib 

Ketika Khalifah Ali bin Abi Thalib menjabat sebagai khalifah, 

keguncangan politik sangat sering terjadi, namun tidak menyurutkan 

perhatian beliau dalam penanganan zakat. Dalam pelaksanaan dan 

pendistribusian zakat, beliau selalu mengikurtii kebijakan khalifah-

khalifah sebelumnya. Beliau memerintahkan zakat yang sudah 

terkumpul untuk segera dibagikan kepada mereka yang berhak dan 

membutuhkan, sehingga tidak terjadi penumpukan harta di baitulmal.
8
 

f. Zakat pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz 

Khalifah Umar bin Abdul Aziz merupakan seorang pemimpin yang 

terkenal akan kebijaksanaan, keadilan dan keberhasilannya memajukan 

dan mensejahterakan masyarakat. Sehingga pada masa ini zakat yang 

ada di baitulmal melimpah ruah karena sulit ditemukannya muzaki yang 

membutuhkan harta zakat tersebut. Pada masa ini manajemen zakat 

sudah sangat baik dengan adanya beragam harta dan kekayaan yang 

dikenakan zakat.
9
 

Dijelaskan oleh Ibnu Hajar dan Imam al-Rafi, bahwa penyaluran 

zakat diberikan kepada mereka yang sudah pikun, orang-orang lumpuh, 

orang-orang miskin yang memiliki penyakit dan tidak mampu bekerja, 

orang-orang miskin yang meminta-minta. Selain itu, zakat juga di 
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peruntukkan bagi tahanan Islam yang tidak memiliki keluarga dan umat 

islam yang terlunta-lunta.
10

 

g. Zakat di Indonesia 

Sejak Islam masuk dan berkembang di Tanah Air, zakat merupakan 

salah satu sumber untuk pengembangan agama. Dalam perjuangan 

kemerdekaan Indonesia, zakat berfungsi sebagai dana untuk perjuangan 

rakyat Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah ikut 

membantu dalam pendayagunaan zakat melalui peraturan Menag 

Nomor 4 dan 5 Tahun 1968, yakni membentuk Badan Amil Zakat. 

Kemudian pada tanggal 23 September 1999 pemerintah mengesahkan 

suatu lembaga pengelola zakat yang dikenal dengan nama BAZIS 

(Badan Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh). Undang-Undang tersebut 

direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.
11

   

2. Pengertian Zakat Fitrah dan Hukumnya 

Zakat fitrah disebut juga dengan zakat nafs atau zakat jiwa. Dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian fitrah yaitu “sifat asal; 

kesucian; bakat; pembawaan”.
12

 Sedangkan menurut Ensiklopedi Hukum 

Islam, zakat fitrah yaitu zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim 

setelah bulan Ramadhan berakhir, baik laki-laki, wanita, dewasa, anak 

kecil, baik orang merdeka maupun hamba sahaya.
13

 Di dalam kitab Fiqh 

                                                           
10

 Kementerian Agama Republik Indonesia, Panduan Zakat Praktis…, hal. 9 
11

 Ibid., hal. 10  
12

 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dalam https://kbbi.web.id/fitrah diakses 

tanggal 27 Januari 2020 
13

 Abdul Aziz Dahlan, et. all., Ensiklopedi Hukum Islam. (Jakarta: PT Ichtiar Baru van 

Hoeve, 2003),hal. 2000 

https://kbbi.web.id/fitrah


22 

 

Sunnah pengertian zakat fitrah yaitu zakat yang wajib dikeluarkan 

disebabkan sudah berbuka atau berakhirnya puasa Ramadhan.
14

 Peraturan 

Menteri Agama mendifinisikan zakat fitrah adalah zakat jiwa yang 

diwajibkan atas setiap diri muslim yang hidup pada bulan Ramadhan.
15

 

Zakat fitrah dapat diartikan sebagai pajak pribadi untuk setiap 

muslim, sedangkan zakat yang lain merupakan suatu pajak untuk harta. 

Dari hal tersebut, maka syarat zakat fitrah tidak sama dengan syarat zakat 

yang lain, seperti halnya nisab, dan syarat-syarat yang lain. Para fuqoro‟ 

menyebutkan zakat fitrah sama dengan zakat kepala (perkepala) dalam arti 

masing-masing pribadi.
16

    

ُهَماِاَللَّوَُِِرِضيَُِِعَمرَِِاِْبنَِِِعنِِ ,ِاَْلِفْطرِِ زََكاةِوسلمِعليوِاهللِصلىِاَللَّوَِِِرُسولُِِفَ َرضَِ:ِ)ِقَالََِِعن ْ

,َِواْلَكِبيِِ,َِوالصَِّغيِِ,َِواْْلُنْ َثى,َِوالذََّكرِِ,َِواْْلُرِ ِاَْلَعْبدَِِِعَلى:َِشِعيٍِِِمنَِِْصاًعاَِأوِْ,ََِتْرٍِِِمنَِِْصاًعا

 َعَلْيوُِمت ََّفقٌِ(ِِِاَلصَََّلةِِِِإَلِِاَلنَّاسُِِِخُروجِِِقَ ْبلَِِتُ َؤدَّىَِأنِِِِْبَاَِوأََمرَِ,ِاَْلُمْسِلِميَِِِمنَِ

Artinya: Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah 

Shallallaahu 'alaihi wa Sallam mewajibkan zakat fitrah sebesar 

satu sho' kurma atau satu sho' sya'ir atas seorang hamba, orang 

merdeka, laki-laki dan perempuan, besar kecil dari orang-orang 

islam; dan beliau memerintahkan agar dikeluarkan sebelum 

orang-orang keluar menunaikan sholat. (Muttafaq Alaihi).
17

 

 

Dalam istilah syara‟ kata wajib dalam hadits di atas disepakati 

dengan makna fardhu bagi setiap individu umat Islam. Namun madzhab 
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Hanafi  berbeda pendapat mengenai hal tersebut. Menurut Hanafiah, zakat 

fitrah hukumnya tidak wajib, namun fardhu. Sebagaimana pengertian dan 

kaidahnya yang membedakan antara wajib dan fardhu. Madzhab Hanafi 

memberi pengertian arti kata fardhu adalah segala sesuatu yang ditetapkan 

berdasarkan dalil qath‟i (jelas/tegas). Sedangkan pengertian wajib adalah 

segala sesuatu yang ditetapkan berdasarkan dalil dhanni. Dari pengertian 

tersebut, maka bagi seseorang yang mengingkari fardhu maka hukumnya 

berakibat menjadi kufur, sedangkan seseorang yang mengingkari wajib, 

tidak berakibat menjadi kufur.
18

 

Madzhab Maliki berpandapat bahwa zakat fitrah hukumnya adalah 

sunnah muakkad berdasarkan pendapat yang dikutip dari Asyhab dari 

pendapat sebagian ahli dzahir dan Ibnu Luban dari madzhab Syafi‟i. 

kalimat fardhu di dalam hadis tersebut di takwilkan dengan makna 

qaddarah (memastikan). Dalam pendapat Ibnu Humam, hakikat syariah 

tidak hanya memiliki arti qaddarah, terutama hadits yang diriwayatkan 

oleh Bukhari Muslim, bahwa Rasulullah SAW telah memerintahkan utuk 

mengeluarkan  zakat fitrah. Sehingga pada lafadz faradha dalam hadis 

tersebut artinya adalah amara (berupa kalimat perintah).
19

 Untuk 

memperkuat kewajiban zakat fitrah, Rasulullah SAW menyebut zakat 

fitrah dengan kata zakat, sehingga tergolong dalam keumuman zakat 

lainnya yang harus di tunaikan sesuai dengan perintah Allah SWT, dan 

bagi orang yang mengingkarinya di ancam dengan adzab yang sangat 
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pedih. Rasulullah SAW telah memerintahkan zakat fitrah sebelum 

diturunkannya perintah zakat. Setelah diturunkannya kewajiban zakat, 

Rasulullah SAW tidak memerintahkan dan tidak melarang, namun Beliau 

melakukannya.
20

  

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah kewajiban zakat 

dijelaskan dalam pasal 688 yang mana bunyinya sebagai berikut:
21

 

(1) Zakat fitrah diwajibkan atas setiap muslim baik tua atau muda, baik 

dikeluarkan oleh diri sendiri atau orang yang menanggungnya dan 

diserahkan kepada faqir pada 15 hari terakhir pada bulan Ramadhan 

sampai sebelum melaksanakan shalat „Id. 

(2) Seorang muslim yang terkena wajib zakat fitrah ini apabila memiliki 

kemampuan untuk makan selama sehari semalam. 

(3) Besarnya zakat yang harus dikeluarkan adalah sebanyak satu sha‟ (2,5 

kg) makanan pokok atau yang senilai dengannya.  

3. Syarat wajib zakat fitrah: 

a. Islam  

Tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah bagi seseorang yang non 

muslim (kafir asli), namun ia wajib mengeluarkan zakat fitrah 

diperuntukkan bagi orang-orang yang wajib ia nafkahi yang berstatus 

sebagai muslim.
22
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b. Menemukan bagian akhir bulan Ramadhan dan bagian awal bulan 

Syawal.
23

 Ketentuan tersebut dapat dijelaskan bahwa: 

1) Setiap anak yang lahir setelah terbenamnya matahari malam idul 

fitri, atau orang yang meninggal sebelum terbenamnya matahari, 

maka tidak wajib mengeluarkan zakat.  

2) Setiap anak yang lahir sebelum terbenamnya matahari, atau 

orang yang meninggal setelah terbenamnya matahari, maka 

wajib dikeluarkan zakat fitrahnya.  

c. Mempunyai kelebihan harta dari keperluan makanan pada malam hari 

raya dan siang harinya.  

Artinya yaitu seseorang yang memiliki kelebihan biaya hidup dari 

keperluan makanan baik untuk dirinya maupun orang-orang yang wajib 

di nafkahi pada waktu siang dan malam pada hari raya Idul Fitri. 

Apabila tidak memiliki kelebihan harta atau makanan maka tidak wajib 

untuk berzakat, walaupun memiliki makanan untuk persiapan hari raya 

seperti halnya makanan ringan.
24

   

Terdapat perbedaan pendapat dari masing-masing imam madzhab 

mengenai syarat wajib zakat fitrah. Imam Hanafi mensyaratkan Islam, 

merdeka dan mempunyai harta satu nishob. Imam Maliki mensyaratkan 

Islam, merdeka, mampu, dan mempunyai kelebihan. Imam Syafi‟I 

mensyaratkan Islam, merdeka, dan mempunyai kelebihan. Imam Hambali 

mensyaratkan Islam, mempunyai kelebihan harta pada hari dan malamnya 
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hari raya „idul fitri, dan pada waktu tenggelamnya matahari di akhir buan 

Ramadhan.
25

 

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 

pasal 2 ayat (4) menjelaskan bahwa syarat zakat fitrah yakni sebagai 

berikut:
26

 

d. Beragama Islam; 

e. Hidup pada saat bulan ramadhan; 

f. Memiliki kelebihan kebutuhan pokok untuk malam dan hari raya idul 

fitri. 

4. Waktu Pembayaran Zakat Fitrah  

Dalam penetapan waktu wajib untuk membayar zakat fitrah, 

hukum menunda dan mendahulukan pembayarannya terdapat perbedaan 

pendapat diantara para ulama fikih. Ulama Madzhab Hanafi berpendapat 

bahwa waktu wajib membayar zakat fitrah yakni sejak terbitnya matahari 

pada hari raya Idul Fitri. Hal tersebut dikarenakan nama zakat fitrah 

dikaitkan dengan fitri (fitrah) dan memiliki makna khusus yang 

menunjukkan waktu pembayarannya. Dalam hal apabila seseorang yang 

meninggal sebelum terbitnya matahari pada hari raya Idul Fitri, maka ia 

tidak wajib membayar zakat fitrah.
27

 Jumhur ulama berpendapat bahwa 

waktu wajib untuk membayar zakat fitrah yakni dimulai sejak 
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terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadhan. Hal tersebut dikarenakan 

yang dinamakan waktu fitrah (berbuka) adalah waktu terbenamnya 

matahari. Maka apabila seseorang yang wafat setelah terbenamnya 

matahari di bulan Ramadhan, maka wajib dikeluarkan zakat fitrahnya.
28

  

Berkaitan dengan mendahulukan membayar zakat fitrah dari waktu 

wajibnya, ulama madzhab Syafi‟i dan Hanafi memperbolehkan membayar 

zakat fitrah sejak awal bulan Ramadhan, sedangkan ulama Madzhab 

Maliki dan Madzhab Hanbali memperbolehkan membayar zakat fitrah 

maksimal tiga hari sebelum hari raya Idul Fitri.
29

 Mengenai pembayaran 

zakat fitrah yang ditunda, ulama madzhab Hanafi memperbolehkan 

menunda membayar zakat fitrah setelah shalat Idul Fitri. Menurut 

pandangan mereka, zakat fitrah mengandung makna tolong-menolong, 

sehingga berdasarkan makna tersebut kapan pun pembayaran zakat fitrah 

tujuan yang dikehendaki tercapai. Dari penjelasan tersebut, maka menurut 

mereka zakat fitrah yang dibayarkan terlambat tidak bisa menggugurkan 

kewajiban untuk membayarnya.
30

 Begitu pula dengan ulama madzhab 

Maliki, mereka juga memperbolehkan membayar zakat fitrah setelah 

shalat Idul Fitri dan tidak gugur kewajibannya sampai zakat fitrah 

dibayarkan. Berkaitan dengan hal tersebut, ulama madzhab Syafi‟i dan 

Hanbali tidak memperbolehkan apabila tanpa adanya udzur. Hal tersebut 

berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar r.a: 
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ِزََكاةَِِبِإْخرَاجِِِأََمرََِِوَسلَّمََِِعَلْيوِِِاهللَِصلَّىِاهللَِرُسْولَُِِأنََِِّعْنوُِِاهللَِرِضيَُِِعَمرَِِْبنِِِاهللَِعْبدَُِِعنِْ

 .الصََّلَةِِِِإَلِِالنَّاسُِِِخُرْوجِِِقَ ْبلَِِتُ َؤدَّىَِأنِِْاْلِفْطرِِ

Artinya: Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar r.a. bahwa Rasulullah 

memerintahkan pembayaran zakat fitrah sebelum orang-orang 

keluar sholat hari raya. (Muslim 3/70).
31

 

 

ُهَماِهللَِرِضيََِِعّبَاسِِِاِْبنَِِِوَعنِِ ِِمنَِِِئمِِِلِلصَّاِطُْهَرةًِِاْلِفْطرِِِزََكاةَِِصلعمِاهللِرسلِفَ َرضَِ:)ِقَالََِِعن ْ

ِلِْلَمَساِكْيَِِِوطُْعَمةًَِِوالرََّفثِِِالَّلْغوِِ ِبَ ْعدَِِأَدَّاَىاَِمْقبُ ْوَلةٌِِزََكاةٌَِِفِهيَِِالصَََّلةِِِقَ ْبلَِِأَدَّاَىاَِفَمنِْ.

 كمِاْلاِوصّححوِماجوِوابنِأبوداودِرواه)ِ(ِالصََّدقَاتِِِِمنََِِصَدَقةٌَِِفِهيَِِالصََّلَةِِ

Artinya: Rasulullah saw telah mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan 

diri orang yang berpuasa dari omongan yang tidak berguna dan 

keji serta untuk memberi makan orang-orang miskin. Barang 

siapa yang menunaikan sebelum sholat (Ied) berarti itu 

merupakan zakat yang diterima. Dan barang siapa yang 

menunaikan setelah shalat, berarti hal itu merupakan sedekah 

yang biasa. (Riwayat Ibnu Dawud dan Ibnu Majah, dinilai Shahih 

oleh Imam Hakim).
32

 

 

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 di 

dalam pasal 31 dijelaskan bahwa:
33

 

(1) Zakat fitrah ditunaikan sejak awal Ramadhan dan paling lambat 

sebelum pelaksanaan shalat Idhul Fitri 

(2) Zakat fitrah disalurkan paling lambat sebelum pelaksanaan shalat Idul 

Fitri. 
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5. Kadar Zakat Fitrah  

Zakat fitrah hukumnya adalah wajib bagi seluruh umat Islam yang 

mampu serta memiliki kelebihan makanan selama satu hari satu malam 

sebanyak 1 sha‟ bersama keluarganya yang berupa makanan pokok sesuai 

daerah tempat tinggal.
34

 Para ulama‟ bersepakat bahwa ukuran satu sho‟ 

merupakan ukuran/takaran yang digunakan untuk mengukur banyak 

sedikitnya makanan secara jumlah atau volume pada masa Rasululloh 

SAW. Menurut kitab Fathul Maqodir, ukuran satu sho‟ yaitu kubus yang 

masing-masing sisinya berukuran 14,65 cm. Apabila dokonversikan ke 

dalam bentuk kilogram, maka untuk gandum setara dengan (1, 862,18 Kg), 

sedangkan untuk beras setara dengan (2,719,19 Kg).
35

 Sebagaimana 

dijelaskan dalam hadits: 

 عليوِاهللِصلىِاَلنَِّبِ َِزَمانِِِِفِِنُ ْعِطيَهاُِكنَّا:ِ)ِقَالَِِعنوِاهللِرضيَِاْْلُْدرِيِ َِسِعيدٍَِِأِبَِِوَعنِْ

ِطََعامٍِِِمنَِِْصاًعاِوسلم ََِتْرٍِِِمنَِِْصاًعاِأَوِْ, َِشِعيٍِِِمنَِِْصاًعاِأَوِْ, ِ(َِِزبِيبٍِِِمنَِِْصاًعاِأَوِْ, .

َوِفَِِعَلْيوُِمت ََّفقٌِ َِكَماِأُْخرُِجوُِِأَزَالَُِِفََلِِأَنَاِأَمَّا:َِسِعيدٍِِأَبُوِقَالَِ(ِِأَِقطٍِِِمنَِِْصاًعاِأَوِْ:ِ)ِرَِوايَةٍِِِِ

 )َصاًعاِِإلًَِِّداأَبَُِِأْخرِجَُِِلِ:ِ)َِداُودََِِوِْلَِبِِاَللَّوَِِِرُسولَِِِزَمنِِِِفِِأُْخرُِجوُُِِكْنتُِ

 Artinya: Abu Said Al-Khudry Radliyallaahu 'anhu berkata: Pada zaman 

Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam kami selalu mengeluarkan 

zakat fitrah satu sho' makanan, atau satu sho' kurma, atau satu sho' 

sya'ir, atau satu sho' anggur kering. Muttafaq Alaihi. Dalam suatu 

riwayat lain: Atau satu sho' susu kering. Abu Said berkata: 

Adapun saya masih mengeluarkan zakat fitrah seperti yang aku 

keluarkan pada zaman Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam. 

                                                           
34
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Dalam riwayat Abu Dawud: Aku selamanya tidak mengeluarkan 

kecuali satu sho'.
36

 

 

ََِتْرٍِِِمنَِِْصاًعاِالنَّاسَِِِعَلىَِرَمَضانَِِِمنِِْاْلِفْطرِزََكاةَِِفَ َرضََِِوَسلَّمََِِعَلْيوِِِاهللَِصلَّىِاهللَِرُسْولُِِأَنَِّ

 .اْلُمْسِلِمْيَِِِمنَِِأُنْ َثىِأَوِذََكرٍَِِعْبدٍِِأَوُِِْحرِ ُِكلِ َِعَلىَِشِعْيٍِِِمنِِْاَْوَصاًعا

Artinya: Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar r.a. bahwa Rasulullah 

mewajibkan zakat fitrah di bulan Ramadhan kepada kaum 

muslimin berupa satu sha‟ (satu gantang = 4 mud) kurma, atau 

satu sha‟ gandum atas setiap orang yang merdeka atau budak, 

laki-laki ataupun wanita. (Muslim 3/68).
37

 

 

Berdasarkan pemahaman dari hadits-hadits tersebut dapat diketahui 

bahwa ukuran 1 sha‟ menurut madzhab Hanafi yakni 3800 gram atau 3,8 

kg sedangkan ketetapan mayoritas ulama dari madzhab Malikiyyah, 

Syafi‟iyyah dan Hanabilah yakni 2751 gram (2,75) kg. Terdapat pendapat 

dari golongan Syafi‟iyyah dan Hanabilah yang berpendapat bahwa  1 sha‟ 

berukuran 2,304 gram dan dibulatkan menjadi 2,5 kg. Dengan adanya 

perbedaan pendapat tersebut maka mengambil jalan tengah dari masing-

masing pendapat adalah pilihan yang terbaik, yakni melebihkan takaran 

zakat diatas 2,5 kg dan untuk berhati-hati jangan sampai dibawah 2,5 kg.
38

   

Madzhab Maliki dan Syafi‟i berpendapat bahwa jenis makanan 

yang terdapat pada hadits tersebut tidak bersifat ta‟abbudi (suatu 

keharusan). Maka diwajibkan bagi setiap muslim untuk mengeluarkan 

zakat fitrah sesuai dengan makanan pokok yang di konsumsi pada setiap 

harinya dan sesuai dengan daerah tempat tinggal.
39

 Yang dimaksud dengan 
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makanan pokok ialah makanan yang setiap harinya di makan pada waktu 

pagi dan petang, baik pada musim subur dan musim sulit. Madzhab Maliki 

dalam pendapatnya memperbolehkan zakat fitrah dikeluarkan dengan 

daging, susu, atau tepung yang setara dengan bahan makanan pokok.
40

 

6. Hikmah Zakat Fitrah  

Hikmah zakat fitrah pada dasarnya memiliki dua aspek, yang mana 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Berhubungan dengan orang yang berpuasa dengan puasa Ramadhan 

Ketika seseorang sedang menjalankan ibadah puasa khusunya 

puasa Ramadhan, seringkali secara tidak sengaja ataupun disengaja 

terjerumus terhadap perbuatan dan perkataan yang dapat mengurangi 

pahala puasa. Karena pada hakikatnya, puasa tidak hanya menahan haus 

dan lapar, akan tetapi menahan dan menjaga seluruh anggota tubuh dari 

perbuatan yang tercela. Oleh sebab itu, zakat fitrah disyariatkan 

memiliki tujuan untuk menyucikan dan membersihkan jiwa bagi setiap 

muslim dari kemadharatan yang pernah dilakukan dalam melaksanakan 

ibadah puasa Ramadhan.
41

 Menurut Imam Waki‟ zakat fitrah memilki 

fungsi yang sama dengan sujud sahwi, yang mana tujuannya adalah 

sebagai penyempurna dalam ibadah. Sujud sahwi sebagai pengganti 

kekurangan di dalam sholat, sedangkan zakat fitrah sebagai 

penyempurna kekurangan dalam menjalankan puasa Ramadhan.
42

 

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW: 
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ُهَماِهللَِرِضيََِِعّبَاسِِِاِْبنَِِِوَعنِِ ِِئمِِِلِلصَّاِطُْهرَةًِِاْلِفْطرِِِزََكاةَِِصلعمِاهللِرسلِفَ َرضَِ:)ِقَالََِِعن ْ

ِلِْلَمَساِكْيَِِِوطُْعَمةًَِِوالرََّفثِِِالَّلْغوِِِِمنَِ ِأَدَّاَىاَِمْقبُ ْوَلةٌِِزََكاةٌَِِفِهيَِِالصََّلَةِِِقَ ْبلَِِأَدَّاَىاَِفَمنِْ.

 (كمِاْلاِوصّححوِماجوِوابنِأبوداودِرواه)ِ(ِالصََّدقَاتِِِِمنََِِصَدَقةٌَِِفِهيَِِالصَََّلةِِِبَ ْعدَِ

Artinya: Rasulullah saw telah mewajibkan zakat fitrah untuk 

mensucikan diri orang yang berpuasa dari omongan yang 

tidak berguna dan keji serta untuk memberi makan orang-

orang miskin. Barang siapa yang menunaikan sebelum sholat 

(Ied) berrti itu merupakan zakat yang diterima. Dan barang 

siapa yang menunaikan setelah shalat, berarti hal itu 

merupakan sedekah yang biasa. (Riwayat Ibnu Dawud dan 

Ibnu Majah, dinilai Shahih oleh Imam Hakim).
43

 

 

ُرُىمَِِْصَدَقةًِِأَْمَواِلِِمِِِْمنُِِْخذِْ يِهمُِِْتَطه  َِواللَّوَُِِِلُمَِِْسَكنٌَِِصََلَتكَِِِإنََِِّعَلْيِهمِِْلِ َوصَِِِِبَاَِوتُ زَك 
 َعِليمٌَِِسَِيعٌِ

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

kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah 

untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) 

ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar 

lagi Maha Mengetahui. (Q.S At-Taubah : 103)
44

 

 

b. Berhubungan antara manusia dengan manusia dalam kehidupan 

masyarakat 

Hikmah lain yang terkandung dalam zakat yakni untuk mensyukuri 

nikmat dari Allah SWT serta untuk membersihkan jiwa dari sifat kikir, 

dengki, iri serta dosa terhadap sesama. Maka sebab itu dengan adanya 

zakat fitrah dapat menumbuhkan rasa kecintaan serta mewujudkan rasa 

tolong menolong terhadap sesama umat Islam. Pada pasalnya, hari raya 

Idul Fithri merupakan hari yang penuh suka cita bagi umat muslim 

seluruh dunia. Karenanya, kebahagian tersebut sudah sepatutnya 
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dirasakan untuk seluruh umat muslim, tidak terkecuali bagi mereka 

yang berasal dari keluarga yang tidak mampu. Maka dengan adanya 

zakat fitrah, kesenjangan ekonomi dapat dikurangi, sehingga semuanya 

merasakan nikmat dan kebahagian yang sama pada saat Hari Raya Idhul 

Fithri.
45

 

B. Mustahik Zakat  

Mustahik zakat yaitu orang yang berhak untuk menerima zakat sesuai 

dengan yang ditetapkan dalam syara‟. 

1. Fakir  

Abu Hanifah berpendapat bahwa fakir yaitu orang yang hartanya tidak 

mencapai satu nishab atau mencapai satu nishab bahkan lebih akan tetapi 

masih memilki tanggungan, seperti halnya hutang. Imam Maliki 

mendefinisikan fakir yaitu orang yang hartanya selama satu tahun belum 

bisa mencukupi kebutuhan makanan pokoknya. Menurut Madzhab Syafi‟i 

fakir yaitu orang yang tidak memilki harta maupun usaha atau memiliki 

harta dan usaha akan tetapi tidak mencapai dari setengah kebutuhan 

hidupnya dan orang yang berkewajiban menanggung biaya hidupnya tidak 

ada. Imam Ahmad bin Hambal menjelaskan fakir yaitu orang yang tidak 

memiliki harta atau orang yang meiliki harta tetapi tidak mencapai setengah 

dari keperluannya.
46
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Pengertian faqir menurut pemuka tafsir Tabari yang dikutip oleh Yusuf 

Qardhawi dalam kitabnya menjelaskan, faqir yaitu orang yang sedang dalam 

keadaan membutuhkan namun dapat menjaga dirinya dari meminta-minta. 

Yusuf Qardhawi dalam penjelasannya mengatakan bahwa tidak semua fakir 

miskin berhak mendapatkan zakat. Beliau berpendapat zakat tidak 

diperuntukkan kepada fakir miskin yang disebabkan oleh pengangguran 

khiyariyah. Pengangguran khiyariyah yaitu seseorang yang pada dasarnya 

mampu untuk bekerja namun ia hanya bermalas-malasan sehingga menjadi 

beban untuk orang lain. Sedangkan fakir miskin yang berhak mendapatkan 

bagian zakat yakni mereka yang termasuk dalam golongan pengangguran 

jabariah, yaitu pengangguran yang disebabkan karena keterpaksaan serta 

mereka yang keadaannya tidak mampu memenuhi dan menutupi seluruh 

kebutuhan hidupnya.
47

  

Menurut jumhur ulama fakir yaitu orang yang tidak memiliki harta atau 

penghasilan yang layak untuk memenuhi kebutuhan pakaian, pangan, dan 

tempat tinggal baik untuk dirinya sendiri maupun keluarga yang menjadi 

tanggung jawabnya. Dalam keterangan lain disebutkan bahwa yang 

termasuk golongan faqir yaitu:
48

 

a. Seseorang yang tidak mempunyai pekerjaan atau harta sama sekali; 

b. Seseorang yang hanya mempunyai harta yang tidak dikembangkan  dan 

apabila diperhitungkan harta tersebut tidak dapat mencukupi 
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kebutuhannya seumur hidup. Sedangkan apabila harta tersebut 

dikembangkan, maka penghitungannya tidak dihitung seumur hidup, 

melainkan perhari; 

c. Seseorang yang hanya mempunyai pekerjaan, namun tidak dapat 

memenuhi kebutuhannya; 

d. Seseorang yang mempunyai harta dan pekerjaan, akan tetapi keduanya 

tidak dapat mencukupi kebutuhannya; 

Apabila kepemilikan seseorang yang berupa pakaian, tempat tinggal, 

piutang yang belum jatuh tempo serta harta yang berada di luar kota yang 

berjarak 80,640 Km atau lebih, maka hal demikian tidak dapat 

mempengaruhi keadaannya sebagai faqir, serta seseorang yang sedang 

mencari ilmu agama dan mendalami ilmu tersebut, kemudian tidak sempat 

bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya maka seseorang tersebut 

dapat dimasukkan kedalam golongan faqir.
49

 

2. Miskin  

Imam Hanafi dan Maliki mengartikan miskin yaitu orang yang sama 

sekali tidak mempunyai harta benda untuk mencukupi kebutuhan hidup 

sehari-hari. Menurut Imam Syafi‟I miskin yaitu orang yang memilki 

pekerjaan atau harta akan tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhannya. 

Semisal: orang yang mamilki kebutuhan dalam sehari semalam apabila 

dikalkulasikan berjumlah Rp  10.000,- sedangkan uang yang ia dapatkan 

hanya Rp 7.500,-. Tidak jauh berbeda dengan pendapat Imam Syafi‟I, Imam 
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Hambali mengartikan miskin yaitu orang yang memiliki harta akan tetapi 

belum mampu mencukupi kebutuhannya. Semisal: orang yang memilki 

kebutuhan dalam setiap harinya Rp 15.000,- sedangkan penghasilan yang 

didapatkan hanya Rp 9.500,-.
50

 

Yusuf Qardhawi mengartikan kemiskinan yaitu lemahnya sumber 

penghasilan yang dapat diciptakan oleh individu dalam masyarakat  yang 

berdampak pada lemahnya sumber penghasilan yang didapatkan untuk 

memenuhi kebutuhan eknomi dalam kehidupan sehari-hari. Penyebab 

kemiskinan yang berasal dari ketidakmampuan memenuhi dan menutupi 

kebutuhan hidup diantaranya yang pertama disebabkan oleh kelemahan fisik 

yang menghalangi untuk mendapatkan penghasilan yang tidak sedikit, 

kedua disebabkan ketidakmampuan mencari serta mendapatkan pekerjaan, 

dan yang terakhir disebabkan karena penghasilan yang ia dapatkan tidak 

seimbang dengan pengeluarannya.
51

 

Sedangkan jumhur ulama menyatakan orang miskin yaitu orang yang 

memiliki penghasilan atau harta yang layak tetapi tidak dapat mencukupi 

untuk memenuhi kebutuhan diri dan orang yang menjadi tanggungannya.
52

 

Dapat disebutkan bahwa orang miskin yaitu orang yang pengeluarannya 

lebih besar dan tidak sebanding dengan penghasilan yang dihasilkan. Seperti 

halnya kebutuhan setiap harinya adalah Rp 30.000,00 sedangkan 

                                                           
50

 Abdul Mannan, Fiqih Lintas Madzhab Juz 2, (ed.,)…, hal. 59-65 
51

 Nita Purnamasari, “Peranan Distribusi Dana Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan 

Ekonomi Mustahik Pada Badan Amil Zakat Nasionan (BAZNAS) Kota Pekanbaru”, Skripsi, 

(Riau: UIN Suska Riau, 2016) dalam https://repository.uin-suska.ac.id/2815/3/BAB%2011.pdf  

diakses pada tanggal 5 September 2020 
52

  Abdul Aziz Dahlan, et. all., Ensiklopedi Hukum Islam hal. 1995 

https://repository.uin-suska.ac.id/2815/3/BAB%2011.pdf


37 

 

penghasilan yang didapatkan adalah Rp 20.000,00 setiap harinya.
53

 Dalam 

hal tersebut, yang membedakan antara faqir dan miskin adalah terletak pada 

penghasilan yang didapatkan. Apabila penghasilan yang didapatkan belum 

mencapai setengah dari pengeluaran, maka dapat digolongkan faqir, 

sedangkan apabila penghasilan mencapai setengah atau lebih dari 

pengeluaran, maka dimasukkan ke dalam golongan miskin.
54

 

3. ‘Amil  

Imam Hanafi mengartikan „amil yaitu seseorang yang diangkat secara 

resmi oleh pemerintah untuk mengurus zakat. Imam Maliki dan Syafi‟i 

dalam penjelasannya „amil yaitu seseorang yang diangkat secara resmi oleh 

pemerintah daerah setempat untuk mengurus zakat. Sebagian dari ulama 

syafi‟iah berpendapat bahwa „amil yang tidak diangkat oleh pejabat resmi 

tetap mendapatkan hak menerima zakat dikarenakan seorang „amil  tidak 

harus diangkat oleh pejabat pemerintah. Imam Hambali berpendapat bahwa 

„amil yaitu orang yang oleh pemerintah setempat diangkat untuk 

mengambil, mengumpulkan kemudian membagikan zakat kepada mustahiq 

zakat.
55

  

Yusuf Qardhawi dalam penjelasannya mengartikan amil zakat yaitu 

orang yang menjalankan urusan zakat mulai dari pengumpulan zakat hingga 

bendahara, aparat penjaga, serta mulai dari pencatatan hingga penghitung 

yang mencatat keluar masuknya zakat kemudian membagi kepada para 

mustahik zakat. Tugas dan pekerjaan amil semuanya berhubungan dengan 
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pengaturan zakat yakni mendata muzakki dan jenis zakat apa yang wajib 

dikeluarkan olehnya serta  kadar zakat yang wajib dikeluarkan, kemudian 

mengetahui jumlah dan kebutuhan para mustahik zakat, serta perkara lain 

yang membutuhkan penanganan secara baik oleh para petugas dan para 

pembantunya.
56

 Menurut beliau adanya amil memberikan manfaat sebagai 

berikut:
57

 

a. Menjaga perasaan rendah diri pada mustahiq zakat; 

b. Menjamin kepastian dan tertib pembayaran zakat; 

c. Mendapatkan efektifitas serta efisiensi yang tepat dalam penggunaan 

harta zakat berdasarkan skala prioritas yang ada pada suatu wilayah; 

d. Menunjukkan syi‟ar Islam d lam penyelenggaraan pemerintah yang 

Islami. 

Dalam penjelasan lain dijelaskan amil zakat yaitu orang yang 

mendapatkan kepercayaan dari imam (pemimpin) atau wakilnya untuk 

bertanggung jawab atas segala sesuatu tentang zakat mulai dari 

mengumpulkan zakat, mendata wajib zakat, membukukan, memelihara 

hingga mendistribusikan zakat. Para ulama menyatakan syarat-syarat amil 

zakat yaitu muslim, mukalaf, jujur, memahami hukum zakat, dan mampu 

melaksanakan tugas. Ulama fikih sepakat bahwa hamba sahaya tidak 

diperbolehkan menjadi amil zakat dikarenakan tidak memilki kecakapan 
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hukum secara penuh. Namun Ibnu Hajib berpendapat bahwa dalam hal amil 

zakat, seorang budak dan orang merdeka memiliki status yang sama, maka 

sebab itu seorang budak dapat menjadi amil dikarenakan dapat 

menyelesaikan tugas tersebut. Sebagian ulama fikih mensyaratkan bahwa 

amil zakat adalah laki-laki, akan tetapi Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa 

wanita dapat bertugas sebagai amil zakat.
58

  

4. Muallaf  

Imam Hanafi, Maliki dan Syafi‟i berpendapat bahwa muallaf yaitu 

orang yang baru masuk agama Islam dan memilki iman yang masih lemah. 

Imam Hambali mengartikan muallaf menjadi dua bagian yaitu:
59

 

a. Seorang pemimpin yang masih kafir kemudian diharapkan masuk Islam 

atau tindakan buruknya dikhawatirkan; 

b. Orang yang baru masuk agama Islam dan memilki iman yang masih 

lemah. 

Ulama dari Madzhab Hanafi dan Maliki mengemukakan pendapat 

bahwa mualaf tidak mendapatkan bagian zakat. Hal tersebut berdasarkan 

ketika Umar bin Khattab, Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib ketika 

menjabat sebagai khalifah tidak memberikan bagian zakat fitrah kepada para 

muallaf dikarenakan kedudukan dan keadaan Islam serta kaum muslimin 

sudah kuat. Pemberian zakat kepada muallaf pada masa itu diharapkan 

supaya orang-orang kafir mau masuk Islam atau tidak mengganggu kaum 
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muslimin.
60

 Menurut Imam Hanafi apabila pada suatu daerah/negara yang 

mana kondisi Islam masih belum kuat, maka muallaf pada daerah tersebut 

dapat menerima zakat. Jumhur ulama juga berpendapat bahwa setelah 

wafatnya Nabi Muhammad SAW mualaf tetap mendapatkan bagian zakat 

sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan.
61

  

Yusuf Qardhawi dalam pendapatnya menjelaskan muallaf yaitu orang 

yang diharapkan semakin bertambah keyakinannya terhadap Islam atau niat 

jahatnya kepada umat Islam menjadi terhalang, serta diharapkan timbulnya 

manfaat mereka di dalam menolong dan membela umat Islam dari serangan 

musuh. Dalam menentukan kriteria muallaf serta pemberian zakat terhadap 

mereka berdasarkan kebutuhan dan kemaslahatan umat Islam. Maka 

pemberian zakat terhadap muallaf tidak dapat dilakukan secara perorangan 

melainkan melalui peran masyarakat dan pemerintah yang mampu 

menentukan ada tidaknya kebutuhan muallaf. Pembagian muallaf menurut 

Yusuf Qardhawi dibagi menjadi dua bagian yakni mereka yang sudah 

memeluk agama Islam (muslim) dan non muslim. Apabila dalam kalimat 

muallaf qulubuhum menyangkup golongan muslim dan kafir, maka hal 

demikian menjelaskan bahwa diperbolehkan menarik hati orang kafir 

dengan pemberian zakat dengan tujuan supaya memeluk Islam, akan tetapi 

tidak boleh mengkhususkan hanya untuk orang kafir. Yusuf Qardhawi 

berpendapat bahwa bagian zakat terhadap muallaf akan seterusnya ada, hal 
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ini dikarenakan tidak adanya nasakh terhadap golongan mustahik zakat 

dalam Al-Qur‟an surat At-Taubah.
62

 

5.  i     

Imam Maliki mengartikan riqab yaitu budak yang dimerdekakan 

melalui dibeli menggunakan harta zakat. Zakat diberikan untuk 

memerdekakan semua budak. Tidak ada perbedaan antara budak mukattab 

dengan budak biasa. Hal ini  dikarenakan pada saat ini sudah tidak adanya 

perbudakan terhadap seseorang. Imam Hanafi, Syafi‟i dan Hambali 

berpendapat bahwa riqab yaitu para budak yang sudah menerima akad 

kitab h, yaitu budak tersebut telah bersepakat dengan majikannya bahwa ia 

akan dimerdekakan dengan cara membayar cicilan. Maka dengan hal 

tersebut, mereka diberikan zakat guna membayar cicilan tersebut.
63

  

Yusuf Qardhawi dalam penejelasannya memaknai riqab yaitu bentuk 

jamak yang berasal dari raqabah. Di dalam Al-Qur‟an diartikan sebagai 

budak laki-laki yang dibeli (abid) dan budak perempuan yang dibeli (amah). 

Istilah tersebut berkaitan dengan makna pelepasan atau pembebasan, 

sebagaimana Al-Qur‟an memberikan petunjuk melalui kata tersebut yang 

menjelaskan bahwa perbudakan terhadap manusia seperti sebuah belenggu 

yang mengikatnya. Membebaskan budak sama halnya dengan 

menghilangkan belenggu yang engikatnya. Adapun pembebasannya dapat 

dilakukan melalui dua cara yakni, yang pertama menolong budak mukattab 

                                                           
62

 Ahmad Taufik Ramlan, “Konsep Muallaf Sebagai Mustahik Zakat Menurut Yusuf 

Qardhawi”, Skripsi, (Palangka Raya: IAIN  Palangka Raya, 2015) dalam https://digilib.iain-

palangkaraya.ac.id/11/ diakses tanggal 28 Juni 2020 
63

  Abdul Mannan, Fiqih Lintas Madzhab Juz 2…, hal. 59-65 

https://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/11/
https://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/11/


42 

 

melalui harta sesuai dengan nilai dan ukuran tertentu, kemudian yang kedua 

pembebasan budak melalui harta zakat, baik dilakukan oleh penguasa atau 

seseorang dengan temannya membeli budak kemudian membebaskannya.
64

 

Jumhur ulama menyatakan bahwa bagian zakat fitrah diutamakan untuk  

memerdekakan budak mukattab. Budak mukattab yaitu budak yang 

melakukan perjanjian dengan tuannya bahwa apabila biaya pembebasan 

sudah dilunasi maka budak tersebut dapat dibebaskan. Setelah zakat 

diberikan kepada budak mukattab, baru kemudian diberikan kepada budak 

biasa. Muhammad Rasyid Ridho mengatakan “bagian zakat untuk 

memerdekakan budak bisa dialihkan untuk membantu suatu bangsa untuk 

melepaskan diri dari penjajahan”. Begitu juga Mahmud Syaltut mengatakan  

“bagian zakat untuk memerdekakan budak bisa digunakan uuntuk 

menghindari suatu Negara dari perbudakan kemanusiaan, seperti 

perbudakan ekonomi, cara berpikir dan politik”.
65

    

6.     im 

Gh rim menurut Imam Hanafi yaitu orang yang memilki hutang dan 

apabila hutangnya dibayarkan dengan hartanya, maka harta yang tersisa 

tidak mencapai satu nish b. Imam Maliki memaknai gh rim yaitu orang 

yang mempunyai hutang sedangkan ia tidak mempunyai harta untuk 

membayar. Imam Syafi‟i berpendapat gh rim yaitu orang yang memiliki 

hutang untuk kebutuhan umum atau untuk mencukupi kebutuhan pribadi 
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yang tidak melanggar syari‟at. Pendapat lain menyatakan bahwa seorang 

gh rim yang kaya tidak berhak mendapat zakat, namun pendapat lain 

mengatakan apabila gh rim tersebut kaya dan ia belum mampu membayar 

hutangnya maka ia tetap mendapatkan zakat.
66

 Gh rim menurut Imam 

Hambali yaitu orang yang memilki hutang, dan dibedakan menjadi dua jenis 

yaitu: 

a. Untuk kepentingan umum seperti halnya pembangunan masjid; 

b. Untuk kepentingan pribadi seperti halnya membiayai anak dalam 

mencari ilmu agama Islam.
67

  

Yusuf Qardhawi dalam pendapatnya mengartikan gharim yaitu orang 

yang berhutang dan kadangkala digunakan untuk orang yang memiliki 

piutang. Adapun gharim yang berhak mendapatkan zakat dibagi menjadi 

dua golongan yakni: 

a. Orang yang memiliki hutang untuk kepentingan pribadi seperti halnya 

mencukupi nafkah, membeli pakaian, melaksanakan perkawinan, 

mendirikan rumah dan lain-lain; 

b. Orang yang berhutang guna mendamaikan golongan yang bersengketa 

antara dua kubu yang saling memperebutkan harta. Ia menggunakan 

hartanya pribadi untuk mengganti harta yang diperselisihkan supaya 

sengketa tersebut berakhir. 
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Dapat disimpulkan bahwa orang yang berhutang yang digunakan untuk 

kepentingan umum dan melayani masyarakat maka sebaiknya diberi bagian 

zakat guna mencukupi hutangnya meskipun ia termasuk orang yang kaya.
68

  

7. Sabilillah 

Imam Hanafi mendefinisikan makna sabilillah yaitu orang yang 

keadaannya fakir sebab hidupnya untuk membela agama Allah swt melalui 

perang. Imam Maliki dan Syafi‟i berpendapat sabilillah yaitu orang yang 

melakukan perang untuk membela agama Allah swt. Salah satu pendapat 

Imam Qofal (berdasarkan keterangan dari ulama fiqih) sabilillah yaitu orang 

yang menuju Allah swt melalui jalan kebaikan. Sehingga dalam pendapat 

tersebut menyatakan santri dan kyai mendapatkan bagian zakat atas nama 

sabilillah. Sedangkan Imam Hambali menyatakan bahwa makna sabilillah 

yaitu para prajurit yang tidak mendapatkan  gaji (upah) dari pemerintah 

untuk berperang membela agama Allah swt.
69

 

Dalam fatwa-fatwa kontemporer Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa 

sudah menjadi tanggung jawab umum untuk memenuhi kebutuhan para 

tentara dalam bidang pertahanan. Dana yang dibutuhkan sangat besar yang 

mana tidak mampu terpenuhi hanya dari hasil zakat. Maka sebab itu dana 

yang digunakan tidak dari zakat melainkan dari hasil rampasan, pajak dan 

sebagainya. Sedangkan hasil zakat hanya digunakan untuk pelengkap seperti 

halnya memberikan nafkah kepada sukarelawan dan sebagainya. Pada saat 
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ini pendistribusian zakat untuk kepentingan sabilillah lebih tepat apabila 

diberikan untuk jihad tsaqafi yakni perjuangan dalam bidang kebudayaan, 

informasi dan pendidikan. Berjuang pada bidang tersebut akan lebih utama 

dengan syarat berupa jihad Islam yang benar dan sesuai.
70

  

8. Ibnu Sabil 

Imam Hanafi dan Imam Syafi‟i memiliki pendapat sama mengenai ibnu 

sabil yaitu orang yang kehabisan bekal ketika sedang bepergian. Imam 

Maliki berpendapat bahwa ibnu sabil yaitu orang yang sedang melakukan 

perjalanan yang kehabisan bekal untuk menuju tempat tujuan dan kembali 

ke rumah. Sedangkan Imam Hambali berpendapat bahwa ibnu sabil yaitu 

orang yang kehabisan bekal ketika bepergian untuk selain perbuatan yang 

maksiat.
71

 Ibnu Sabil menurut jumhur ulama yaitu orang yang kehabisan 

bekal dalam melakukan perjalanan, yang mana perjalanan tersebut bukan 

untuk maksiat. Ibnu sabil yang dapat menerima zakat yaitu orang-orang 

yang melakukan perjalanan dan singgah di daerah yang sedang melakukan 

pembagian zakat, atau orang-orang yang mengawali perjalanannya dari 

daerah tersebut. Adapun syarat ibnu sabil menurut ulama fikih dapat 

menerima zakat yakni dalam keadaan membutuhkan biaya untuk 

melanjutkan perjalanannya, dan perjalanan yang dilaksanakan bukan untuk 

perjalanan maksiat.
72
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Yusuf Qardhawi dalam pendapatnya menjelaskan bahwa seluruh bentuk 

perjalanan yang bertujuan untuk kemaslahatan umum yang manfaatnya 

kembali untuk agama Islam atau masyarakat Islam merupakan ibnu sabil 

dan berhak mendapatkan zakat. Adapun yang dinamakan ibnu sabil 

diantaranya yaitu, orang yang melakukan perjalanan untuk mencari rezeki, 

orang yang mencari ilmu, jihad (perang di jalan Allah SWT), dan orang 

yang menunaikan ibadah haji ke Baitullah.
73

 

C. Pendistribusian Zakat Fitrah Untuk Pembangunan Masjid 

Distribusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni “penyaluran 

(pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat”.
74

 

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menjelaskan 

zakat wajib didistribusikan kepada mustahiq sesuai dengan syariat Islam, 

dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip 

pemerataan, keadilan dan kewilayahan.
75

    

Ulama fiqh dari empat madzhab bersepakat bahwa zakat, baik dari 

zakat mal ataupun zakat fitrah tidak diperbolehkan dalam penggunaannya  

diberikan untuk amal-amal kebaikan yang bersifat umum, yang mana sudah 

berada diluar kategori ashnaf delapan mustahiq zakat. Mustahiq zakat menurut 

madzhab syafi‟i diharuskan salah satu dari delapan golongan yang sudah 

ditetapkan di dalam al-Qur‟an. Maka dengan hal tersebut tidak diperbolehkan 

memberikan harta zakat untuk kepentingan membangun musholla, masjid atau 
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sarana kepentingan umum lainnya.
76

 Ulama madzhab Hanafi menyatakan 

bahwa zakat bersifat ditujukan kepada kepemilikan yang khusus berupa hak 

seseorang, maka tidak diperbolehkan apabila diberikan untuk tujuan yang 

bersifat umum seperti halnya pembinaan masjid, perbaikan saluran air, 

pengurusan jenazah, dan lain sebagainya.
77

 Imam Malik di dalam kitab 

mudawwanah mengatakan bahwa tidak diperbolehkan untuk memberikan zakat 

yang digunakan untuk urusan kematian dan pembinaan masjid, karena 

sesungguhnya sadaqah (zakat) adalah untuk orang fakir, miskin, dan golongan 

yang disebutkan oleh Allah. Ibnu Qudamah dalam kitabnya al-Mughni juga 

menyebutkan bahwa tidak diperbolehkan memberikan zakat kepada ashnaf 

selain yang Allah swt sebutkan di dalam Q.S at-taubah ayat 60, seperti halnya 

pembangunan masjid, mengubur jenazah, memperbaiki jalan, proyek 

pengairan, jembatan dan lain-lain.
78

  

Terdapat perbedaan pendapat antara ulama salaf dan kontemporer 

mengenai makna fi sabilillah dalam mustahiq zakat, yang mana berkaitan 

dengan hal pendistribusian zakat untuk pembangunan masjid. Para ulama 

kontemporer yang dalam pendapatnya memperbolehkan zakat untuk 

pembangunan masjid diantaranya dapat diuraikan sebagai berikut: 
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1. Fakhru ar-Râzi, dalam menafsirkan kata fi sabîlillaah tidak hanya dimaknai 

al-ghuzaat, yaitu orang-orang yang berjihad, sebagaimana yang 

dikemukakan oleh ulama tafsir lainnya. Lafad dhahir fi sabîlillaah tidak 

wajib dibatasi hanya kepada orang-orang yang berjihad. Beliau berpendapat 

lafadh fi sabîlillaah bersifat umum, sebagaimana al-Qoffaal menukil dalam 

tafsirnya bahwa sebagian fuqoha memperbolehkan bagian zakat fi 

sabîlillaah untuk segala amal kebaikan, seperti halnya mengkafani mayit, 

membangun benteng, dan memakmurkan masjid.
79

 

2. Jamaluddin al-Qaasimi, beliau juga menukil pendapat ar-Raazi dan al-

Qoffal yang berpendapat tentang bolehnya mendistribusikan zakat ashnaf 

sabiililah kepada semua bentuk amal kebaikan, seperti mengkafani mayat, 

membangun benteng, dan memakmurkan masjid.
80

 

3. Al-Aluusi, beliau juga menguatkan pendapat al-Kasaani dalam kitab al-

Badaai, sabiililah yaitu semua perbuatan-perbuatan ibadah, sehingga dapat 

termasuk pada makna sabiililah setiap orang yang berusaha dalam ketaatan 

kepada Alla swt dan jalan kebaikan, apabila orang tersebut menginginkan. 

Kata sabiililah bermakna umum dalam kepemilikan, artinya mencangkup 

pemakmuran masjid dal lain-lainnya.
81
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4. Mahmud Syaltut, dalam pemahaman dari ayat 60 surat at-Taubah, syekh 

Mahmud Syaltut  membagi menjadi dua golongan berdasarkan status 

penerimaannya, yakni “li” sebagai kepemilikan golongan individu dan “fi” 

sebagai kepemilikan umum, yakni riqab dan sabilillah. Beliau mengartikan 

sabilillah lebih dekat dengan makna kemaslahatan umum yang mana hak 

kepemilikan berada di tangan Allah swt, dan hak pemanfaatannya berada di 

tangan manusia. Implementasi dari makna sabilillah, dalam kumpulan fatwa 

beliau memperbolehkan pembangunan masjid/renovasi menggunakan dana 

zakat dengan syarat bahwa masjid tersebut merupakan satu-satunya masjid 

di wilayah itu, atau masjid lain sudah tidak mencukupi untuk menampung 

kapasitas jamaah yang bertambah banyak. Begitupula untuk pembangunan 

rumah sakit, sekolah, keperluan militer, hal demikian maslahatnya untuk 

umat Islam.
82

 

5. Imam Qaffal, beliau menukil pendapat dari sebagian ulama fiqh bahwasanya 

fi sabilillah mencakup kepada semua hal kebaikan. Dari sebab itu maka 

diperbolehkan menggunaka zakat untuk semua kebaikan meliputi megkafani 

mayit, membangun benteng dan memakmurkan masjid.
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D. Penelitian terdahulu 

Skripsi atas nama Fani Istihanah dengan judul “Hukum Penyaluran 

Zakat Untuk Pembangunan Masjid (Studi Perbandingan Hasil Muktamar NU 

Ke-1 Tanggal 21 Oktober 1926 M Dan Fatwa Syaikh Mahmud Syaltut)”. Hasil 

penelitian ini menjelaskan bahwa Muktamar NU menyatakan zakat yang 

digunakan untuk pembangunan masjid, pondok pesantren, dan madrasah yang 

disandarkan pada golongan fi sabilillah adalah tidak boleh. Sedangkan Syekh 

Mahmud Syaltut memberikan pandangan pada lafads fi sabilillah dengan 

memperluas makna jihad, yang mana tidak hanya dipandang sebagai perang 

dan tentara, akan tetapi dilihat dalam makna yang lebih umum yaitu 

kemaslahatan umum untuk kaum muslim. Membangun masjid merupakan 

jihad untuk mensyi‟arkan agama Allah dan eksistensi kaum muslim terlebih 

apabila ada serangan musuh. Demi kepentingan tersebut, maka memberikan 

zakat untuk pembangunan masjid diperbolehkan. Persamaan penelitian ini 

dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah mengenai pendapat dari 

ulama tentang pendistribusian zakat untuk pembangunan masjid. Perbedaan 

dengan penelitian tersebut adalah fokus penelitian terhadap pendapat ulama 

dari masing-masing organisasi Islam yang ada di Kabupaten Trenggalek serta 

metode penelitian yang digunakan melalui penelitian kualititatif.
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Skripsi atas nama Ali Basrin dengan judul “Hukum Mentasharrufkan 

Dana Zakat Untuk Pembangunan Masjid Menurut Ibn Quddamah Dan Yusuf 
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Al-Qardawi (Studi Kasus Di Kecamatan Penyabungan Timur Kabupaten 

Mendailing Natal)”. Penelitian ini menjelaskan pendapat Ibn Quddamah Dan 

Yusuf Al-Qardawi tentang hukum mentasharrufkan dana zakat untuk 

pembangunan masjid serta menjelaskan proses pengelolaan dana masjid di 

Kecamatan Penyabungan Timur Kabupaten Mendailing Natal. Hasil penelitian 

tersebut menjelaskan bahwa pendapat Ibn Quddamah tidak memperbolehkan 

memberikan atau mengalihkan dana zakat untuk pembangunan masjid. 

Sedangkan Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa dana zakat yang di 

thasarrufkan untuk pembangunan masjid adalah boleh. Beliau berpendapat 

makna jihad yang ada di dalam Al-Qur‟an tidak hanya tertentu untuk jihad 

tetapi segala bentuk kebaikan yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah 

SWT. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan 

adalah mengenai pendapat dari ulama tentang pendistribusian zakat untuk 

pembangunan masjid. Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah fokus 

penelitian terhadap pendapat ulama dari masing-masing organisasi Islam yang 

ada di Kabupaten Trenggalek.
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Skripsi atas nama Lutfi Syaiful Bahri dengan judul Analisa Fiqh 

Terhadap Penarikan dan Penditribusian Zakat Pertanian Padi (Studi Kasus di 

LAZ Madrasah Diniyah Musaidin Gambiran). Hasil penelitian ini menjelaskan 

bahwa penarikan padi dilakukan setiap satu tahun sekali dan pendistribusian 

zakat digunakan untuk kemajuan dan kesejahteraan madrasah tersebut. 
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Pendistribusian zakat yang seperti hal tersebut diperbolehkan karena 

didasarkan untuk kepentingan fisabilillah dan sesuai dengan asas maslahah 

mursalah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti 

lakukan adalah mengenai pendistribusian zakat. Perbedaan dengan penelitian 

tersebut adalah mengenai zakat pertanian yang didistribusikan untuk kemajuan 

madrasah yang dimasukkan kedalam golongan fisabilillah, sedangkan 

penelitian ini membahas tentang zakat fitrah yang didistribusikan untuk  

pembangunan masjid.
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Skripsi atas nama Ghina Puspita dengan judul Penyaluran Dana Zakat 

Untuk Pendidikan Dalam Perspektif Imam Hanafi (Studi Terhadap BAZIS 

Kotamadya Jakarta Selatan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa menurut 

Hanafiyah Ibnu Sabil yang diperbolehkan menerima zakat hanya sebagai 

kebutuhannya adalah musafir yang kehabisan dana dalam perjalanannya. 

Sedangkan penyaluran dana zakat untuk pendidikan oleh Bazis adalah melalui 

pemberian beasiswa dari tingkat SD/MI hingga S3 (Strata Tiga) terhadap orang 

yang kurang mampu untuk membiayai pendidikannya. Persamaan penelitian 

ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah mengenai 

pendistribusian  zakat terhadap mustahik zakat. Perbedaan dengan penelitian 

tersebut adalah pada penelitian ini memaparkan pendapat ulama di kabupaten 

Trenggalek mengenai penyaluran zakat fitrah untuk pembangunan masjid. 

Skripsi atas nama Pangidoan Nasution dengan judul Distibusi Zakat 

Bagi Non Muslim Pada Bazis DKI Jakarta Perspektif Hukum Islam. Hasil 
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penelitian ini menjelaskan bahwa Bazis DKI Jakarta pernah mendistribusikan 

zakat bagi non muslim dan memperbolehkannya. Sedangkan dalam tinjauan 

hukum Islam mengenai pendistribusian zakat bagi non muslim yang 

diharapkan keislamannya dengan mengacu memasukkan kedalam golongan 

muallaf hukumnya sah dan diperbolehkan. Persamaan penelitian ini dengan 

penelitian yang akan peneliti lakukan adalah mengenai pendistribusian zakat. 

Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah fokus pendistribusian zakat fitrah 

untuk pembangunan masjid serta dalam perspektif yang berbeda, yakni ulama 

di Kabupaten Trenggalek.
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