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DEFINISI ZAKAT

Secara Bahasa

Zakat berasal dari kata zaka yang bermakna al-numulu 
(menumbuhkan ) , a l - z i y adah (menambah ) , a l - b a r akah 
(memberkatkan), dan at-thahir (menyucikan)

Zakat berasal dari bentuk kata "zaka" yang berarti suci, baik, berkah, 
tumbuh, dan berkembang. Dinamakan zakat, karena di dalamnya 
terkandung harapan untuk beroleh berkat, membersihkan jiwa dan 
memupuknya dengan berbagai kebaikan 



Secara Istilah

Sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang 
diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang 
berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.



LANDASAN HUKUM

1. Al-Qur'an:

• At- Taubah ayat 103 (Q.S. 9: 103)

• Al- Baqarah ayat 267 (Q.S 2: 267)  

2. As-Sunnah:    

Hadist Riwayat al- Bukhari  
“ S e s u n g g u h ny a A l l a h b e n a r- b e n a r 
mengfardlukan sadaqah (zakat) atas mereka 
yang mengenai harta- harta mereka, sadaqah 
itu diambil dari orang- orang kaya mereka dan 
diserahkan kepada mereka orang- orang kafir”. 
(H. R. al- Bukhari)  



LANDASAN HUKUM

Hadist Riwayat Tabrani  
“Golongan orang- orang yang tidak 
mau mngluarkan zakat akan ditimpa  
kelaparan dan kemarau panjang”.

Hadist Riwayat Ibnu Majah  
“Bila mereka tidak mengeluarkan 
zakat, berarti mereka menghabat 
hujan turun, seandainya binatang 
ternak tidak ada, pastilah mereka 
tidak akan diberi hujan”  



MACAM ZAKAT

1. Zakat Fitrah: dikeluarkan mulai 
datangnya bulan Ramadhan 
sampai sebelum shalat I'ed

2. Zakat Maal/Harta: ketika harta 
telah mencapai nishab (batas 
jumlah), dan haul (batas waktu 
kepemilikan, yaitu 1 tahun)



GOLONGAN PENERIMA ZAKAT

• ــفَِة قُـــُلوبُـــُهْم َوفِـــي الـــرِّقَـــاِب  َدقَـــاُت لِـــْلفَُقرَاِء َوامْلَــَساكِــــنيِ َوالْـــَعامِــــلنَِي عَــــَليَْها َوامْلُــؤَلّـَ ــَما الـــصَّ  إِنّـَ
ِبيِل ۖ فَِريَضًة ِمَن اهللَِّ ۗ َواهللَُّ َعلِيٌم َحِكي َواْلَغارِِمنَي َوِفي َسِبيِل اهللَِّ َوابِْن السَّ

• Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, 
orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang 
dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang 
berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang 
dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, 
dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.



YANG TIDAK BOLEH DIBERI 
ZAKAT

1. Keturunan Rasulullah

2. Orang Yang Dalam Tanggungan 
Kita (orangtua, anak, isteri).

3. Orang kaya

4. Orang kafir

5. Budak



HARTA YANG WAJIB DIZAKATI

1. Kekayaan (Emas, Perak, Logam Mulia, Batu 
Permata

2. Perdagangan.

3. Tumbuh-tumbuhan

4. Barang Tambang

5. Rikaz (barang temuan) 

6. Penghasilan 

7. Investasi

8. Tabungan



TUJUAN ZAKAT

Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup  

Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para gharimin,  
ibnu sabil, dan mustahiq lainnya  

Membentangkkan dan membina tali persaudaraan sesame umat Islam dan  
manusia pada umumnya.  

Menghilangkan sifat kikir pada si pemilik harta.  

Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari orang- orang  
miskin. 



HIKMAH ZAKAT

Menyucikan harta.  

Menyucikan jiwa muzakki dan sifat kikir (bakhil).  

Membersihkan jiwa mustahiq dari sifat dengki.  

Membangun masyarakat lemah.  



SYARAT DAN WAJIB WAJIB ZAKAT

Manusia:

• Islam

• Baligh

• Bebas dari hutang

• Merdeka

• Harta

• Harus didapat dengan cara halal

• Berkembang

• Milik sendiri

• Mencapai nishab dan haul 

• Khusus untuk binatang ternak tidak digunakan untuk bekerjaLebih dari kebutuhan pokok

• Khusus untuk binatang ternak tidak digunakan untuk bekerja

• Lebih dari kebutuhan pokok



TUGAS

1.Sebutkan pengertian zakat menurut bahasa dan istilah!

2.Sebutkan dasar hukum kewajiban melakukan zakat! 

3.Sebutkan golongan yang berhak menerima zakat! 

4.Sebutkan golongan yang haram menerima zakat! 

5. Apa tujuan disyariatkannya zakat? 

6.Sebutkan hikmah disyariatkan zakat!

7.Sebutkan macam zakat!

8.Sebutkan syarat dan wajib wajib zakat! 

9.Barang apa saja yang wajib dibayarkan zakatnya ketika sudah mencapai nishab dan haul?



Tugas tolong dikerjakan di Siadin

Bisa langsung ditulis di Kolom Kehadiran Mahasiswa (tolong tulis 
"hadir" di kolom Mahasiswa Hadir

Bisa juga ditulis di Kolom Tugas Mahasiswa

Mohon memperhatikan tugas, karena nilai akhir perhitungannya: 
10% kehadiran, 20% tugas, 30% UTS, dan 40% UAS

Terimakasih


