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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Zakat merupakan ajaran Islam yang menitik beratkan pada 

pemberdayaan dan perekonomian umat. Dengan berzakat harta akan 

terbentengi dari bencana, artinya harta zakat akan menjadi tumbuh dan 

berkembang dengan kesuciannya. Harta zakat memegang peranan penting 

dalam pembagian kekayaan dalam masyarakat. Pentingnya zakat dapat 

dilihat dari kenyataan bahwa zakat telah digolongkan ke dalam pilar Islam. 

Zakat memiliki keistimewaan-keistimewaan di berbagai bidang dan dapat 

diletakkan dalam berbagai hal, selaian sebagai poros dan pusat keuangan 

Islam, zakat juga sebagai pengaman sosial dan ekonomi.
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Dalam zakat terkandung nilai ibadah maaliyah ijtima’iyyah yang 

memiliki posisi strategis dan menentukan bagi pembangunan 

kesejahteraan umat serta memiliki nilai-nilai keadilan sosial. Dengan 

demikian pengabdian kepada Allah SWT dan pengabdian sosial 

merupakan inti dari ibadah zakat.
2
 Zakat adalah harta yang wajib 

dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada 

yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
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Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa zakat merupakan 

kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan atau mendistribusikan 

sebagian hartanya yang telah mencapai nishab (batas minimal) dalam 

waktu tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima 

zakat guna menyucikan jiwa dan hartanya sesuai dalam Al-Quran Q.S At-

Taubah (9) ayat 103 

ُْم  ْيِهْم ِِبَا َوَصلِّ َعَلْيِهْم ِإنَّ َصَلَواَتَك َسَكٌن ِلَّ رُُهْم َوتُ زَكِّ ُخْذ ِمْن أَْمَواِِلَْم َصَدَقًة ُتَطهِّ
ْيٌع َعِلْيٌم   َواللَُّه َسَِ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu 

membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. 

Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan 

Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.
4
 

 

Dalam sejarah, pada zaman pra Islam istilah zakat belum ada tetapi 

secara substansi perhatian terhadap segi sosial sudah ada seperti dalam 

agama samawi yahudi, kristen dan agama-agama bumi serta dalam 

kekuasaan raja-raja. Kemudian Islam hadir dengan syariat-syariat yang 

diturunkan Allah kepada rasulnya. Islam telah menyempurnakan subtansi 

kepedulian sosial dengan diturunkan syariat zakat yang meruntuhkan 

dogma-dogma bahwa bumi dan jagat raya adalah milik raja.
5
 

Menunaikan zakat adalah bentuk syukur atas karunia yang 

diberikan Allah berupa amanah yang harus dipergunakan sesuai aturan-

Nya. Rasulullah dalam pengelolaan zakat mengutus sahabat untuk menjadi 

Amil seperti menugaskan Mu’adz, Ali bin Abi Thalib ke Yaman dan 
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pernah juga mengangkat Umar bin Khatab kemudian hal tersebut 

diteruskan para Khalifah Al-Rasidun. Pada masa kekhalifahan Ustman bin 

Affan pengelolaan zakat tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh khalifah 

karena semakin banyak rakyat dan meluasnya kekuasaan Islam. Ustman 

membuat kebijakan pengelolaan zakat yang tidak terjangkau administrasi 

pemerintahannya diserahkan pada umat. Pengelolaan zakat terus 

berkembang hingga masa kontemporer dimana pada masa ini muncul 

persoalan baru yang belum dikenal oleh para ulama masa lampau. 

Persoalan tersebut memerlukan jawaban atas pertanyaan yang sering 

timbul dari masyarakat.
6
 

Pada dasarnya permasalahan zakat saat ini sangatlah kompleks dan 

kurang mendapat perhatian dari umat Islam. Di sisi lain, pada era 

kontemporer ini Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mengalami kemajuan 

dan perkembangan yang pesat. Sehingga dengan berkembangnya zaman 

tersebut pemikiran akan pengelolaan zakat harus senada dengan 

perkembangan yang terjadi. Hal demikian dimaksudkan agar tujuan dari 

zakat dapat tercapai sesuai harapan. 

Secara yuridis, pengelolaan zakat produktif di Indonesia sudah 

memiliki landasan hukum yaitu Undang-Undang Republik Indonesia 

nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dalam Pasal 3 dijelaskan 

bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan 

efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat 
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zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta penanggulangan 

kemiskinan. Pada pasal 27 disebutkan zakat dapat didayagunakan untuk 

usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan 

kualitas umat.
7
 Dengan adanya undang-undang tentang pengelolaan zakat 

tersebut, diharapkan pengelolaan zakat di Indonesia mampu menyentuh 

pada persoalan-persoalan pokok yang dialami oleh para mustahik. Namun 

dalam kenyataannya pengelolaan zakat belum berjalan sesuai harapan dan 

masih memerlukan bimbingan baik dari segi syari’ah maupun 

perkembangan zaman.
8
 

Sementara itu, ada pemikiran yang menyatakan tentang perlunya 

mewujudkan zakat secara merata dan sungguh-sungguh. Karena zakat 

dapat berperan memecahkan masalah sosial, perbaikan lingkungan hidup, 

mencerdaskan bangsa, menyediakan sarana pendidikan dan lain-lain. 

Pendapat tersebut mengisyaratkan akan perlunya pemikiran yang 

komprehensif terhadap nilai-nilai Islam yang dikembangkan dalam suatu 

konsep operasional.
9
 Salah satu hasil pemikiran tersebut adalah 

pengelolaan zakat produktif yang pada dasarnya mampu menjawab 

persoalan-persoalan tentang zakat yang muncul pada era ini. 

Secara teoritis, pengelolaan zakat produktif telah dibahas oleh 

beberapa ulama kontemporer baik ulama nasional maupun internasional. 

Seperti Yusuf Qardhawi sebagai seorang cendekiawan muslim dan juga 
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ulama kontemporer yang bersifat moderat dengan pemikirannya tentang 

hukum zakat dan filsafatnya berdasarkan Al-Quran dan Hadits. Beliau 

memahami bahwa zakat produktif sebagai multidimensi bagi 

perekonomian umat Islam dapat membantu khususnya fakir miskin 

menuju suatu kondisi yang mandiri dalam mengembangkan ekonomi.
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Kemudian Sahal Mahfudz sebagai seorang kiai serta ulama terkemuka di 

Indonesia khususnya di bidang ekonomi. Menurutnya, zakat harus dikelola 

secara produktif dengan menjadikannya sebagai modal usaha yang 

dikelola secara professional. Manajemen profesional sangat ditekankan 

dalam mengelola zakat produktif, beliau menginginkan zakat mampu 

mencegah terjadinya kesenjangan sosial.
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Dari pemaparan tentang zakat produktif oleh kedua tokoh di atas, 

dapat dipahami bahwa zakat produktif merupakan pengelolaan zakat 

dimana pemberian dana zakat kepada para mustahik tidak dihabiskan 

melainkan dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, 

sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat mandiri dalam ekonomi dan 

dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka secara terus menerus.
12

 

Dengan adanya dua model pemikiran dari Yusuf Qardhawi dan 

Sahal Mahfudh yang telah peneliti paparkan di atas tentang zakat 

produktif, telah menimbulkan keingingan dalam diri peneliti untuk 

mengkaji dan menganalisis secara mendalam pemikiran kedua tokoh 
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tersebut. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menjadikan objek dalam 

penelitian skripsi ini dalam judul “Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif 

Yusuf Qardhawi dan Sahal Mahfudh.” 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah yang akan 

dikembangkan dalam penyususnan skripsi ini, yaitu : 

1. Bagaimana pemikiran Yusuf Qardhawi dan Sahal Mahfudh tentang 

Pengelolaan Zakat Produktif?  

2. Apa perbedaan pemikiran Yusuf Qardhawi dan Sahal Mahfudh 

tentang Pengelolaan Zakat Produktif? 

C. Tujuan  

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui : 

1. Pemikiran Yusuf Qardhawi dan Sahal Mahfudh tentang Pengelolaan 

Zakat Produktif. 

2. Perbedaan pemikiran Yusuf Qardhawi dan Sahal Mahfudh tentang 

Pengelolaan Zakat Produktif. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah : 

1. Secara teoritis, untuk memberikan kontribusi bagi khazanah 

perpustakaan Islam, khususnya dalam bidang hukum muamalah, 

terutama yang berkaitan dengan zakat produktif. 
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2. Secara praktis, memberikan kontribusi berupa wacana tentang zakat 

yang diharapkan dapat menjadi acuan bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan, terutama pemerintah dalam upaya pengembangan 

dinamika wacana hukum Islam di Indonesia sekaligus untuk 

memberikan alternatif teori hukum Islam yang lebih responsif 

terhadap tuntutan dinamika zaman terutama di Indonesia. 


