
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP 

PELAKSANAAN DISTRIBUSI ZAKAT PERDAGANGAN SELLULAR 

DI KECAMATAN KUTOWINANGUN, KABUPATEN KEBUMEN 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SKRIPSI 
 

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI’AH 
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT 
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU 

DALAM ILMU HUKUM ISLAM 
 

Oleh: 
 

IRWANSYAH  
NIM: 05380082 

 
 

 
PEMBIMBING: 

1. Drs. H. FUAD ZEIN, MA 
2. YASIN BAIDI, S.Ag., M.Ag 

 
 
 

MUAMALAT 
FAKULTAS SYARI’AH  

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA 
YOGYAKARTA 

2010 



 ii  

ABSTRAK 
 

Zakat memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. 
Di samping zakat merupakan bentuk taqarrub (pendekatan diri) kepada 
Allah, ia juga merupakan sarana untuk membersihkan jiwa manusia dari 
noda-noda hati dan sifat-sifat tercela seperti kikir, rakus dan egois. 
Sebagaimana zakat juga dapat memberikan solusi untuk menanggulangi 
problematika krisis ekonomi yang menimpa umat manusia. Adapun salah 
satu jenis zakat yang sangat potensial untuk dikembangkan dalam rangka  
memajukan kesejahteraan umum dewasa ini adalah zakat perdagangan. 
Salah satu sektor perdagangan yang mengalami perkembangan pesat dan 
sangat potensial untuk dijadikan sebagai obyek zakat perdagangan adalah 
perdagangan di bidang sellular. 

Penelitian ini menggunakan field research atau penelitian lapangan 
yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari lapangan. Teknik 
pengumpulan data penelitian ini adalah berupa studi lapangan dan studi 
kepustakaan. Adapun yang dijadikan sumber data penelitian adalah diambil 
dari hasil interview dengan pihak-pihak yang terkait, yakni para 
pengusaha/pemilik outlet-outlet sellular di Kecamatan Kutowinangun, 
Kabupaten Kebumen. Studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara 
mendokumentasikan dokumen dan literatur yang berhubungan dengan 
materi penelitian. Sifat penelitian ini adalah preskriptif  yaitu suatu 
penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran mengenai apa yang 
harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu seperti menilai 
pendistribusian zakat yang dilakukan pengusaha outlet-outlet sellular di 
Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen sesuai atau tidak dengan 
ketentuan hukum Islam. Pendekatan Penelitian dilakukan dengan 
pendekatan Normatif yaitu berlandaskan Hukum Islam. 

Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Kutowinangun, 
diketahui bahwa, apabila dari sekian banyak pemilik counter hand phone 
menyerahkan pengelolaan zakatnya kepada BAZ Kabupaten Kebumen, 
maka akan sangat dimungkinkan kumpulan dana zakat tersebut dapat 
menjamin peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat. 
Namun sebaliknya, yang terjadi selama ini praktik pengelolaan zakat 
perdagangan tersebut seringkali dikelola sendiri oleh para pengusaha selullar 
tanpa melibatkan amil zakat setempat, dengan cara mendistribusikan secara 
langsung kepada para mustahik dalam bentuk uang tunai maupun dalam 
bentuk sembako. Pandangan Hukum Islam terhadap pendistribusian zakat 
yang dilakukan Pengusaha sellular di Kecamatan Kutowinangun Kabupaten 
Kebumen Adalah pendistribusian secara langsung tidak dapat 
menyelesaikan permasalahan peningkatan kesejahteraan ekonomi fakir 
miskin sebagaimana yang dicita-citakan pemerintah melalui pemungutan 
zakat mal yaitu kesejahteraan umum, serta berdayaguna. Oleh karena itu, 
menurut kaidah hukum Islam Sadd az\-z\ari>’ah apabila suatu perbuatan  lebih 
banyak mengandung kemudharatan daripada kemaslahatannya, maka 
perbuatan tersebut boleh dilarang. 
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MOTTOMOTTOMOTTOMOTTO    

 
 

Orang yang mawas diri akanBeruntung,  
Sedangkan orang yang melupakannya akan merugi. 

Orang yang memperhatikan berbagai akibat akan selamat 
Sedangkan yang taat kepada hawa nafsunya akan tersesat. 

Orang yang mengetahui akan mengamalkan, yang mengamalkan 
Akan melihat, dan yang melihat akan mengambil pelajaran, 

Sehingga iapun mengetahui bahwa semua keutamaan  
Adalah milik Allah SWT. 

 
(KHALID AHMAD ABU SYADI)    

 
* 
    

Jika ingin merasakan  kebahagiaan bersama orang lain, 
Maka perlakukanlah orang lain dengan cara  yang sama  

seperti kamu ingin diperlakukan 
Jangan remehkan mereka dan jangan pula rendahkan mereka. 

 
(DR. ‘Aidh al-Qarni)    

 

* 

Berilah orang yang tidak pernah memberi kita, 
Namun jangan menanti ucapan terima kasihnya, 

Lupakan segala bakti yang telah kita persembahkan, 
Cukup bagi kita pahala yang datang dari Nya, 

Maafkan mereka  yang pernah melakukan kezaliman kepada kita, 
Dan sambunglah tali silaturrahmi  

pada mereka yang memutuskan tali silaturrahmi dengan kita, 
Niscaya kita akan memperoleh rasa aman dan bahagia dalam diri kita. 

 
(DR. ‘Aidh al-Qarni)    
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PERSEMBAHAN 
 

 

 

 

Semua yang kuraih hanya karena Ridha Allah &  Do’a Restu 
Dari orang-orang yang mencintai dan menyanyangiku, 

Maka dengan kerendahan hati,  
Kupersembahkan … Karya Sederhana Ini, 

 
 
 
 
 

 
Kepada: 

 
Rabbi, kekasih hatiku, 

yang paling mengerti aku, 
kekuatan dari-Mu menjadi kekuatan abadi dalam setiap langkahku. 

 
Kepada Ayahanda H.Basir Mathaeran dan Ibunda Hj.Susilawati tercinta, 

karena pancaran cinta kalianlah, aku bisa menjadi manusia yang tegar 
dalam menjalani setiap episode kehidupan ini. 

 
Saudara-saudara ku tercinta, 

 
Hanya dengan ketulusan kasih sayang kalianlah, 
aku bisa bertahan hingga akhir perjuangan ini. 

 
Serta,  para guru yang ada di dunia ini, 

kalian adalah embun penyejuk dan pembawa pelita cahaya di hati kami. 
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KATA PENGANTAR 

  ��� ا
 ا���	� ا�����

ان  �� وا�� �ان �ا�� ا� ا
 و��� � ����ا��	�
 رب ا����	�� ا�

����	� و�$% ا�� ا�$� #"، �� ور ��� ��	�ا  �&��  %$� و $� 

��� �� .و#��� ا'	��� ا

 
Puji syukur dihaturkan ke hadirat Allah swt. yang telah menganugerahkan 

nikmat Iman dan Islam, yang telah memberi sinar cahaya yang terhias hidayah 

serta taufiq-Nya yang mengantarkan penyusun ke puncak perjalanan panjang 

“ ritual akademik”. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada 

Nabi Besar Muhammad saw, yang telah membawa manusia dari zaman 

kebodohan menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan. Semoga kesejahteraan 

senantiasa menyelimuti keluarga dan sahabat Nabi beserta seluruh umat Islam. 

Dengan tetap mengharapkan pertolongan, karunia dan hidayah-Nya, 

alhamdulillah penyusun mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk 

melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dari Fakultas Syari’ah 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul: “TINJAUAN HUKUM ISLAM 

TERHADAP PELAKSANAAN DISTRIBUSI ZAKAT PERDAGANGAN 

SELLULAR DI KECAMATAN KUTOWINANGUN, KABUPATEN 

KEBUMEN”  
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BAB IBAB IBAB IBAB I    
PENDAHULUANPENDAHULUANPENDAHULUANPENDAHULUAN    

    
    
    
    

AAAA.... Latar BelakangLatar BelakangLatar BelakangLatar Belakang    

Sesungguhnya ajaran Islam sangat mengutamakan ajaran kesucian 

dalam segala aspek kehidupan umatnya dalam rangka mendekatkan diri 

kepada Allah swt. Masalah bersuci dalam agama Islam menduduki tempat 

yang sangat penting, ia tidak saja menyangkut pada sebagian dari ajaran 

Islam atau merujuk pada beberapa perbuatan ibadah tertentu, seperti 

kewajiban t}ah|arah sewaktu akan menjalankan shalat atau akan melakukan 

thawaf saja. Akan tetapi masalah bersuci dalam pengertian luas akan 

menyangkut pada seluruh aspek yang ada dalam ajaran Islam. Ajaran bersuci 

bersangkut paut  demikian eratnya dengan kehidupan i’tiqadiyah, ‘ubu>diyah, 

akhlāqiyah, maupun mu’amalat duniāwiyah. Kesucian senantiasa mendasari 

seluruh kehidupan setiap muslim, baik menyangkut aspek lahiriyah, 

batiniyah, maupun aspek kepemilikan harta kekayaan.1 Di antara banyak 

perintah Allah yang menunjuk arti pentingnya mensucikan harta benda 

adalah sebagaimana tersebut dalam firman-Nya: 


	� ���ّآ�� �� 2 اّ	�ى �

Berdasarkan ayat tersebut, jelas terlihat bahwa Islam sangat 

menganjurkan kebersihan demi menjaga kesucian diri, termasuk dalam hal ini 

                                                
1Musthafa Kemal Pasha, Fikih Islam (Yogyakarta: tnp., 2000), hlm. 1. 

2Al-Lail [ 92]: 18. 
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menyangkut penyucian atas kepemilikan harta benda. Orang-orang yang 

bertakwa mestinya menyadari sepenuhnya bahwa sesungguhnya kekayaan 

mereka bukanlah milik sendiri yang dapat mereka perlakukan semau mereka, 

tetapi menyadari bahwa di dalam kekayaan mereka, terdapat hak-hak orang 

lain yang membutuhkan (fakir miskin). Cara penyucian atas harta mereka 

adalah dengan memberikan hak bagi kaum fakir miskin melalui jalan 

berzakat. Adapun salah satu hadits Nabi yang memerintahkan untuk 

menunaikan zakat atas kepemilikan harta adalah: 



ل ا�� ��� ر�� ا� �����
 %$�# 	�، إ �
 آ
ن : ��
دي زآ� )*% 
�� آ��ه

 3 ه�ا �3# أن ���ل ا	�آ
ة، %*�
 أ �	0 /.*�
 ا� -��ا 	,�$ال

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang 

mampu membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak 

menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat dapat menjadi sumber 

dana potensial yang  dapat dimanfaatkan untuk memajukkan kesejahteraan 

umum bagi seluruh masyarakat.  

Kesejahteraan umum merupakan salah satu tujuan nasional NKRI 

yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD’45. Untuk mewujudkan tujuan 

nasional tersebut, bangsa Indonesia senantiasa melaksanakan pembangunan 

yang bersifat fisik, materiil dan  mental spiritual, antara lain melalui 

pembangunan di bidang agama yang mencakup terciptanya suasana 

kehidupan beragama yang penuh keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan 
                                                

3Abu ‘Abdillah Al-Bukhari, S}ahih al-Bukhari (Beirut: Dar Ibn kas|ir,1423H/2002M),  I: 
340, hadis nomor 1404, “ Kita>b az-Zaka>h,” “Ba>b Ma> ‘Uddiya Zaka>tuhu Falaisa Bikanzin.” Hadis 
dari Yunus dari Ibn Syihab… 
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YME, meningkatkan akhlak mulia, terwujudnya kerukunan hidup umat 

beragama yang dinamis sebagai landasan persatuan dan kesatuan bangsa, dan 

meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional. Guna 

mencapai tujuan tersebut, perlu dilakukan berbagai upaya, antara lain dengan 

menggali dan memanfaatkan dana melalui zakat.4 

Adapun salah satu jenis zakat yang sangat potensial untuk 

dikembangkan dalam rangka  memajukan kesejahteraan umum dewasa ini 

adalah zakat perdagangan. Perdagangan merupakan salah satu bentuk usaha 

yang legal. Allah memberikan keleluasaan kepada orang-orang Islam untuk 

bergiat dalam perdagangan, dengan syarat tidak menjual sesuatu yang haram 

dan tidak mengabaikan nilai-nilai moral dalam melakukannya, seperti; 

kejujuran, kebenaran, kebersihan, serta tidak hanyut terbawa kesibukan 

dagang sehingga lupa mengingat dan menunaikan kewajiban terhadap Allah. 

Oleh karenanya, tidak heran bila sejumlah kekayaan rakyat  yang tidak 

sedikit jumlahnya, dengan berbagai jenis dan macamnya telah difungsikan 

dalam perdagangan. Perdagangan itu sendiri telah menjadi mata pencaharian 

yang memberikan hasil yang tidak sedikit, bahkan banyak pedagang pada 

masa kini telah memiliki kekayaan dari hasil usaha perdagangannya tersebut 

hingga berjuta-juta bahkan bisa mencapai milyaran rupiah. Jadi wajarlah jika 

Islam mewajibkan dari kekayaan yang diinvestasikan dan diperoleh dari 

                                                
4Penjelasan Atas UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Kompilasi Hukum 

Islam (Bandung: Fokus Media, 2005), hlm.135. 
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perdagangan tersebut agar dikeluarkan zakatnya setiap tahun sebagai tanda 

syukur kepada Allah.5 

Salah satu sektor perdagangan yang mengalami perkembangan pesat 

dan sangat potensial untuk dijadikan sebagai obyek zakat perdagangan adalah 

perdagangan di bidang sellular. Adapun yang menjadi tonggak berdirinya 

usaha di bidang perdagangan selullar tersebut adalah lahirnya outlet-outlet 

selullar yang saling bersaing ketat di era krisis ekoNomi global yang 

berkepanjangan ini. Outlet merupakan usaha retail yang berhubungan 

langsung dengan konsumen (masyarakat), di mana kegiatan usaha di 

dalamnya adalah melayani jual beli produk selullar bagi para pengguna jasa 

telekomunikasi. Adapun yang menjadi obyek perdagangan di outlet selullar 

adalah berupa hand phone (HP) beserta beraneka macam aksesorisnya, 

berbagai jenis kartu perdana, serta penyediaan pulsa dari berbagai macam 

provider telekomunikasi. 

Outlet sellular memiliki peran yang sangat penting sebagai perantara 

dagang antara produsen jasa telekomunikasi dengan masyarakat 

penggunanya. Seperti hand phone (HP), berbagai macam jenis dan merek HP 

didistribusikan oleh perusahaan selullar melalui distributornya kepada outlet-

outlet selullar untuk dapat dibeli para pengguna alat telekomunikasi ini. 

Selain itu para produsen aksesoris HP pun memasarkan produk mereka 

melalui perantara outlet sellular tersebut. Kemudian yang terpenting adalah 

keberlangsungan penjualan kartu perdana dan pulsa yang dilakukan oleh para 

                                                
5Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, alih bahasa Didin Hafidhuddin, dkk, cet. ke-3 (Jakarta: 

Intermas, 1987), hlm. 297. 
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provider juga melalui jasa outlet-outlet sellular yang tersebar hampir di setiap 

tempat di muka bumi ini. Namun demikian, meskipun terjadi persaingan 

dagang yang sangat ketat antara outlet  sellular yang satu dengan yang 

lainnya di setiap daerah, namun bisnis di bidang selullar ini tetap menjanjikan 

keuntungan yang sangat besar karena jasa telekomunikasi dewasa ini telah 

menjadi kebutuhan pokok sehari hari.6 

Sebagaimana diketahui, HP pada masa sekarang ini tidaklah lagi 

tergolong pada jenis barang tersier. Perkembangan zaman yang diikuti 

dengan peningkatan kebutuhan hidup telah mendorong status HP dari status 

barang tersier menjadi barang primer. Hal ini dikarenakan peran dan fungsi 

HP menjadi sangat penting sebagai sarana yang efektif dan efisien dalam 

melakukan komunikasi antar sesama manusia. Namun demikian fungsi HP 

tidak akan menjadi maksimal apabila tidak ada pulsa sebagai barang 

komplementernya. Fungsi pulsa yang menjadikan HP bisa digunakan untuk 

berkomunikasi juga dapat dimasukkan ke dalam kebutuhan pokok meski 

perannya hanya sebagai pelengkap dan penyempurna fungsi HP. Dari 

pergeseran tingkat kebutuhan hidup tersebut, telah  mendorong  pula 

peningkatan keuntungan ekonomis yang sangat tinggi bagi para pengusaha di 

bidang perdagangan sellular. 

Melalui usaha di bidang perdagangan sellular, telah menjadikan para 

pemiliknya meraup keuntungan berlimpah hingga milyaran rupiah. Tentu saja 

nilai tersebut apabila dilihat dari perspektif hukum zakat telah mencapai 

                                                
6Wanancara dengan Maftukhin pemilik outlet setia-Cell, di Kecamatan Kutowinangun, 

Kabupaten Kebumen, pada tanggal 10 Januari 2010. 
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nisab yang wajib dikeluarkan zakatnya jika telah mencapai haul. Apabila 

jumlah yang begitu besar tersebut dapat dikelola dengan baik melalui jalan 

zakat, maka akan sangat potensial untuk dijadikan sarana peningkatan 

kesejahteraan masyarakat di negara ini. 

Agar menjadi sumber dana yang benar-benar dapat dimanfaatkan bagi 

kesejahteraan masyarakat, terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan 

menghilangkan kesenjangan sosial, maka perlu adanya pengelolaan zakat 

secara profesional dan bertanggung jawab. Untuk itu pemerintah 

berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada 

muzzaki, mustahiq dan pengelolaan zakat. Adapun usaha yang dilakukan 

pemerintah adalah dengan mengeluarkan UU No. 38 tahun 1999 yang 

mengatur tentang pengelolaan zakat dalam rangka mewujudkan keadilan 

sosial, kemaslahatan, keterbukaan dan kepastian hukum sebagai pengamalan 

Pancasila dan UUD 1945.7 

Namun demikian, agaknya regulasi yang dibuat pemerintah dalam 

upaya pemerataan distribusi kekayaan melalui pemberdayaan zakat tidaklah 

berjalan sesuai dengan cita-cita agung UU tersebut. Ketidakpahaman 

sebagian masyarakat tentang tata cara pendistribusian zakat yang benar telah 

mendorong terjadinya ketidakmerataan distribusi kekayaan. Sehingga dana 

yang terhimpun dari sekumpulan zakat perdagangan tersebut tidak dapat 

diberdayakan secara maksimal dan tidak dapat dirasakan manfaatnya secara 

adil dan merata bagi seluruh masyarakat yang membutuhkannya. Hal inilah 

                                                
7Penjelasan atas UU RI Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Kompilasi Hukum Islam 

(Bandung: Fokus Media, 2005), hlm.135. 
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yang antara lain terjadi pada praktek pendistribusian zakat perdagangan yang 

terjadi di Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen. 

Kecamatan Kutowinangun merupakan salah satu wilayah yang 

mengalami perkembangan cukup pesat dalam bidang usaha perdagangan, 

terutama di bidang perdagangan sellular. Dari berbagai sudut kota hingga 

daerah pedesaan, banyak dijumpai outlet-outlet sellular yang mayoritas 

pemiliknya beragama Islam yang memiliki kesadaran tinggi untuk 

mengeluarkan zakat atas hasil dagangnya. Namun dalam hal pelaksanaannya 

terlihat masih jauh dari nilai-nilai syari’ah, salah satunya adalah bentuk 

ketidakmerataan distribusi zakatnya. 

Permasalahannya adalah pada pendistribusian zakatnya selama ini 

tidak melalui lembaga atau badan amil setempat, namun dilakukan dengan 

cara  langsung  kepada orang yang mereka anggap miskin tanpa mengetahui 

bagaimanakah kriteria miskin yang berhak memperoleh dana zakat sesuai 

dengan syari’at Islam.8 Di antara dampaknya banyak dari para pengusaha 

sellular tersebut  memberikan zakat perdagangan mereka kepada orang yang 

sama karena orang tersebut terlihat miskin menurut pandangannya, padahal 

sebenarnya telah banyak pengusaha lain yang juga memberikan zakat mereka 

kepada orang yang sama dengan alasan yang sama. Akibatnya terjadi 

penumpukan zakat pada beberapa orang tertentu saja yang berarti terjadi 

ketidakmerataan distribusi zakat. 

                                                
8Wanancara dengan Maftukhin, pemilik outlet Setia-Cell, di Kecamatan Kutowinangun, 

Kabupaten Kebumen, pada tanggal 10 Januari 2010. 
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Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, maka muncullah 

beberapa pertanyaan seperti; sejauh mana pengetahuan masyarakat terhadap 

UU yang mengatur tentang distribusi zakat sehingga terjadi kebiasaan 

pendistribusian zakat tanpa melalui petugas yang berwenang? Apakah 

pedistribusian zakat yang terjadi  selama ini telah berhasil meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat sekitarnya sesuai dengan cita-cita UU No. 38 

Tahun 1999?, Serta bagaimanakah peran serta pemerintah daerah dalam 

mengatur dan mengawasi pengelolaan zakat di daerah tersebut selama ini? 

Oleh karenanya penyusun merasa tertarik untuk melakukan penelitian, 

dengan harapan sumbangan pemikiran penyusun dapat membantu 

membangkitkan kesadaran masyarakat akan pentingnya peran LAZ guna 

mewujudkan cita-cita keadilan sosial dan pemerataan ekonomi yang selama 

ini menjadi harapan agung seluruh masyarakat Indonesia. 

BBBB.... Pokok MasalahPokok MasalahPokok MasalahPokok Masalah    

Dengan memahami latar belakang masalah yang telah dipaparkan di 

atas, maka munculah pokok permasalahan sebagai berikut : 

1. Apakah yang melatarbelakangi terjadinya pendistribusian zakat 

perdagangan oleh para pengusaha/pemilik outlet-outlet sellular di 

Kecamatan Kutowinangun-Kabupaten Kebumen tanpa melalui amil 

zakat daerah setempat,? 

2. Bagaimanakah tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan 

pendistribusian zakat perdagangan tersebut? 

 



 9 

CCCC.... Tujuan dan KegunaanTujuan dan KegunaanTujuan dan KegunaanTujuan dan Kegunaan    

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Untuk menjelaskan latar belakang terjadinya pendistribusian zakat 

perdagangan oleh para pengusaha/pemilik outlet-outlet sellular di 

Kecamatan Kutowinangun-Kabupaten Kebumen tanpa melalui amil 

zakat daerah setempat.  

2. Untuk menjelaskan praktek tersebut apakah telah sesuai dengan 

Syari’at Islam ataukah belum. 

Adapun kegunaan dari penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan sumbangan pemikiran tentang pentingnya 

pendistribusian zakat perdagangan melalui petugas yang berwenang 

sesuai dengan amanat yang terkandung dalam UU No. 38 Tahun 1999 

Tentang Pengelolaan Zakat. 

2. Menambah khazanah pengetahuan bagi para akademisi pada 

umumnya dan khususnya bagi para pengusaha outlet-outlet sellular, 

tentang pentingnya peran lembaga pengelola zakat untuk 

memberdayakan zakat perdagangan, demi terwujudnya keadilan 

sosial, kemaslahatan, keterbukaan dan kepastian hukum sebagai 

pengamalan Pancasila dan UUD 1945. 

DDDD.... Telaah PustakaTelaah PustakaTelaah PustakaTelaah Pustaka    

Skripsi karya Ardi Sucipto, dengan judul “Analisis Distribusi Zakat 

Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Dan Keuntungan Mustahik (Studi 
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Komparasi Pada Lazis Muhammadiyah Pimpinan Ranting Muhammadiyah 

Warungboto Yogyakarta”,9 perhitungan nilai modal usaha mustahik dengan 

menggunakan paried sample test di dapat bahwa hasil perhitungan nilai t 

hitung lebih besar dari nilai t table yaitu nilai t hitung 19, 457 dan nilai t 

table 2, 160. Dan nilai signifikansi lebih kecil dari kecil dari 0, 05 dari hasil 

ini dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara 

modal sebelum dan sesudah mendapatkan pinjaman modal dari dana zakat 

Lazis Muhammadiyah Warung boto. Pada perhitungan nilai pendapatan 

usaha mustahik dengan menggunakan Wilcoxon Signed Ranks Test, 

diperoleh hasil perhitungan statistik Asymp. Sig. (2-tailed) menunjukkan 

nilai sebesar 0,000 dan lebih kecil dari tingkat kesalahan 0,05. Hasil tersebut 

menunjukkan penolakan terhadap Ho, dan penerimaan terhadap Ha. 

Kesimpulan yang diperoleh adalah terjadi peningkatan pendapatan dari usaha 

mustakhik, setelah diberikan tambahan modal dari dana zakat Lazis 

Muhammadiyah Warungboto dengan tingkat modal yang lebih tinggi. Pada 

perhitungan nilai keuntungan usaha mustahik dengan menggunakan paried 

sample test di dapat bahwa hasil perhitungan nilai t hitung lebih besar dari 

nilai t table yaitu nilai t hitung 7, 071dan nilai t table 2, 160. Dan nilai 

signifikansi lebih kecil dari kecil dari 0, 05 dari hasil ini dapat disimpulkan 

bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara modal sebelum dan sesudah 

                                                
9 Ardi Sucipto, “ Analisis Distribusi Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Dan 

Keuntungan Mustahik (Studi Komparasi Pada Lazis Muhammadiyah Pimpinan Ranting 
Muhammadiyah Warungboto Yogyakarta),” Skripsi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008. 
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mendapatkan pinjaman modal dari dana zakat Lazis Muhammadiyah Warung 

boto. 

Skripsi karya Hastika Hastri Titisari dengan judul “Distribusi Dana 

Zakat, Infak Dan Sedekah (Zis) Untuk Pendidikan Oleh Baitul Maal 

Hidayatullah (Bmh) Surabaya”.10 Dalam skripsi ini yang menjadi pokok 

permasalahannya adalah Pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BMH 

Surabaya dilakukan dengan cara memperluas arti fi sabilillah di dalam 

melaksanakan program Beasiswa Kader Da’i (BKD). Dimana sabilillah 

digunakan untuk semua amal ikhlas dalam mendekatkan diri kepada Allah 

SWT, yaitu meliputi segala perbuatan amal saleh, baik bersifat pribadi 

maupun kemasyarakatan. Hal ini diperkuat dengan adanya fatwa MUI pusat 

yang menyatakan boleh memberikan zakat kepada pelajar yang sedang 

menuntut ilmu. Bantuan pendidikan BKD dari BMH Surabaya tersebut, tidak 

diberikan langsung kepada mustahik akan tetapi diberikan kepada suatu 

badan hukum yaitu STAIL yang bekerjasama dengan Pondok Pesantren 

Hidayatullah. Pendistribusian zakat untuk golongan fi sabilillah yang seperti 

ini diperbolehkan karena sesuai dengan asas maslahah mursalah. 

Kemaslahatan yang ada pada distribusi BKD ini selain menciptakan generasi 

ulama yang berkualitas dan berkuantitas, juga terdapat kemaslahatan yang 

besar dengan membantu pendidikan bagi orang-orang yang kurang mampu, 

membantu peningkatan iman dan akhlak penduduk setempat dengan berbagai 

                                                
10Hastika Hastri Titisari, “Distribusi Dana Zakat, Infak Dan Sedekah (Zis) Untuk 

Pendidikan Oleh Baitul Maal Hidayatullah (Bmh) Surabaya”, Skripsi UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta, 2009. 
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kegiatan keagamaan yang dilakukan mahasiswa STAIL, juga untuk 

memperkuat keimanan masyarakat muslim di daerah mereka dikirim ke 

seluruh Indonesia. 

Skripsi karya Achmad Dawam dengan judul “Optimalisasi 

Penghimpunan dan Distribusi Zakat (Studi Komparasi Lazis Masjid Syuhada 

dan Lazis Universitas Islam Indonesia)”.11di dalam skripsi ini di bahas tentang 

permasalahan dengan adanya Undang-Undang No.38 Tahun 1999 tentang 

zakat. penulis membandingkan lembaga amil zakat, infaq, shadaqah (LAZIS), 

di masjid Syuhada dengan Universitas islam Indonesia apakah sesuai dengan 

hukum islam dan UU No.38 1999 apa tidak. Penulis menyebutkan 

Berdasarkan data yang telah berhasil dihimpun, LAZIS Masjid Syuhada dan 

LAZIS UII adalah dua organisasi pengelola zakat yang mempunyai 

karakteristik yang berbeda. LAZIS Masjid Syuhada dalam menjalankan 

aktifitasnya lebih fokus pada upaya penghimpunan dana di luar zakat (infak, 

shadaqah, wakaf) ini dapat terlihat dari program-program penghimpunan yang 

ditawarkan kepada masyarakat. Beda halnya dengan LAZIS UII, lembaga ini 

dalam upaya penghimpunan dana zakat masih mengandalkan dana dari hasil 

potong gaji untuk zakat 2,5 % dari para dosen/karyawan UII. Perbedaan 

metode penghimpunan ini dengan sendirinya berdampak pada perbedaan 

metode distribusi dari dana yang terkumpul. LAZIS Masjid Syuhada dalam 

upaya menyalurkan dananya lebih leluasa dikarenakan tidak terikat oleh 

aturan delapan asnaf yang berhak menerima zakat mal. Sedangkan bagi 
                                                

11Acmad Dawam, ” Optimalisasi Penghimpunan dan Distribusi Zakat (Studi Komparasi 
Lazis Masjid Syuhada dan Lazis Universitas Islam Indonesia)”, Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 
Yogyakarta, 2009. 
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LAZIS UII dalam menyalurkan dana zakatnya masih harus memperhatikan 

delapan asnaf yang berhak memperoleh bagian dari dana zakat yang 

terkumpul. 

Berdasarkan telaah terhadap berbagai karya ilmiah di atas maka 

sejauh pengetahuan penyusun belum ada yang meneliti tentang “Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Distribusi Zakat Perdagangan Sellular di 

Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen”. 

EEEE.... Kerangka Teoretik Kerangka Teoretik Kerangka Teoretik Kerangka Teoretik     

Dalam ayat al-Aqur’an disebutkan bahwa orang yang berhak dan 

berwenang untuk mengelola zakat adalah petugas khusus yang ditunjuk oleh 

pemerintah atau penguasa dan negara. Dengan kata lain, pemerintah atau 

negara bertanggung jawab penuh atas pengumpulan, pendayagunaan dan 

pendistribusian zakat hingga sampai kepada proses penentuan mustahiq.12 

Hal ini didasarkan pada beberapa firman Allah:  

�
ب ـاّ �
ا	45ّ��*$��( و%� ا	ّ� 9:	0 	*:?�اءوا	�=>;� وا	.�*;� �*;�
 وا	�

  ١٣و%� 3F;# ا� وا�� ا	ّ=9D��% ۖ#;3 ّ�� ا�ۗ وا� �*;ٌ( B>;ٌ( وا	@��;�

 �I ۗ)�	ّ �ٌ<F J�$*K اّن ۖ)�;*� #ّKو
4���L� 9ًه( و��ّآ;�( ��K )�	$�ا ��

)ٌ;*� Nٌ;�F ١٤وا� 

                                                
12 Ibid., hlm. 17. 

 
13 At-Taubah  [9]: 60 

 
14 At-Taubah  [9]: 103 
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Cara pemindahan atau pemerataan kekayaan seperti ini dimaksudkan 

agar orang kaya tidak merasa zakat yang dikeluarkannya sebagai kebaikan 

hatinya dan orang fakir pun tidak merasa behutang budi padanya. Pada 

hakikatnya tujuan distribusi kekayaan melaui zakat adalah untuk 

mempersempit jurang pemisah antara  orang kaya dengan orang fakir, serta 

menghindari pemupukan kekayaan di tangan seseorang.15 

Mengenai pengelolaan zakat ini, al-Aqur’an telah jelas menyebutkan 

eksistensi amil sebagai salah satu ashnaf yang berhak mendapatkan dukungan 

dana dari zakat. Namun demikian, amil juga memiliki peran yang sangat 

penting dalam pemberdayaan zakat ini. Amil memiliki peran yang sangat 

penting karena ia merupakan badan atau lembaga perantara antara muzakki 

dan mustahiq. Walaupun pada prinsipnya muzakki dapat langsung 

menyerahkan zakatnya kepada mustahiq, akan tetapi sebagaimana dijelaskan 

dalam al-Aqur’an surat at-Taubah: 103 bahwa zakat itu diambil dari orang-

orang yang berkewajiban untuk berzakat (muzakki) untuk kemudian 

diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (mustahik). Yang 

mengambil dan yang menjemput tersebut adalah para petugas (amil).16 

Keberadaan amil ini didukung oleh fakta historis bahwa Rasulullah 

pernah mengutus Ibn Lutaibah untuk mengurus zakat Bani Sulaim, juga 

mengutus Mu'adz ibn Jabal untuk memungut zakat dari penduduk Yaman. 

                                                
15 Sofyan Hasan, Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf  (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), hlm. 

50. 
 
16 Mursyid, Mekanisme Pengumpulan ZIS Menurut Hukum Syara’ dan Undang-Undang   

(Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2006), hlm. 17. 
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Demikian pula yang dilakukan oleh para khulafai-rasyidun sesudahnya, 

mereka selalu mempunyai petugas khusus yang mengatur masalah zakat, baik 

pengambilan maupun pendistribusiannya. Diambilnya zakat dari muzakki 

(orang yang memiliki kewajiban berzakat) melalui amil zakat untuk 

kemudian disalurkan kepada mustahik, menunjukkan kewajiban zakat itu 

bukanlah semata-mata bersifat amal karitatif (kedermawanan), tetapi juga ia 

suatu kewajiban yang juga bersifat otoritatif (ijbari).17 

Amil diharapkan mampu mewujudkan cita-cita zakat sebagai salah 

satu instrumen dalam Islam (Sistem ekonomi Islam) dalam rangka 

menciptakan pemerataan ekonomi dan harmonisasi antar umat. Dalam 

konteks ini, para amil zakat tidak hanya sekedar mengumpulkan dan 

mendistribusikan zakat, tetapi juga dituntut untuk mampu menciptakan 

pemerataan ekoNomi umat sehingga kekayaan tidak hanya berputar pada satu 

golongan atau satu kelompok orang saja.18 Sebagaimana ditegaskan dalam 

ayat: 

� �*� رF$	� ۦ�� اه# ا	?�ىٰ %*ّ*� و	*�F$ل و	�ا	?��� وا	;��� �
ا%
ءا


ء��>(ۚ و�
ءا�>( ا	�F$ل ;�STً9ۢ �;� ا	ن دو$<�T =3;# آ�	=>;� و�� ا�	وا


 ��$ْاۚ وا�?$ْا ا�ۖ اّن ا� 4�4Vا	.?
ب% ��� )<� 
 ١٩%�YوX و�

                                                
17 Ismail al-Kahlani as}-S{an’ani. Subul as-Sala>m. ,(Beirut: Dar al-Kitab al ‘Alamah, 

1059M/ 1182 H). II: 120. 
 

18 www.bazizdki.go.id .dikutip tanggal 07 Januari 2010 
 
19 Al-Hasyr [59]: 7 
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Di Indonesia sendiri, pembentukkan amil zakat berpedoman pada UU 

No. 38 Tahun 1999, yang termuat mulai dari pasal 1 hingga pasal 12. Di 

dalam pasal-pasal tersebut mengatur tentang pembentukan petugas pengelola 

zakat oleh Negara mulai dari tingkat Kecamatan hingga tingkat Negara.  

Adapun di antaranya adalah Lembaga Pengelola Zakat (LAZ) dan Badan 

Pengelola Zakat (BAZ). LAZ merupakan institusi pengelola zakat yang 

dibentuk berdasarkan prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat. Sementara 

BAZ adalah  organisasi pengelola zakat yang resmi dibentuk oleh pemerintah 

sesuai dengan tingkatannya. Kedua organisasi tersebut memiliki tugas yang 

sama, yakni mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat 

sesuai dengan ketentuan agama sesuai dengan wilayah kewenangannya.20 

Mengenai orang-orang yang berhak menerima zakat (mustahik) sesuai 

dengan firman Allah adalah sebagai berikut: 


ب  اّ �
ا	45ّ�0 	*:?�اءوا	�=>;� وا	.�*;� �*;�
وا	�.*:9��*$��( و%� ا	ّ�

)ٌ;<B )ٌ;*� ا�ۗ وا� ��9 ّD��% ۖ#;3=ّ	3;# ا� وا�� اF �%;� و�@�	21 وا 

Yang dimaksud dengan fakir adalah orang yang tidak mempunyai 

harta maupun mata pencaharian secara terus-menerus, sehingga ia terpaksa 

meminta-minta kepada orang lain. Adapun miskin adalah orang yang 

mempunyai harta maupun mata pencaharian, namun tidak mencukupi untuk 

memenuhi kehidupan sehari-harinya. Sementara amil adalah orang yang 

                                                
20Mursyid, Mekanisme Pengumpulan..., hlm. 24. 
 
21 At-Taubah [9] : 60.  

 



 17 

ditugasi mengelola zakat. Mu’alaf adalah orang yang baru masuk Islam. Ibn 

Sabil adalah musafir, bukan untuk tujuan maksiat yang kehabisan bekal untuk 

biaya hidup dengan syaratk bahwa mereka harus berada di dekat tempat 

pengeluaran zakat tersebut. Riqab adalah budak yang memerdekakan dirinya 

sendiri dari tuannya, yang berada pada tempat pembagian zakat. Terahir 

adalah garim, yaitu orang yang berhutang karena untuk kemaslahatan dan 

kebaikan dirinya, bukan karena untuk melakukan hal maksiat.22 

FFFF.... Metode PenelitianMetode PenelitianMetode PenelitianMetode Penelitian    

Setiap kegiatan ilmiah supaya lebih terarah dan rasional, maka 

diperlukan suatu metode yang sesuai dengan obyek yang dikaji. Di bawah ini 

diuraikan metodologi yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, yaitu : 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini 

adalah penelitian lapangan (field reseacrh), yaitu penelitian yang sumber 

datanya diperoleh melalui lapangan. Adapun yang dijadikan sumber data 

penelitian adalah diambil dari hasil interview dengan pihak-pihak yang 

terkait, yakni para pengusaha/pemilik outlet-outlet sellular di Kecamatan 

Kutowinangun, Kabupaten Kebumen. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat preskriptif-analitik. yaitu suatu penelitian 

yang ditujukan untuk mendapatkan saran mengenai apa yang harus 

                                                
22 Imam Syafi’i, Mukhtasar Kitab al-Umm Fill Fiqhi, alih bahasa oleh: M. Yasir Abdul 

Muthalib dan Andi Arlin (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), I: 500-5001. 
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dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu dengan menilai 

pendistribusian zakat yang dilakukan pengusaha outlet-outlet sellular di 

Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen apakah sesuai dengan 

ketentuan Hukum Islam atau tidak.23 Metode ini diharapkan menghasilkan 

argumentasi dan konsep sebagai preskriptif yang sudah mengandung nilai 

dan dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam menyelesaikan 

permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini. 

Kemudian secara analitik. Data yang diperoleh melalui penelitian 

akan dianalisis menggunakan teori hukum Islam guna menemukan 

jawaban dari pertanyaan bagaimana kesesuaian hukum Islam atas praktik 

yang selama ini telah terjadi. Berdasarkan data yang diperoleh tersebut 

nantinya akan dicermati, dikaji dan dianalisis untuk dinilai apakah praktik 

tersebut telah sesuai dengan kaidah hukum Islam ataukah belum. Jika 

belum, pada dasarnya dikembalikan pada tiga aspek, yaitu: 

mengklasifikasi, membandingkan dan menghubungkan dengan kaidah 

hukum Islam. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Mengingat penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka sebagai 

sumber data primernya adalah berupa sekumpulan data hasil wawancara 

dengan pihak-pihak yang terkait, demi mengorek informasi yang jelas dan 

pasti. Adapun langkah riil dalam usaha pengumpulan data tersebut 

digunakan teknik purpossive sampling, yakni pengambilan sampel yang 

                                                
23 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: kencana, 2000), hlm, 22. 
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didasarkan pada penilaian subyektif dari peneliti bahwa sampel yang 

diambil tersebut mencerminkan (representative) dari populasi.24 Di mana 

dalam penelitian ini diambil sampel atas 20 orang dari 120 

pengusaha/pemilik outlet sellular di Kecamatan Kutowinangun sebagai 

respondennya. 

4. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan Normatif. Pendekatan 

Normatif maksudnya pendekatan yang berdasarkan pada Norma-Norma 

hukum Islam. 

5. Analisis Data 

Data-data yang telah terkumpul dari hasil penelitian lapangan dan 

sumber-sumber data yang lain oleh penyusun akan dianalisis dengan 

menggunakan analisis data kualitatif, yaitu dengan menerapkan nash-nash 

al-Aqur’an dan Hadis yang masih bersifat umum ke dalam permasalahan 

distribusi zakat perdagangan sellular di Kecamatan Kutowinangun 

Kabupaten Kebumen untuk melahirkan kesimpulan yang bersifat khusus, 

yaitu sesuai atau tidak dengan hukum Islam. 

GGGG.... Sistematika PembahasanSistematika PembahasanSistematika PembahasanSistematika Pembahasan    

Sistematika pembahasan yang digunakan dalam penyusunan skripsi 

ini menggunakan sistematika pembahasan yang terbagi dalam bab dan sub 

bab, yang terdiri dari: 

                                                
24 Sutrisno Hadi, Metodologi Reseacrh (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1976), 

hlm.. 193. 
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Bab Pertama membicarakan pendahuluan yang memuat: latar 

belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, 

kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Kemudian untuk dapat menganalisa apakah praktik pelaksanaan 

pembayaran dan distribusi zakat perdagangan di Kecamatan Kutowinangun 

telah sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia ataukan 

belum, maka perlu diketahui terlebih dahulu bagaimanakah hukum Islam 

mengatur tentang zakat perdagangan, yang memuat tentang teori dasar 

hukum zakat perdagangan, serta rukun dan syaratnya. Keseluruhan dari teori 

tersebut tersusun di dalam Bab Dua yang terdiri dari dua bab, yakni tinjauan 

umum tentang zakat perdagangan dan mekanisme distribusi zakat. Pada bab 

zakat perdagangan itu sendiri terdiri dari sub bab: pengertian zakat dan dasar 

hukum, serta rukun dan syaratnya. Sementara pada bab mekanisme distribusi 

zakat, terdiri dari sub bab: pengertian mekanisme distribusi zakat dan dasar 

hukum, pengertian dan bentuk amil zakat, urgensi amil zakat dan kriteria 

mustahiq (penerima zakat). 

Pada Bab Ketiga, memuat data yang menggambarkan tentang 

bagaimanakah keadaan geografis Kecamatan Kutowinangun yang kemudian 

membawa pengaruh pada kondisi perekonomiannya, yang terdiri dari 

gambaran umum tentang geografis dan monografi Kecamatan Kutowinangun. 

Sementara untuk mengetahui bagaimana praktik pelaksanaan distribusi zakat 

perdagangan oleh para pengusaha sellular di sana, maka perlu disampaikan 

data-data tentang  praktik perdagangan sellular di sana, yang meliputi 
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informasi tentang aktifitas perdagangan mereka, jenis usaha, jumlah 

pendapatan perbulannya dan pelaksanaan distribusi zakatnya, yang tersusun 

dalam sub bab: gambaran umum tentang Kecamatan Kutowinangun, sebagai 

pertimbangan dalam menilai pelaksanaan distribusi zakat oleh para 

pengusaha outlet selular. Serta menjelaskan peran BAZ diwilayah 

Kutowinangun dalam menghimpun dana zakat dari masyarakat serta 

program-programnya. 

Sementara pada Bab Keempat akan membahas tentang analisa 

penyusun terkait judul yang telah diangkat yaitu analisis hukum Islam atas 

pelaksanaan distribusi zakat perdagangan sellular di Kecamatan 

Kutowinangun, Kabupaten Kebumen, ditinjau dari segi pelaksanaan 

distribusi zakat dan legalitas hukum Islam. 

Bab kelima sebagai bab terakhir dalam penyusunan skripsi ini adalah 

berupa bab penutup, yang terdiri dari sub bab kesimpulan dan saran. 
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BAB V 
PENUTUP 

 
 
 
 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka 

kesimpulan yang ditemukan adalah sebagai berikut: 

1. Kenyataan yang terjadi di Kutowinangun menunjukkan bahwa 

pendistribusian zakat oleh para pemilik outlet sellular menjadi sangat 

beragam, sebagian besar dari mereka menyalurkan zakatnya langsung ke 

mustahik, sementara sebagian kecil lainnya terkadang melalui 

lembaga/badan amil zakat resmi sesuai UU. Latar belakang terjadinya 

pendistribusian tanpa melalui organisasi pengelola zakat (OPZ) resmi 

yang dibentuk pemerintah adalah dikarenakan minimnya informasi 

tentang eksistensi OPZ serta kinerja BAZ yang kurang maksimal karena 

adanya keterbatasan anggaran untuk mengadakan sosialisasi tentang 

peran sentral dan fungsi OPZ di masyarakat. Selain itu, motivasi mereka 

membayar zakat perdagangan secara langsung kepada mustahik adalah 

demi mencari kepuasan batin oleh karena dapat berbagi secara langsung 

hasil kerja mereka kepada orang-orang yang membutuhkan, meski pada 

akhirnya terjadi ketidakmerataan distribusi zakat serta kurang 

maksimalnya pendayagunaan zakat karena sifatnya yang konsumtif  

2. Dalil yang melarang pelaksanaan distribusi zakat secara langsung tanpa 

melalui pemerintah sebenarnya memang  tidak pernah ada, namun 
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demikian tidak juga pernah ada dalil yang memerintahkannya. Dengan  

didasarkan pada hasil pengamatan di lapangan, terbukti bahwa praktik 

pendistribusian zakat tanpa melalui pemerintah (Organisasi Pengelola 

Zakat) ternyata lebih banyak mengandung kemafsadatan yakni 

terabaikannya pemerataan dan keadilan sosial, serta pemanfaatan zakat 

yang tidak berdayaguna dan berhasilguna untuk meningkatkan 

kesejahteraan mustahik. Maka dengan didasarkan pada metode 

penetapan hukum Sadd az\-z\ari>’ah, maka penyusun menyimpulkan 

bahwa sebaiknya distribusi zakat secara langsung tersebut tidak boleh 

terus-menerus dibiarkan pelaksanaannya mengingat praktik tersebut  

ditinjau dari segi akibatnya lebih mengarah kepada akibat yang buruk serta 

tidak sejalan dengan cita-cita UU No. 38 Th 1998 yakni menciptakan 

keadilan sosial melalui pemerataan dan pemberdayaan zakat maal. 

B. Saran 

Untuk menyempurnakan kesimpulan dari pembahasan di atas maka 

penyusun dapat menyarankan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Untuk pemerintah sebaiknya mengagendakan sosialisasi zakat mal 

dalam APBD Kabupaten Kebumen agar pelaksanaan sosialisasi zakat 

tidak terbentur pada permasalahan dana penyelenggaraan, sehingga 

sosialisasi zakat dapat berjalan secara rutin setiap periodenya. Adapun 

tujuan utama dari sosialisasi tersebut adalah untuk meningkatkan 

kesadaran masyarakat --seluruh muzzaki pada umumnya dan para 

pengusha selullar pada khususnya-- untuk membayar zakat serta 
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melakukan pembayaran zakat melalui organisasi pengelola zakat yang 

resmi dan tepat, agar zakat dapat didistribusikan secara merata melalui 

pengelolaan satu tangan (pemerintah melalui lembaga terkait), serta 

dapat didayagunakan semaksimal mungkin untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat demi mewujudkan kesejahteran sosial yang 

adil dan merata. 

2. Untuk Organisasi Pengelola Zakat (seperti BAZIS, LAZ dan UPZ) di 

tiap-tiap tingkatannya, sebaiknya memperbaharui sitem pembayaran 

zakat yang selama ini telah mentradisi yakni tidak lagi menuggu 

kesadaran muzzaki untuk datang dan membayar zakat di kantor OPZ 

setempat, namun lebih aktif untuk mendatangi dan membantu para 

muzzaki dalam mengurus pembayaran zakat mereka atau yangmlebih 

dikenal dengan istilah jemput bola, agar pemungutan zakat dapat 

dilakukan semaksimal mungkin. Hal ini sebagai bentuk respon OPZ atas 

alasan para pengusaha selullar yang tidak dapat membayarkan zakatnya 

melalui OPZ dikarenakan mereka tidak memiliki cukup waktu untuk 

datang mengurus zakat mereka di OPZ. 

3. Untuk pengusaha sellular di Kecamatan Kutowinangun sebaiknya 

bekerjasama dengan OPZ dalam menyalurkan zakat perdagangannya, 

agar tercapai pemerataan distribusi zakat serta dapat mewujudkan cita-

cita keadilan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui 

berbagai program pemberdayaan zakat yang disusun oleh OPZ.  
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 I 

TERJEMAHAN 
 
 
 

 
BAB I 

No. Hlm FN Terjemahan  

1. 1 2 yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk 
membersihkannya 

2. 2 3 Berkata Ibn Umar RA. Barang siapa yang menahan 
hartanya tidak membayarkan zakatnya maka celakalah 
dia, hal ini sebelum turun ayat tentang zakat, dan ketika 
turun ayat tentang zakat Allah menjadikan zakat itu 
sebagai pembersih. 

3. 14 14 Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-
orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus 
zakat, para mu’alaf yang dibujuk hatinya, untuk 
memerdekakan budak. Orang-orang yang berhutang, 
untuk jalan Allah dan orang-orang sedang dalam 
perjalanan, sebagai ketetapan yang diwajibkan Allah; dan 
Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. 

4 14 15 Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat 
itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan 
berdo’alah untuk mereka. Sesungguhnya do’a kamu itu 
menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha 
mendengar lagi Maha mengetahui 

5 16 20 Apa Saja Harta Rampasan Yang Diberikan Allah Kepada 
Rasul-Nya Yang Berasal Dari Penduduk Kota-Kota 
Maka Adalah Untuk Allah, Rasul, Kerabat Rasul, Anak-
Anak Yatim, Orang-Orang Miskin, Dan Orang-Orang 
Dalam Perjalanan, Supaya Harta Itu Jangan Supaya 
Berputar Di Antar Orang-Orang Kaya Saja Di Antara 
Kamu, Apa Yang Di Berikan Rasul apadamu terimalah 
dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka 
tinggalkanlah; dan bertaqwalah kepada Allah. 
Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya 

6 16 22 Sama dengan hlm 14 FN 14 

BAB II 

4. 22 2 Perumpamaan Nafkah yang dikeluarkan oleh orang-
orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah 
serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh 
butir, pada tiap-tiap butir sama dengan seratus biji, Allah 
melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dia kehendaki 



 

 

II  

II  

dan Allah Maha luas karunianya lagi Maha mengetahui. 

5. 22 3 Sama dengan hlm 14 FN 15. 

6. 22 4 Dan Sesutu riba yang kamu berikan agar dia bertambah 
pada harta manusia, maka riba itu tidak bertambah pada 
sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang 
kamu maksud untuk mencapai keridhaan Allah, maka 
yang demikian itulah yang melipat gandakan pahalanya. 

7. 25 11 Hai orang-orang yang beriman, keluarkan sebagian hasil 
usaha yang kalian peroleh dan sebagian hasil bumi yang 
Kami keluarkan untuk kalian 

8. 25 13 Nabi memerintah kami untuk mengelurkan zakat dari 
hasil perdagangan 

9. 30 21 Tidak ada zakat pada suatu harta kecuali sampai pada 
satu tahun 

10. 30 23 Sesungguhnya segala amal perbuatan tergantung pada 
niatnya. 

11. 31 25 Sama dengan bab 1 hlm 14 FN 14 

12. 32 27 Sama dengan bab 1 hlm 14 FN 15 

13 33 33 Sama dengan bab 1 hlm 16 FN 20 

14 34 34 Dan beritahu kepada mereka Bahwasanya Allah telah 
mewajibkan atas mereka untuk diambil sebagian harta 
mereka dan disedekahkan kepada fakir miskin jika 
mereka mentaatimu dan wajib bagimu mendermakan  
harta mereka. Dan takutlah kepada Do’a orang yang 
terz}olimi. Karna tidak ada penghalang diantara Allah 
dan mereka. 

15 48 56 Rasulullah Mengutus Umar Untuk Mengambil Zakat 
Abbas. Umar Berkata Kepada Abbas “ Saya Di Utus 
Rasul Untuk Mengambil Zakatmu Wahai Abbas” 
Kemudian Abbas Menjawab “Aku Telah Menunaikan 
Zakatku Kepada Rasulullah 

BAB III 

16 - - - 
 
 

BAB IV 

17 86 3 (yaitu) orang-orang yang kamu tegukan kedudukan 
mereka dimuka bumi, niscaya mereka mendirikan 
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sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang 
ma’ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan 
kepada Allah-lah kembali segala urusan. 

18 87 5 Sama dengan bab 1 hlm 14 FN 15 
19 88 7 Sama dengan bab 1 hlm 16 FN 20 
20 93 11 Sama dengan bab 2 hlm 34 FN 34 

BAB V 
- - - - 
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BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA MUSLIM 
 
 
 
 

1. Dr. Yusuf al-Qaradhawi 

Beliau lahir di Desa Shafat at-Turab, Mahallah al-Kubra, Gharbiah, 
Mesir, pada 7 September 1926. Nama lengkapnya adalah Yusuf bin 
Abdullah bin Ali bin Yusuf. Sedangkan al-Qaradhawi merupakan nama 
keluarga yang diambil dari nama daerah tempat mereka berasal, yakni al-
Qardhah. Ketika usianya belum genap 10 tahun, ia telah mampu 
menghafal Al-Qur'an al-Karim.  

Seusai menamatkan pendidikan di Ma'had Thantha dan Ma'had 
Tsanawi, ia meneruskan pendidikan ke Fakultas Ushuluddin Universitas 
al-Azhar, Kairo,Hingga menyelesaikan program doktor pada tahun 1973. 
Untuk meraih gelar doktor di Universitas al-Azhar, Kairo, ia menulis 
disertasi dengan judul "Zakat dan Pengaruhnya dalam Mengatasi 
Problematika Sosial". Disertasi ini telah dibukukan dan diterjemahkan ke 
dalam beberapa bahasa, termasuk dalam edisi bahasa Indonesia. Sebuah 
buku yang sangat konprehensif membahas persoalan zakat dengan nuansa 
modern. 

2. Imam Hanafi 

Imam Abu Hanifah yang dikenal dengan dengan sebutan Imam 
Hanafi bernama asli Abu Hanifah Nu’man bin Tsabit Al Kufi, lahir di Irak 
pada tahun 80 Hijriah (699 M), pada masa kekhalifahan Bani Umayyah 
Abdul Malik bin Marwan. Beliau digelari Abu Hanifah (suci dan lurus) 
karena kesungguhannya dalam beribadah sejak masa kecilnya, berakhlak 
mulia serta menjauhi perbuatan dosa dan keji. dan mazhab fiqhinya 
dinamakan Mazhab Hanafi. Gelar ini merupakan berkah dari doa Ali bin 
Abi Thalib r.a, dimana suatu saat ayahnya (Tsabit) diajak oleh kakeknya 
(Zauti) untuk berziarah ke kediaman Ali r.a yang saat itu sedang menetap 
di Kufa akibat pertikaian politik yang mengguncang ummat islam pada 
saat itu, Ali r.a mendoakan agar keturunan Tsabit kelak akan menjadi 
orang orang yang utama di zamannya, dan doa itu pun terkabul dengan 
hadirnya Imam hanafi, namun tak lama kemudian ayahnya meninggal 
dunia. 

Disamping kesungguhannya dalam menuntut ilmu fiqh, beliau juga 
mendalami ilmu tafsir, hadis, bahasa arab dan ilmu hikmah, yang telah 
mengantarkannya sebagai ahli fiqh, dan keahliannya itu diakui oleh ulama 
ulama di zamannya, seperti Imam hammad bin Abi Sulaiman yang 
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mempercayakannya untuk memberi fatwa dan pelajaran fiqh kepada murid 
muridnya. Keahliannya tersebut bahkan dipuji oleh Imam Syafi’i ” Abu 
Hanifah adalah bapak dan pemuka seluruh ulama fiqh “. karena 
kepeduliannya yang sangat besar terhadap hukum islam, Imam Hanafi 
kemudian mendirikan sebuah lembaga yang di dalamnya berkecimpung 
para ahli fiqh untuk bermusyawarah tentang hukum hukum islam serta 
menetapkan hukum hukumnya dalam bentuk tulisan sebagai perundang 
undangan dan beliau sendiri yang mengetuai lembaga tersebut. Jumlah 
hukum yang telah disusun oleh lembaga tersebut berkisar 83 ribu, 38 ribu 
diantaranya berkaitan dengan urusan agama dan 45 ribu lainnya mengenai 
urusan dunia. Karya besar yang ditinggalkan oleh Imam hanafi yaitu Fiqh 
Akhbar, Al ‘Alim Walmutam dan Musnad Fiqh Akhbar. 

3. Imam Malik 

Imam malik bernama lengkap Abu Abdullah Malik bin Anas bin 
Malik bin Abi Amir bin Amr bin Haris bin Gaiman bin Kutail bin Amr bin 
Haris Al Asbahi, lahir di Madinah pada tahun 712-796 M. Berasal dari 
keluarga Arab yang terhormat dan berstatus sosial yang tinggi, baik 
sebelum datangnya islam maupun sesudahnya, tanah asal leluhurnya 
adalah Yaman, namun setelah nenek moyangnya menganut islam mereka 
pindah ke Madinah, kakeknya Abu Amir adalah anggota keluarga pertama 
yang memeluk agama islam pada tahun ke dua Hijriah. 

Kecintaannya kepada ilmu menjadikan hampir seluruh hidupnya 
diabdikan dalam dunia pendidikan, tidak kurang empat Khalifah, mulai 
dari Al Mansur, Al Mahdi, Harun Arrasyid dan Al Makmun pernah jadi 
muridnya, bahkan ulama ulama besar Imam Abu Hanifah dan Imam 
Syafi’i pun pernah menimba ilmu darinya, menurut sebuah riwayat 
disebutkan bahwa murid Imam Malik yang terkenal mencapai 1.300 
orang. Ciri pengajaran Imam malik adalah disiplin, ketentraman dan rasa 
hormat murid terhadap gurunya. 

Karya Imam malik terbesar adalah bukunya Al Muwatha’ yaitu 
kitab fiqh yang berdasarkan himpunan hadis hadis pilihan, menurut 
beberapa riwayat mengatakan bahwa buku Al Muwatha’ tersebut tidak 
akan ada bila Imam Malik tidak dipaksa oleh Khalifah Al Mansur sebagai 
sangsi atas penolakannya untuk datang ke Baghdad, dan sangsinya yaitu 
mengumpulkan hadis hadis dan membukukannya, Awalnya imam Malik 
enggan untuk melakukannya, namun setelah dipikir pikir tak ada salahnya 
melakukan hal tersebut Akhirnya lahirlah Al Muwatha’ yang ditulis pada 
masa khalifah Al Mansur (754-775 M) dan selesai di masa khalifah Al 
Mahdi (775-785 M), semula kitab ini memuat 10 ribu hadis namun setelah 
diteliti ulang, Imam malik hanya memasukkan 1.720 hadis. Selain kitab 
tersebut, beliau juga mengarang buku Al Mudawwanah Al Kubra. 

Imam malik tidak hanya meninggalkan warisan buku, tapi juga 
mewariskan Mazhab fiqhinya di kalangan sunni yang disebut sebagai 
mazhab Maliki, Mazhab ini sangat mengutamakan aspek kemaslahatan di 



 

 

VI  

VI  

dalam menetapkan hukum, sumber hukum yang menjadi pedoman dalam 
mazhab Maliki ini adalah Al Quran, Sunnah Rasulullah, Amalan para 
sahabat, Tradisi masyarakat Madinah, Qiyas dan Al Maslaha Al Mursal 
(kemaslahatan yang tidak didukung atau dilarang oleh dalil tertentu). 

4. Imam Syafi’i 

Imam Syafi’i bernama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Idris 
As Syafi’i, lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah (767-820 M), 
berasal dari keturunan bangsawan Qurays dan masih keluarga jauh 
rasulullah SAW. dari ayahnya, garis keturunannya bertemu di Abdul 
Manaf (kakek ketiga rasulullah) dan dari ibunya masih merupakan cicit 
Ali bin Abi Thalib r.a. Semasa dalam kandungan, kedua orang tuanya 
meninggalkan Mekkah menuju palestina, setibanya di Gaza, ayahnya jatuh 
sakit dan berpulang ke rahmatullah, kemudian beliau diasuh dan 
dibesarkan oleh ibunya dalam kondisi yang sangat prihatin dan seba 
kekurangan, pada usia 2 tahun, ia bersama ibunya kembali ke mekkah dan 
di kota inilah Imam Syafi’i mendapat pengasuhan dari ibu dan 
keluarganya secara lebih intensif. 

Saat berusia 9 tahun, beliau telah menghafal seluruh ayat Al Quran 
dengan lancar bahkan beliau sempat 16 kali khatam Al Quran dalam 
perjalanannya dari Mekkah menuju Madinah. Setahun kemudian, kitab Al 
Muwatha’ karangan imam malik yang berisikan 1.720 hadis pilihan juga 
dihafalnya di luar kepala, Imam Syafi’i juga menekuni bahasa dan sastra 
Arab di dusun badui bani hundail selama beberapa tahun, kemudian beliau 
kembali ke Mekkah dan belajar fiqh dari seorang ulama besar yang juga 
mufti kota Mekkah pada saat itu yaitu Imam Muslim bin Khalid Azzanni. 
Kecerdasannya inilah yang membuat dirinya dalam usia yang sangat muda 
(15 tahun) telah duduk di kursi mufti kota Mekkah, namun demikian Imam 
Syafi’i belum merasa puas menuntut ilmu karena semakin dalam beliau 
menekuni suatu ilmu, semakin banyak yang belum beliau mengerti, 
sehingga tidak mengherankan bila guru Imam Syafi’i begitu banyak 
jumlahnya sama dengan banyaknya para muridnya. 

Diantara karya karya Imam Syafi’i yaitu Al Risalah, Al Umm yang 
mencakup isi beberapa kitabnya, selain itu juga buku Al Musnadberisi 
tentang hadis hadis rasulullahyang dihimpun dalam kitab Umm serta 
ikhtilaf Al hadis. 
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DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 
Identitas Responden: 
1. Nama lengkap    :……………...…………………………. 
2. Agama     :………...………………………………. 
3. Pekerjaan    :………………………………………… 
4. Jenis Usaha   :………………………………………… 
5. Nama Tempat Usaha  :………………………………………… 
6. Tanggal Berdiri   :………………………………………… 
7. Alamat Tempat Usaha  :………………………………………… 
8. Pendapatan Usaha Perbulan :………………………………………… 

 
Pertanyaan Untuk Muzzaki: 

A. Haul dan Nisab Zakat 

1. Apakah Anda mengetahui Perintah wajib zakat bagi seorang muslim? 

2. Apakah Anda mengeluarkan zakat atas usaha dagang anda? 

3. Berapa priode sekali anda mengeluarkan zakat perdagangan Anda? 

4. Berapa besar zakat yang Anda keluarkan? 

5. Bagaimana cara Anda menghitung besarnya zakat yang Anda 

bayarkan? 

6. Dalam wujud apa Anda membayar zakat tersebut? 

 

B. Distribusi Zakat  

 

1. Apakah Anda mengetahui UU No. 38 tahun 1999 yang menhatur tentang 

pengelolaan zakat? Alasan…………………………………….. 

2. Apa yang Anda ketahui tentang eksistensi amil zakat di daerah Anda? 

Alasan………………………………………………………………….. 

3. Bagaimana cara Anda mendistribusikan zakat berdagangan Anda selama 

ini? Alasan……………………………………………………... 

4. Kepada siapa biasanya Anda memberikan zakat tersebut selama ini? 

Nama  :………………………………………………………… 

Daerah  :………………………………………………………… 

Pekerjaan  :………………………………………………………… 
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5. Apakah mustahik anda selalu berganti orang tiap tahunnya ataukah hanya 

kepada orang-orang yang sama?Alasan………………………… 

6. Kriteria apakah yang selama ini menjadi pertimbangan Anda atas 

mustahik (penerima zakat) yang berhak mendapat bagian dari distribusi 

zakat Anda? Alasan…………………………………………. 

 

Identitas  Responden 

1. Nama Lengkap  :…………………………………...………………. 
2. Agama   :……………………………...……………………. 
3. Pekerjaan   :……………………..………….…………………. 
4. Pendapatan/bulan   :………………………………...…………………. 

Pertanyaan Untuk Mustahik : 

1. Apakah Anda pernah memperoleh penyaluran zakat mal? 

2. Dari siapa sajakah Anda memperolehnya? 

3. Apakah Anda mengenal muzzaki tersebut dan bagaimana setatus 

hubungan Anda dengannya? 

4. Seberapa sering anda memperolehnya? 

5. Berapa besar jumlah yang anda terima? 

6. Apakah Anda memperolehnya melalui amil? 

7. Apakah anda memperolehnya langsung dari muzzaki (orang yang 

mengeluarkan berzakat)? 
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Tempat, Tanggal Lahir : Sumatra Utara, 19 November 1983 
Agama    : Islam 
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No Nama Organisasi Divisi Tahun Jabatan 
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