


ABSTRAK 
 
  
 Pemantapan hubungan vertical  dengan Allah melalui penunaian zakat merupakan 
suatu kewajiban bidang harta.  Kewajiban ini dituntut suatu kepatuhan dan kerelaan untuk 
mengorbankan atau mengeluarkan sebagian rizki yang diberikan oleh Allah, kepatuhan inilah 
yang merupakan ibadah dalam rangka mendekatkan diri dan mencari keridhaan-Nya semata. 
Tujuan dan sasaran zakat adalah untuk membangun dan menciptakan masyarakat Isslam yang 
bersih, tentram, penuh gotong royong, penuh kebersamaan menuju suatu masyarakat yang 
adil dan makmur. Keadilan disini karena untuk memenuhi kejiwaan seseorang dan 
kemakmuran untuk memenuhi kebendaan manusia, karena suasana kehidupan yang makmur 
dan damai akan menghindarkan kegaduhan. 
 
 Jenis penelitian ini bersifat penelitian kepustakaan (library research)yaitu mempelajari 
dan menelaah bahan pustaka yang ada relevansinya dengan penelitian, dan metode 
pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normative. Metode pengumpulan datanya 
melaui survey dan studi literature. Data yang telah terkumpul diolah sedemikian rupa untuk 
selanjutnya dianalisis menggunakan analisis isi (content analysis). 
 

Zakat sebagai sendi dasar Islam mengandung potensi yang luar biasa untuk 
memperbaiki akhlak masyarakat khususnya masyarakat Islam.  Zakat sebagai ibadah yang 
mengandung nilai-nilai akhlak yang baik dan menghilangkan akhlak yang jelak dapat 
digunakan sebagai sarana pendidikan akhlak yang efektif, agar tercipta suatu masyarakat 
yang makmur, sejahtera serta bermoral. Dalam pelaksanaannya ada yang perlu diperhatikan 
baik pemberi maupun penerima zakat, bagi pemberi hendaklah meluruskan niat 
mengeluarkan zakat dengan ikhlas , tidak riya, semata-mata karena Allah. Barang yang 
dizakati adalah barang yang terbaik dan dari hasil yang halal dan legal. Dan dalam 
pelaksanaanya sebaiknya diserahkan pada amil zakat, karena menyangkut perasaan  hati yang 
menerima zakat agar tidak merasa rendah diri disertai dengan membaca doa. Dab bagi 
penerima agar dimanfaatkan zakat tersebut untuk kepentingan yang benar dijalan Allah. 
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