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 BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pengertian dan Macam-macam Zakat 

Kata Zakat adalah bentuk dasar (mas{dar) dari kata زكي yang secara 

bahasa berarti berkah (al-barakah), tumbuh subur dan berkembang (al-nama’), 

suci (al-t{{{{{{{aharah), dan penyucian (al-tazkiyah). Zakat dengan arti al-barakah 

mempunyai pengertian bahwa harta yang dizakatkan diharapkan membawa 

berkah terutama bagi dirinya sendiri. Zakat dengan arti al-nama’ mempunyai 

pengertian bahwa harta yang wajib dizakatkan adalah harta yang dimaksudkan 

untuk dikembangkan atau yang mempunyai potensi berkembang. Zakat 

dengan arti al- t{{{{{{{aharah dimaksudkan agar harta yang telah dizakatkan, 

menjadikan sisa hartanya yang suci dari hak milik orang lain. Sedangkan zakat 

dengan arti al-tazkiyah dimaksudkan agar orang yang membayar zakat 

mendapatkan ketenangan batin karena telah tersucikan jiwanya dari sifat 

kekikiran dan hasil usaha yang mungkin terselip hak orang lain.
1
 

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam dan wajib bagi setiap 

muslim. Kewajiban zakat dalam Islam sebagian besar dikaitkan dengan 

kewajiban sholat, hal ini menunjukkan bahwa kewajiban zakat dapat 

disejajarkan dengan kewajiban  sholat.
2
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Di dalam Al-Qur’an, juga ada beberapa terminologi yang bisa 

digunakan untuk menjelaskan kata zakat, yaitu:
3
 

1. S}odaqoh, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Taubah ayat 103. 

                         

              

 

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

kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk 

mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi 

mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” 

Arti shodaqoh sebenarnya adalah pemberian yang bersifat sunat. Namun 

pada ayat di atas, kata tersebut digunakan untuk menjelaskan arti zakat 

yang bersifat wajib. 

2. Nafaqah  atau infaq, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Taubah ayat 

34. 
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Artinya “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebagian besar dari 

orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta 

orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan 

Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak 

menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, 

(bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih” 

Pendapat ini menganggap infak sama dengan sedekah, yakni 

pemberian yang bersifat sunat. Namun kedua istilah tersebut kadang dipakai 

untuk menggantikan kata zakat yang bersifat wajib. Dari keterangan tersebut 

dapat disimpulkan bahwa infak adalah zakat, sedangkan infak yang bersifat 

sunat adalah sedekah. Demikian pula sedekah yang bersifat wajib adalah 

zakat, sedangkan sedekah yang bersifat sunah adalah infak. 

Begitu juga menurut Mawardi “sedekah itu adalah zakat dan zakat itu 

adalah sedekah. Berbeda nama tetapi artinya sama.” Sedekah secara 

hukumnya dapat dibedakan menjadi dua yaitu shadaqoh wajib dan sedekah 

tidak wajib. Sedekah wajib dikategorikan zakat sedangkan sedekah yang tidak 

wajib dikategorikan infak. Zakat wajib dikeluarkan apabila telah memenuhi 

syarat untuk berzakat antara lain harta tersebut telah mencapai nis{{{ab, telah 

dimiliki selama setahun, besarnya telah ditentukan dan syarat lainnya telah 

dipenuhi. Apabila syarat-syarat zakat tersebut telah dipenuhi maka jika tidak 

ditunaikan maka pemilik harta tersebut telah melanggar perintah Allah atau 

orang tersebut akan berdosa di sisi Allah. Sedangkan infak boleh dikeluarkan 

secara suka rela baik harta tersebut belum atau telah mencapai syarat-syarat 
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untuk berzakat. Dengan demikian, orang yang berzakat itu sebenarnya belum 

memberikan hartanya melainkan hanya menunaikan kewajiban atas hartanya, 

sedangkan yang dikategorikan memberikan hartanya (bersedekah) adalah 

orang yang berinfak. Karena dalam setiap harta yang dimiliki oleh seseorang 

itu ada hak bagi orang yang miskin dan orang tidak beruntung dalam 

perekonomian, hal itu seperti disebutkan dalam Al-Qur’an surat Adz-Zaariyat 

ayat 19 dan Al-An’am 141 sebagai berikut ini:
4
 

                  

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan 

orang miskin yang tidak mendapat bagian.” (Adz-Zaariyat ayat 19) 

Orang miskin yang tidak mendapat bagian maksudnya ialah orang miskin 

yang tidak meminta-minta. 

                      

                           

                              

Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang 

tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam 

buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak 
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sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia 

berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan 

disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. 

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. (Al-An’am 

141) 

Pada dasarnya zakat terbagi menjadi dua macam di antaranya adalah:
5
 

1. Zakat Fitrah 

Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib di keluarkan menjelang 

hari raya idul fitri oleh setiap muslimin baik tua, muda, ataupun bayi yang 

baru lahir. Zakat ini biasanya di bentuk sebagai makanan pokok seperti 

beras. Besaran dari zakat ini adalah 2,5kg atau 3,5liter beras yang biasanya 

di konsumsi, pembayaran zakat fitrah ini bias di lakukan dengan 

membayarkan harga dari makanan pokok daerah tersebut. 

Zakat ini di keluarkan sebagai tanda syukur kita kepada Allah 

karena telah menyelesaikan ibadah puasa. Selain itu zakat fitrah juga dapat 

menggembirakan hati para fakir miskin di hari raya idul fitri. Zakat fitrah 

juga di maksudkan untuk membersihkan dosoa yang mingkin ada ketika 

seseorang melakukan puasa ramadhan 

2. Zakat Maal 

Zakat maal merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang (juga 

badan hukum) yang wajib di keluarkan untuk golongan tertentu, setelah di 

miliki dalam jangka waktu tertentu, dan jumlah minimal tertentu. Dalam 
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Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pada 

pasal 4 ayat 2 menyebutkan bahwa harta yang di kenai zakat mall berupa 

emas, perak, uang, hasil pertanian dan perusahaan, hasil pertambangan, 

hasil peternakan, hasil pendapatan dan jasa, serta rikaz. 

Sedangkan dalam referensi lain menyebutkan terdapat zakat mall 

dalam lingkup ekonomi klasik, zakat berdasarkn nash yang disampaikan 

oleh Rasulullah SAW, yaitu zakat yang terkait dengan hewan ternak, zakat 

emas dan perak, zakat perdagangan, zakat hasil pertanian dan zakat 

temuan dna hasil tambang. Sedangkan zakat ynag bersuber dari ekonomi 

kontemporer dari zakat profesi, zakat surat-surat berharga, zakat industry, 

zakat polis Asuransi, dan lainnya. Berikut adalah macam zakat maal:
6
 

1. Zakat Hewan ternak 

Persyaratan utama zakat pada hewan ternak adalah: 

a) Mencapai Nis{{{ab. Syarat ini berkaitan dengan jumlah minimal 

hewan yang dimiliki, yaitu 5 ekor untuk unta, 30 ekor untuk sapi, 

dan 40 ekor untuk kambing atau domba. 

b) Telah melewati waktu satu tahun (haul). 

c) Digembalakan di tempat umum. 

d) Tidak dipergunakan untuk keperluan pribadi pemiliknya dan tidak 

pula dipekerjakan. 

2. Zakat Emas dan Perak 

Persyaratan utama zakat pada emas dan perak yaitu: 
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a) Mencapai nis{{{ab, zakatnya 2,5%. 

nis{{{ab emas adalah 20 Dinar = 20 mitsqal, 85 gram emas 24 karat, 

97 gram emas 21 karat, 113 gram emas 18 karat. 

nis{{{ab perak adalah 595 gram. 

b) Telah mencapai haul. 

3. Zakat perdagangan 

Ada syarat utama kewajiban zakat perdagangan, yaitu: 

a) Niat berdagang 

b) Mencapai nis{{{ab 

c) Nis{{{ab dari zakat harta perdagangan adalah sama dengan nis{{{ab dari 

zakat emas dan perak yaitu 85% dan zakatnya 2,5%. 

d) Telah mencapai 1 tahun. 

4. Zakat hasil pertanian 

Ada syarat utama untuk kewajiban zakat hasil pertanian ini adalah: 

a) Pengeluaran zakat setiap panen. 

b) Nis{{{ab 635 kg, zakatnya 5%, jika diairi dengan irigasi dan 10%, jika 

tidak diairi dengan irigasi. 

5. Zakat Investasi 

Adapun syarat wajib untuk mengeluarkan zakat investasi adalah 

sebagai berikut: 

a) Senilai 85 gram emas. 

b) Telah genap setahun. 

c) Zakatnya sebanyak 2,5% dari seluruh penghasilan selama satu 

tahun. 
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B. Syarat Wajib Mengeluarkan Zakat 

Zakat itu wajib atas setiap muslim yang memenuhi syarat wajib zakat 

sebagai berikut:
7
  

1. Muslim. Setiap orang yang beragama Islam diwajibkan membayar zakat. 

2. Merdeka. Pada Hakikatnya seorang hamba sahaya yang belum merdeka, 

tidaklah memiliki apa-apa. Mereka sepenuhnya adalah milik majikannya. 

Karena itu, mereka tidak wajib mengeluarkan zakat. 

3. Harta itu mencapai nis{{{ab. Nis{{{ab adalah jumlah atau berat minimal yang 

harus dimilikin oleh hata tersebut untuk dikeluarkan zakatnya. 

4. Harta itu sampai haul. Haul adalah masa satu tahun bagi emas, perak, 

ternak dan harta perniagaan, untuk dikeluarkan zakatnya. 

5. Harta itu adalah miliknya secara penuh/sempurna. Maksudnya adalah harta 

tersebut bukanlah harta pinjaman (kredit) dan bukan pula harta hasil 

kejahatan.  

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 

Tentang pengelolaan zakat BAB I Ketentuan Umum Pasal 2 juga 

menyebutkan bahwa setiap warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan 

mampu atau badan yang dimiliki oleh orang muslim berkewajiban 

menunaikan zakat. 
8
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C. Tujuan, Manfaat dan Hikmah Zakat 

Zakat merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi, ialah dimensi 

hablum minallah dan hablum minannas. Ada beberapa tujuan yang ingin 

dicapai oleh Islman di balik kewajiban zakat adalah sebgai berikut:
9
 

1. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari 

kesulitan hidup serta penderitaan. 

2. Memebantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para 

mustah{iq. 

3. Membentangkan dan membinatali persaudaraan sesame umat Islam 

dan manusia pada umumnya. 

4. Menghilangkan sifat kikir dan pemilik harta kekayaan. 

5. Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan social) dari hati 

orang-orang miskin. 

6. Menjembatani jurang pemisah anatar yang kaya dengan yang 

miskin dalam satu masyarakat. 

7. Mengembangkan rasa tanggungjawab social pada diri sendiri, 

terutama pada mereka yang punya harta. 

8. Mendidik manusia untuk disiplin menunaikan kewajiban dan 

menyerahkan hak orang lain yang ada padanya. 

9. Sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan social. 

Adapun hikmah zakat sebagai berikut:
10
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1. Zakat menjaga dan memelihara harta dari incaran mata dan tangan para 

pendosa dan pencuri. 

2. Zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang fakir dan orang-orang 

yang sangat memerlukan bantuan, zakat bisa mendorong mereka untuk 

bekerja dengan semangat, ketika mereka mampu melakukannya dan bisa 

mendorong mereke untuk memelihara kehidupan yang layak. 

3. Zakat mensucikan jiwa dari penyakit kikir dan bakhil, ia juga melatih 

seorang mukmin untuk bersifat pemberi dan dermawan. 

4. Zakat diwajibkan untuk ungkapkan rasa syukur atas nikmat harta yang 

telah dititipkan kepada seseorang, dengan ini dinamakan zakat mal (zakat 

harta kekayaan). 

 

D. Model Penyaluran Zakat 

Model penyaluran zakat ada dua. Pertama, diserahkan secara langsung, 

dari muzakki (orang yang mengeluarkan zakat) ke mustah{iq (orang yang 

berhak menerima zakat) tanpa perantara. Kedua, diserahkan ke lembaga zakat 

baik milik pemerintah (BAZ) atau pengelola swasta (LAZ). Jadi, muzakki 

tidak memberikan langsung kepada mustah{iq, tapi dikelola lembaga sebagai 

perantara. 

1. Penyaluran Secara Langsung 

Penyerahan secara langsung adalah muzakki menyerahkan 

zakatnya langsung kepada mustah{iq (orang yang berhak menerima).  Pada 
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prinsipnya, dibenarkan oleh Syari’at Islam apabila seseorang yang 

berzakat langsung memberikan sendiri zakatnya kepada para mustah{iq 

dengam syarat  mustah{iq sejalan dengan Firman Allah swt dalam surat at-

Taubah 60 sebagai berikut. 

                        

                       

          

Artinya: 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. 

 Akan tetapi, sejalan dengan firman Allah tersebut dan juga 

berdasarkan tuntutan Nabi Muhammad saw, tentu akan lebih utama jika 

zakat itu disalurkan lewat amil zakat yang amanah, bertanggung jawab, 

dan terpercaya. Ini dimaksudkan agar distribusi zakat tepat sasaran 

sekaligus menghindari penumpukan zakat pada mustah{iq tertentu yang 

kita kenal sementara mustah{iq lainnya-karena kita tidak mengenalnya-

tidak mendapatkan haknya.
11
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Dewasa ini para muzakki lebih suka menyerahkan zakatnya kepada 

mustah{iq secara langsung. Mereka merasa nyaman melakukan itu karena 

mereka langsung memberikan kepada yang berhak. Jika diserahkan kepada 

lembaga, mereka ragu akan ketersalurannya.
12

 Bisa jadi, zakat yang 

seharusnya diserahkan kepada mustah{iq akan digunakan oleh pihak 

pengelola zakat untuk kepentingan lain. Karena sebagian masyarakat 

sudah minim kepercayaan terhadap lembaga baik itu lembaga zakat 

pemerintah atau pun swasta, maka dari itu mereka lebih suka menyalurkan 

zakatnya langsung dari pada lewat perantara lembaga. Selain itu apabila 

disalurkan lewat lembaga  para muzakki tidak tahu kapan lembaga itu 

membagikan zakatnya   dan betuknya seperti apa. Disamping itu rumitnya 

menyalurkan zakat adalah di masalah administrasi sehingga masyarakat 

lebih suka menyalurkannya langsung karena dianggap gampang dan tidak 

rumit. 

Walaupun tidak merasa semua tempat, dibeberapa lingkungan 

terdapat kekurangan kepercayaan terhadap pengelolaan zakat oleh 

organisasi. Kehawatirannya mungkin karena uang zakat itu tidak sampai 

kepada yang berhak atau hanya digunakan oleh amil/ panitiannya. Curiga 

karena yang diharapkan wujudnya mungkin tidak kunjung jadi kenyataan 

atau mungkin karena tidak pernah ada laporan yang bisa disaksikan secara 

open managemen (terbuka).
13
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Penyaluran zakat yang dilakukan sendiri oleh muzakki secara 

langsung kepada yang berhak menerimanya mempunyai landasan dan 

alasan. Yaitu dalam surat al-Ma’arij 24-25. 

                       

Artinya: Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu. 

Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-

apa (yang tidak mau meminta). 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa didalam harta seorang muslim 

yang kaya ada hak orang-orang miskin,  baik yang meminta maupun yang 

tidak meminta- minta, oleh karena itulah, maka seorang muslim wajib 

menyerahkan zakatnya kepda mereka. Apabila ada orang kaya yang 

hartanya wajib dizakati itu punya kerabat kerabat yang dinafkai, seperti 

saudara-saudara laki-laki atau perempuan, paman- paman, bibi-bibi, dari 

pihak ibu maupun ayah berikut anak-anak mereka, dan lain-lain, sedang 

itu tergolong fakir-miskin atau tergolong dalam golongan lainya diantara 

mereka yang berhak menerima zakat, maka boleh saja zakat itu diberikan 

kepada mereka, bahkan mereka lebih berhak menerima dari pada orang 

lain.
14

 

Meski masyarakat sudah mengetahui tentang adanya BAZ dan 

LAZ tetapi masyarakat tetapi masyrakat masih belum bisa memilih 

keduanya.. Sebagian masyarakat ternyata lebih memilih menyalurkan 
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zakatnya kepada masjid di sekitar rumah. Pemilihan masjid di sekitar 

rumah sebagai penyalur utama zakat ini mungkin lebih didasari oleh 

kepraktisan dan kedekatan lokasi. Pertimbangan lainnya adalah 

mengutamakan penyaluran zakat untuk masyarakat sekitar rumah 

muzakki.15
 

2. Penyaluran Melalui Lembaga 

Berdasarkan undang- Undang Nomor 38 tahun 1999 ini, 

pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk 

oleh pemerintah yang terdiri dari masyarakat dan unsur pemerintah untuk 

tingkat kewilayahan dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikelola oleh 

masyarakat yang terhimpun dalam berbagai ormas (Organisasi 

Masyarakat) Islam, yayasan, dan institusi lainnya.
16

 

Dalam Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 dijelaskan prinsip 

pengelolaan  zakat secara prifesional dan bertanggung jawab yang 

dilalukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Pemerintah  dalam hal ini 

berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan 

kepada muzakki, mustah{iq, dan pengelola zakat. Sebagai konsekuensi 

Undang-Undang, pemerintah (tingkat pusat sampai tingkat daerah) wajib 

menfasilitasi tebentuknya lembaga pengelolaan zakat, yaitu Badan Amil 

Zakat Nasional ( BAZNAS) untuk tingkat pusat dan Badan Amil Zakat 

Daerah (BAZDA) untuk tingkat daerah. BAZNAS dibenrtuk berdasarkan 
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 Didin Hafidudin, Agar Harta Berkah dan Bertambah, (Jakarta: Gema Insani, 2007),  
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 Fakhruddin, Fiqh Dan Mangement Zakat…, 255. 
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Kepres no. 8/2001, tanggal 17 januari 2001. Ruang lingkup BAZNAS 

berskala nasional yaitu Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di Departemen, 

BUMN, Konsulat Jendral dan Badan Usaha Milik Swasta berskala 

nasional, sedangkan BAZDA ruang lingkup kerjannya diwilayah propinsi 

tersebut. 

Badan Amil Zakat Daerah Provinsi  dibentuk dengan Keputusan 

Gubernur yang susunan kepengurusannya diusulkan Kepala Kantor 

Wilayah Departemen Agama Provinsi dan berkedudukan di Ibukota 

Provinsi. Sedangkan Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/ Kota dibentuk 

dengan Keputusan Bupati/ Walikota yang susunan kepengurusannya 

diusulkan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Kabupaten/ Kota 

dan berkedudukan di Ibukota Kabupaten/ Kota. Dan Badan Amil Zakat 

Daerah Kecamatan dibentuk dengan Keputusan Camat yang susunan 

kepengurusannya diusulkan Kepala Kantor Wilayah Departemen 

Kecamatan dan berkedudukan di Ibukota Kecamatan.
17

 

Sesuai Undang-Undang pengelolaan zakat, hubungan BAZNAS 

dengan Badan Amil Zakat lain bersifat kordinatif, konsultatif, dan 

informatif. BAZNAS dan dan bazda-bazda bekerja sama dengan Lembaga 

Amil Zakat (LAZ), baik yang bersifat nasional maupun daerah. 
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 M. Fatta Antariksa, Preferensi Muzakki Dalam Menyalurkan Zakat, Jurnal (Malang: Universitas 

Islam Negeri Malang Maulana Malik Ibrahim, 2009), t.hal. dikutip dari Departemen Agama, 

Pengelolaan Zakat  (Jakarta: 2007). 
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Dengan demikian, maka Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 

tentang pengelolaan zakat telah melahirkan paradigma baru pengelolaan 

zakat yang antara lain mengatur nahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh 

satu wadah, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh 

pemerintah bersama masyarakat dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang 

sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat yang terhimpun dalam ormas 

maupun yayasan- yayasan. Dengan lahirnya paradigma baru ini, maka 

semua Badan Amil Zakat harus segera menyesuaikan diri dengan amanat 

Undang-Undang yakni pembentukannya berdasarkan kewilayahan 

pemerintah Negara mulai dari tingkat nasional, provinsi, kabupatan/kota 

dan kecamatam. Sedangkan untuk desa/kelurahan, masjid, lembaga 

pendidikan dan lain-lain dibentuk dibentuk unit pengumpulan zakat. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang 

pengelolaan zakat, maka yang dimaksud pengelolaan zakat adalah 

kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan 

pengawasan terhadap pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Tujuan 

besar dilaksanakannya pengelolaan zakat adalah: 

a. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan dan dalam 

pelayanan ibadah zakat. Sebaimana realitas yang ada dimasyarakat 

bahwa sebagian besar umat Islam yang kaya (mampu) belum 

menunaikan ibadah zakatnya, ini mungkin dikarenakan belum ada 

undang-undang yang mewajibkan umat islam yang mampu untuk 

membayar zakat. 
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b. Meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Zakat 

adalah salah satu institusi yang dapat dipakai untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat atau menghapuskan derajat kemiskinan 

masyarakat serta mendorong terjadinya keadilan distribusi harta. 

Karena zakat itu dipungut dari orang-orang kaya untuk kemudian 

didistribusikan kepada fakir miskin didearah dimana zakat itu 

dipungut. 

c. Meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat. Diharapkan setiap 

lembaga zakat sebaiknya memiliki data base tentang muzakki dan 

mustah{iq. Profil muzakki perlu didata untuk mengetahui potensi-

potensi atau peluang untuk melakukan sosialisasi maupun pembinaan 

kepada muzakki. 

Selain Badan Amil Zakat yang didirikan oleh pemerintah ada juga 

Lembaga Zakat milik Swasta (LAZ). Lembaga ini merupakan lembaga 

pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat sehingga tidak memiliki 

afiliansi dengan BAZ. BAZ dan LAZ masing-masing berdiri sendiri dalam 

pengelolaan zakat.
18

 Hanya LAZ yang dikukuhkan oleh pemerintah saja 

yang diakui bukti setorannya zakatnya sebagai pengurang penghasilan 

kena pajak dari muzakki yang membayarakan dananya. Bentuk badan 

hukum untuk LAZ adalah yaysan, karena LAZ termasuk organisasi 
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 Sudirman, Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas…, 101. 
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nirlaba, dan badan hukum yayasan dalam melakukan kegiatan tidak 

berorientasi untuk menupuk laba.
19

 

Saat ini permasalahan yang timbul adalah kurangnya kepercayaan 

masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat, sehingga masyarakat lebih 

memilih menyalurkan zakat secara langsung dari pada lewat lemabaga. 

Padahal saat ini banyak lembaga penyaluran zakat yang cukup kompeten 

dan professional untuk menyalurkan zakat. Tetapi menyalurkan secara 

langsung pun harus tepat sasaran dan tidak menimbulkan kemudharatan, 

seperti yang terjadi beberapa waktu lalu di pasuruan. Pasalnya dalam 

penyaluran zakat, para fakir miskin dan kaum duafa yang diberi zakat 

mestinya tidak disuruh datang kepada si pemberi zakat sehingga terjadi 

aksi saling berebut zakat yang justru menghinakan diri mereka sendiri. 

Namun kebalikannya, si dermawan yang harusnya datang ke orang-orang 

tersebut sebagai bentuk penghormatan sekaligus silaturrahim. 

Selain organisasi sosial yang membentuk lembaga zakat, organisasi 

agama pun juga membentuk kepanitiaan ( kelembagaan) dalam 

pengelolaan zakat, salah stunya adalah lembaga takmir masjid. Takmir 

Masjid yang sering dijumpai di masyarakat Indonesia adalah merupakan 

organisasi ke-islam-an yang bertempat di Masjid yang berfungsi untuk 

menjaga, melindungi, melestarikan, dakwah, serta menampung segala 

keluhan-keluhan (masalah keagamaan) msyarakat. Nama organisasi ini 

biasa disebut dengan REMAS (remaja masjid) fungsi ini juga dipegang 
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teguh oleh REMAS Kel. Merjosari tak terkecuali dalam menampung 

I’tikad baik dari penduduk dalam mengeluarkan zakat, seperti mengatur 

sirkulasi atau penyaluran benda zakat terhadap mustah{iq secara merata 

dan adil. 

Terdapat beberapa alasan mengapa kita membayar zakat melalui 

amil zakat:
20

 

1. Amil berfungsi sebagai lembaga intermediasi antara pembayar zakat 

(muzakki) dan masyarakat yang menerima zakat (mustah{iq). Hal ini 

penting mengingat Islam sangat menganjurkan menjaga martabat dan 

harga diri para mustah{iq selain tentunya mendorong para untuk 

muzakki lebih ikhlas beramal. 

2. Amil membantu secara proaktif mengingatkan muzakki untuk 

menunaikan kewajiban zakatnya sekaligus membantu berapa jumlah 

kewajiban zakat para muzakki. 

3. Amil akan bisa lebih dalam, cermat, lengkap dan teliti dalam 

mengidentifikasi dan klasifikasi mustah{iq agar penyaluran dan 

pendayagunaan zakat direalisasikan secara baik dan efektif. 

4. Dibutuhkan amil agar muzakki tak merasa masih memiliki zakatnya. 

5. Muzakki  memang bukan amil. Muzakki Yang menempatkan dirinya 

sebagai amil cenderung menempatkan mustah{iq sebagai obyek 
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 Yusuf Wibisono dkk, Menggagas Arsitektur Zakat Indonesia (Ciputat: Indonesia Magnificence of 

Zakat, 2010) 14. 
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sehingga mustah{iqlah yang kemudian “dipaksa” mengantri pembagian 

zakat, bukan sang muzakki yang menyumbangi para mustah{iq. 

 

E. Golongan yang Berhak Menerima Zakat dan Pemanfaatan Dana Zakat 

Ada delapan golongan (as{na>f) yang berhak menerima harta zakat. Hal 

ini didasarkan pada firman Allah SWT, dalam surat Al-Taubah ayat 60. 

Berdasarkan ayat tersebut maka 8 golongan yang berhak menerima zakat  

(mustah{iq) adalah sebagai berikut:
21

 

1. Faqir  adalah orang yang melarat hidupnya karena ketiadaan sarana (harta) 

dan prasarana (tenaga) untuk mmenuhi kebutuhan hidupnya. 

2. Miskin adalah orang yang serba kekurangan, tidak pernah tercukupi 

kebutuhan hidupnya, meskipun sudah berusaha secara maksimal. 

Menurut Hasby As Shiddieqy tidak ada perbedaan yang mendasar anatar 

fakir dan miskin. Dan Yusuf Al Qardlawy mendefinisikan yang termasuk 

golongan fair miskin adalah: 

a) Fakir miskin adalah orang yang tak punya harta dan usaha sama sekali, 

atau 

b) Mereka yang punya harta atau usaha tapi tidak mencukupi untuk 

dirinya dan keluarganya, yaitu penghasilannya tidak memenuhi 

separuh atau kurang dari kebutuhan hidupnya, atau 
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c) Mereka yang punya harta atau usaha yang hanya dapat mencukupi 

separuh atau lebih kebutuhan untuk diri dan tanggungannya, tapi tidak 

untuk seluruh kebutuhan. 

3. Amil, adalah pengurus atau pengelola zakat yang mengumpulkan dan 

mendistribusikan harta zakat kepada para mustah{iq. Adapun terkait 

dengan kompetensi amil, ada bebrepa persyaratan yang harus dipenuhi: 

a) Beragama Islam, karena mengambil zakat merupakan urusan kaum 

muslim, maka dipersyaratkan beragama Islam bagi petugasnya. 

b) Mukalaf, yang dewasa dan berakal. 

c) Terpercaya, karena ia akan mendapatkan kepercayaan untuk mengurus 

harta kaum muslimin. 

d) Mengetahui hokum-hukum zakat, sebab jika ia tidak menguasainya, 

maka dia tidak akan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. 

e) Layak untuk melakukan pekerjaan tersebut, karena jika tidak layak dan 

tidak mampu menanggung beban tanggung jawab, maka ia kana tidak 

mampu bekerja dengan professional. 

4. Mu’allaf  adalah orang yang terbujuk hatinya masuk Islam atau orang 

yang punya potensi memeluk agama Islam. 

5. Riqab adalah budak atau tawaran perang dalam rangka membebaskan 

mereka dari perbudakan atau penawaran. Yang dimaksud dengan riqab 

atau kata lain hamba sahaya adalah budak belian yang masih dikuasai oleh 

tuannya. Budak ini diperbolehkan untuk menerima bagian dari zakat, dan 

zakat tersebut dipergunakan untuk menebus dirinya afar menjadi orang 
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yang merdeka. Budak dalam katagori ini juga adalah budak yang lemah. Ia 

diberikan bagian dari zakat jika tergolong sebagai budak muka>tab (budak 

yang telah ditetapkan harga pembebasannya). 

6. Gharim adalah orang yang terlilit hutang dan dia tidak bisa melunasi 

hutangnya kecuali dengan bantuan orang lain. Hutang itu muncul karena 

usaha atau kegiatan halal yang kemudian karena salah perhitungan dia 

kemudian jadi bangkrut dan menjadi banyak hutang. Tidak ada zakat bagi 

orang yang terlilit hutang akibat kegiatan maksiat, berjudi dan 

semacamnya.  

7. Sabilillah adalah jihat dan dakwah Islam, baik secara individu 

(perorangan) maupun secara kolektif (dalam bentuk lembaga atau 

organisasi dakwah). 

8. Ibnu Sabil adalah musafir yang kehabisan bekal untuk melanjutkan 

perjalanannya. Menurut Hasby As Shiddiqy, Ibnu sabil adalah orang yang 

kehabisan belanja dalam perjalanan dan taka da tempat untuk meminta 

bantuan atau taka da orang yang mau membantu, walaupun dia seorang 

yang kaya di kampungnya.menurut riwayat Sahnun, Imam Maliki tidak 

membolehkan orang dalam perjalanan mendapat bagian pungutan zakat, 

jika ada orang atau lembaga yang mau memberi pinjaman kepadanya. 

Namun jika si musafir tersebut termasuk orang fakir, maka ia boleh 

diberikan harta pungutan zakat dari bagian fakir, bukan dari ibnu sabil. 
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Pemanfaatan dan pendayagunaan alokasi dana zakat dapat digolongkan 

sebagai berikut:
22

 

1. Konsumtif tradisional, zakat dimanfaatkan dan digunakan langsung oleh 

mustahik, untuk pemenuhan kebutuhan hidup. 

2. Konsumtif kreatif, yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain jenis 

barang semula, misalnya beasiswa. 

3. Produktif tradisional yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang-

barang produksi, seperti sapi, mesin jahit. 

4. Produktif kreatif yaitu pendayagunaan zakat diwujudkan dalam bentuk 

modal, baik untuk pembangunan suatu proyek social maupun menambah 

,modal pedagang untuk berwirausaha. 

Maka dapat disimpulkan bahwa manfaat pendayagunaan zakat ialah 

zakat dapat digunakan untuk memberdayakan mustahik, baik dalam bentuk 

barang maupun hal yang bersifat produktif. 

 

F. Pengertian Preferensi 

Preference mempunyai makna pilihan atau memilih. Istilah preferensi 

digunakan untuk mengganti kata preference dengan arti yang sama atau minat 

terhadap sesuatu. Preferensi merupakan suatu sifat atau keinginan untuk 

memilih.
23

 Dalam penjelasan lain preferensi adalah seperangkat objek yang 

dinilai sesuai atau mendekati kesesuaian dengan persyaratan yang dikehendaki 

oleh konsumen.  
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 Muhammad Zen, dkk, Zakat dan Wirausaha (Jakarta: CED, 2005), 34. 
23

 John Vivian, Teori Komunikasi Massa, (Jakarta: Kencana, 2008), 567. 
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Teori pilihan (theory of choice) adalah hubungan timbal balik antara 

prefensi (pilihan dan berbagai kendala yang menyebabkan seseorang 

menentukan pilihan-pilihanya. Preferensi itu meliputi pilihan dari yang 

sederhana sampai kompleks, untuk menunjukan bagaimana seseorang dapat 

merasakan atau menikmati segala sesuatu yang dilakukan. Tetapi setiap 

seseorang tidak bebas melakukan segala sesuatu yang diinginkan.Tetapi setiap 

seseorang tidak bebas melakukan segala sesuatu yang diinginkan dan mereka 

terkendala waktu, pendapat dan banyak faktor lainya dalam menentukan 

pilihanya. Teori preferensi dikaitkan dengan penelitian ini, maka teori 

preferensi dapat membantu penelitian untuk mengkaji mengenai preferensi 

muzaki dalam membayar zakat.Muzaki dalam penelitian ini memiliki berbagai 

preferensi penyaluran zakat, namun dari berbagai preferensi tersebut muzakki 

dapat menentukan satu atau beberapa pilihan sesuai dengan pertimbangan. 

Muzaki dalam menentukan preferensinya juga mempertimbangkan berbagai 

kendala –kendala yang mempengaruhi dalam menentukan pilihan penyaluran 

zakat.
24

 

Teori preferensi dalam perspektif Islam juga dikaji dimana seseorang 

konsumen dalam menggunakan kekayaan atau berbelanja harus berhati-

hati.Apabila kekayaan atau harta yang dimiliki tidak diatur pemanfaatanya 

maka kesejahteraan tidak dapat tercapai.
25

 Oleh karena itu, yang terpenting 

dalam hal ini adalah cara penggunaan yang harus diarahkan pada pilihan 

(preferensi) yang mengandung maslahah (bermanfaat), kekayaan atau harta 
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 Faisal Badroen, et al., Etika Bisnis Dalam Islam (Jakarta: Kencana, 2006), 109. 
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tersebut dapat memberikan manfaat untuk kesejahteraan bagi konsemen 

tersebut. Termasuk juga bagi muzaki yang menetapkan preferensi 

menyalurkan zakat dapat memberikan manfaat untuk kesejahterahan 

mustahik. 

Preferensi timbul akibat adanya sensasi, dimana aktifitas merasakan 

atau penyebab keadaan emosi yang menggebirakan. Sensasi dapat 

didefinisikan juga sebagai tanggapan yang cepat dari indra penerima itu 

terhadap stimuli dasar seperti cahaya, warna, dan suara. Dengan adanya itu 

maka akan timbul persepsi. Sedangkan persepsi sendiri dibentuk oleh: 

1. Karakteristik dari stimuli  

2. Hubungan stimuli dengan sekelilingnya 

3. Kondisi-kondisi di dalam diri kita sendiri 

 

Gambar 2.1 

 Proses Perseptual 

 

 

 

 

 

     

Sumber: Solomon, 2002. 
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Stimulasi adalah setiap bentuk fisik, visual, atau komunikasi verbal 

yang dapat memengaruhi tanggapan individu. Persepsi setiap orang terhadap 

suatu objek akan berbeda-beda. Oleh karena itu, persepsi memiliki sifat 

subjektif. Persepsi yang dibentuk oleh seseorang dipengaruhi oleh pikiran dan 

lingkungan sekitarnya. Selain itu, satu hal yang perlu diperhatikan dari 

persepsi adalah bahwa persepsi secara substansial bisa sangat berbeda dengan 

realitas. Pada gambar di atas menjelaskan bagaimana stimuli ditangkap 

melalui indra (sensasi), kemudian diproses oleh penerima stimulus (persepsi).  

Preferensi konsumen muncul dalam tahap evaluasi alternatif dalam 

proses keputusan pembelian jasa atau produk, dimana dalam tahap tersebut 

konsumen dihadapkan dengan  berbagai macam  pilihan produk maupun jasa 

dengan berbagai macam atribut yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dapat 

disimpulkan bahwa preferensi adalah suatu pilihan yang diambil dan dipilih 

konsumen dari berbagai macam pilihan yang tersedia. Didalam tahap ini dapat 

dilihat pada saat kapan tahap preferensi tersebut hadir pada konsumen, 

tahapan  tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 
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Gambar 2.2 Hierarchy Of Effect 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2: Sumber Kotler, Philip & Keller, L. Kevin. (2007) 

Pada gambar diatas dapat dilihat bahwa terdapat enam langkah dalam 

model hierarchy of effect yaitu : 

1. Awareness/kesadaran, tahap ini adalah tahap dimana konsumen menyadari 

adanya suatu produk baik itu berupa barang atau jasa.  

2. Knowledge/pengetahuan : di dalam tahap ini konsuen sudah mengenal 

produk dan mengerti tentang produk yang berupa barang atau jasa 

tersebut.  

3. Liking/menyukai : tahap ini adalah tahap dimana konsumen mulai 

menyukai produk tersebut yang berupa barang atau jasa yang ditawarkan.  

4. Preference/memilih : tahap ini adalah tahap dimana konsumen mulai lebih 

melilih produk tersebut dibandingkan produk-produk lainya.  

5. Conviction/intention to buy/keinginan untuk membeli : tahap ini 

konsumen mempunyai keinginan dan memutuskan untuk membeli produk.  
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6. Purchase/membeli : pada tahap ini adalah tahap dimana konsumen dapat 

dikatakan sebagai konsumen yang loyal terhadap  sebuah produk, sehingga 

konsumen tersebut tidak ragu lagi untuk membeli produk tersebut tanpa 

adanya pertimbangan yang banyak. 

Oleh karenanya untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan yang 

mereka inginkan salah satunya dengan memahami keinginan, persepsi, dan 

preferensi serta perilaku konsumen.
 26

 Dalam hal ini pihak dari lembaga 

penghimpun dana zakat juga perlu untuk memperhatikan hal-hal di atas untuk 

mengetahui keinginan muzakki. Adapun indikator yang digunakan untuk 

mengukur preferensi menurut pandangan Islam adalah sebagai berikut:
 27

 

a. Lokasi : Dalam penelitian ini yang dimaksud dalam lokasi adalah tempat 

pembayaran zakat apakah mudah dijangkau. 

b. Birokrasi : Organisasi yang memiliki aturan atau prosedur ketat sehingga 

cenderung kurang fleksibel. Ciri lainnya adalah biasanya terdapat banyak 

formulir yang harus dilengkapi dan pendelegasian wewenang harus 

dilakukan sesuai dengan hirarki kekuasaan. 

c. Mekanisme : Dalam penelitian ini mekanisme adalah  proses pembayaran 

zakat 

d. Fasilitas : Prasarana atau wahana untuk melakukan atau mempermudah 

sesuatu. Fasilitas bisa pula dianggap  sebagai suatu alat. Fasilitas biasanya 

                                                             
26

 Philip Kotler dan Gary Amstrong, Dasar-Dasar Pemasaran Terjemahan (Jakarta: PT. Indeks, 

2004), 200. 
27

 Ibid. 



52 
 

 

dihubungkan dalam pemenuhan suatu prasarana umum yang terdapat 

dalam suatu perusahaan-perusahaan ataupun organisasi tertentu. 

e. Amanah : Dapat dipercaya, dalam hal ini maksudnya pengelola zakat 

dapat dipercaya baik dari segi penyalurannya maupun pencatatannya. 

f. Transparansi : System keterbukaan dan standarisasi dari semua proses 

pengelolaan. 

Sedangkan preferensi seorang muslim juga didasari oleh tiga unsur 

yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang sebagai berikut:
28

 

a. Rasionalitas : Rasionalitas merupakan terminologi yang sangat longgar. 

Argumentasi apa pun yang dibangun, selama hal tersebut memenuhi 

kaidah-kaidah logika yang ada, dan oleh karenanya dapat diterima akal, 

maka hal ini dapat diangap sebagai bagian dari ekspresi rasionalitas. 

Misalnya, keputusan seseorang untuk memilih salah satu dari barang 

sejenis yang lebih murah harganya didasarkan pada pertimbangan 

rasionalitas bahwa dengan tindakan ini maka kesejahteraannya akan 

meningkat dan ia tidak peduli dengan kesejahteraan penyedia barang. 

b. Mashlahah : Untuk mewujudkan kesejateraan falah maka kegiatan 

ekononomi harus diarahkan untuk mencukupi lima jenis kebutuhan guna 

menghasilkan mashlahah. Karenanya, pada dasarnya setiap pelaku 

ekonomi akan berorientasi untuk mencapai Mashlahah ini. 

c. Risiko rendah  

                                                             
28

Abdul Kadir Arno, Ekonomi Islam, Tentang Preferensi, dalam 
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G. Perilaku 

Perilaku konsumen menurut Engel et al (2006) adalah tindakan yang 

langsung terlibat dalam pemerolehan, pengonsumsian, dan penghabisan 

produk/jasa, termasuk proses yang mendahului dan menyusul tindakan ini. 

Sedangkan menurut Mowen dan Minor (2002) perilaku konsumen adalah 

studi unit-unit dan proses pembuatan keputasan yang terlibat dalam penerima, 

penggunaan dan pembelian, dan penentuan barang, jasa, dan ide. Dan menurut 

Griffin (2005), perilaku konsumen adalah semua kegiatan, serta proses 

psikologi yang mendorong tindakan untuk memilih pada saat sebelum 

menggunakan produk atau jasa.
29

  Teori yang akan dipakai dalam penelitian 

ini adalah teori perilaku konsumen. Dimana model perilaku konsumen 

terdapat tiga dimensi sebagai berikut:
30

 

a. Stimulus pemasaran dan stimulus lain. Yang dimaksud dengan stimulus ini 

adalah rangsangan untuk konsumen atau dalam penelitian ini adalah 

masyarakat yang membayar zakat. Stimulus tersebut bisa berupa 

pengetahuan tentang zakat dan lembaga penghimpun dana zakat. Dan 

stimulus lain dalam teori pemasaran adalah berupa kondisi ekonomi, 

politik dan budaya dan teknologiyang dirancang untuk memotivasi 

perilaku konsumen. Hal ini juga dapat diterapkan pada masyarakat agar 

termotivasi untuk membayar zakat. 
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b. Kotak hitam konsumen. Dalam kontak hitam konsumen terdapat 2 

cakupan. Yang pertama adalah karakteristik konsumen, teori ini dapar 

dipakai untuk mengetahui karakteristik masyarakat yang membayar zakat 

atau muzakki, seperti jenis kelamin, umur, tempat tinggal, tingkat 

pemndidikan dll. Yang kedua adalah proses pengambilan keputusan 

konsumen yang dimulai dari dengan dirasakannya beberapa masalah,yaitu 

kebutuhan dan keinginan yang belum terpuaskan, pencarian informasi, 

pengevaluasian, pembuatan keputusan pembelian, dan diakhiri dengan 

tindakan pascapembelian. Tujuan dari pengambilan keputusan ini adalah 

untuk memahami tipe-tipe pembuatan keputusan masyarakat dalam 

menyalurkan zakat dan untuk memahami lngkah yang diambil msyarakat 

untuk mengambil keputusan dalam menyalurkan zakat. 

c. Respon konsumen, respon konsumen ini bisa diterapkan dalam 

mempelajari respon masyarakat terhadap adanya lembaga penghimpun 

dana zakat. 

Dari berbagai definisi perilaku di atas dapat disimpilkan bahwa 

perilaku konsumen adalah tindakan yang dilakukan konsumen guna mencapai 

dan memenuhi kebutuhannya baik untuk menggunakan, mengkonsumsi, 

maupun menghabiskan barang dan jasa. Sedangkan perilaku konsumen 

dipengaruhi oleh:
31

 

a. Faktor Budaya, merupakan penyebab dasar keinginan dan perilaku 

konsumen. Kebudayaan merupakan faktor penentu yang paling dasar dari 
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keinginan dan perilaku seseorang. Budaya dapat didefinisikan sebagai 

kreativitas manusia dari satu generasi ke generasi berikutnya yang sangat 

menentukan bentuk perilaku dalam kehidupannya. Kebudayaan 

merupakan suatu hal yang komples yang meliputi ilmu pengetahuan, 

kepercayaan, seni, moral, adat, kebiasaan dan norma yang berlaku pada 

masyarakat. 

b. Faktor sosial, dalam hal ini contohnya adalah kelompok kecil, keluarga, 

peran sosial dan status yang melingkupi konsumen tersebut. Kelompok 

referensi memiliki pengaruh langsung terhadap sikap perilaku seseorang. 

Diantaranya adalah kelompok primer seperti keluarga, teman, tetangga dan 

teman sejawat. Sedangkan kelompok sekunder cenderung pada interaksi 

yang kurang berkesinambungan. 

c. Faktor Pribadi, meliputi berbagai hal diantaranya: 

1) Umur dan tahap siklus hidup: Perilaku seseorang dibentuk oleh 

tahapan siklus hidup keluarga. Orang dewasa biasanya mengalami 

perubahan tertentu ketika mereka menjalani hidupnya. 

2) Pekerjaan: Dalam hal ini pekerjaan merupakan salah satu alasan 

mengapa seseorang menentukan pilihannya. 

3) Situasi Ekonomi: Seperti keadaan ekonomi seseorangyang terdiri dari 

pendapatan yang dapat dibelanjakan, tabungan, dan hartanya. 

4) Gaya Hidup: Gaya hidup seseorang secara keseluruhan yang 

berinteraksi dengan lingkungan, juga mencerminkan sesuatu di balik 

kelas sosial seseorang. 
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5) Kepribadian dan Konsep diri: merupakan karakteristik psikologis yang 

bebeda dari setiap orang yang memandang responnya terhadap 

lingkungan yang relative konsisten. 

d. Faktor sikap dan keyakinan: Sikap didefinisikan sebagai suatu penilaian 

seseorang terhadap suka atau tidak suka, perasaan emosiaonal dimana 

tindakannya lebih cenderung pada obyek atau ide. Sikap dapat diartikan 

sebagai kesiapan seseorang dalam melakukan suatu tindakan atau 

aktivitas. Sikap sangat mempengaruhi keyakinan, keyakinan sangat 

berpengaruh dalam menentukan suatu produk, mereka dan pelayanan. 

 

H. Perilaku Konsumen Menurut Pandangan Islam 

Islam mengatur seluruh perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Demikian pula dalam masalah konsumsi, Islam mengatur 

bagaimana manusia melakukan kegiatan-kegiatan konsumsi yang membawa 

manusia berguna bagi kemaslahatan hidupnya. Islam telah mengatur jalan 

hidup manusia lewat Al-Qur'an dan Al-Hadits supaya manusia dijauhkan dari 

sifat yang hina karena perilaku konsumsinya. 

Teori konsumsi menurut perspektif Islam. secara garis besar dapat 

dibagi menjadi empat aksioma
32

 pokok, yaitu:
33

 

1. Tauhid (Unity / Persatuan) 
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Konsep Tauhid (dimensi vertikal) berarti Allah sebagai Tuhan Yang 

Maha Esa menetapkan batas-batas tertentu atas prilaku manusia sebagai 

khalifah, untuk memberikan manfaat pada individu tanpa mengorbankan hak-

hak individu lainnya. 

Hal ini berarti pranata sosial, politik, agama, moral dan hokum yang 

mengikat masyarakat berikut perangkat institusionalnya disusun sedemikian 

rupa dalam sebuah unit bersistem terpadu untuk mengarahkan setiap individu 

manusia, sehingga mereka dapat secara baik melaksanakan, mengontrol, serta 

mengawasi aturan-aturan tersebut. 

2. Adil (Equilibirium / Keseimbangan) 

Pengertian adil dalam Islam diarahkan agar hak orang lain, hak 

lingkungan sosial, hak alam semesta dan hak Allah dan Rasulnya berlaku 

sebagai stakeholder dari prilaku adil seseorang. 

3. Free Will (Kehendak / Bebas) 

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, 

tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Konsep Islam 

memahami bahwa institusi ekonomi seperti pasar dapat berperan efektif 

dalam kehidupan ekonomi. 

4. Amanah (Responsibility / Tanggung Jawab) 

Aksioma tanggung jawab individu begitu mendasar dalam ajaran-

ajaran Islam. Terutama jika dikaitkan dengan kebebasan ekonomi. 

Penerimaan pada prinsip tanggung jawab individu ini berartisetiap orang akan 

diadili secara personal di hari Kiamat kelak. 

5. Ihsan (Benevolence / Baik) 
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Ihsan artinya melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan 

kemanfaatan kepada orang lain, tanpa adanya kewajiban tertentu yang 

mengharuskan perbuatan tersebut atau dengan kata lain beribadah dan berbuat 

baik seakan-akan melihat Allah, jika tidak mampu, maka yakinlah bahwa 

Allah melihat. 

 


