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الزكاةوأقيموا الصالة وآتوا 

واركعوا مع الراكعين
Artinya : “Dan Dirikanlah shalat, 
tunaikanlah zakat dan ruku’lah 

beserta orang-orang yang ruku’ (QS. 
Al-Baqarah : 43).



وما تقدموا ألنفسكم من الزكاةوأقيموا الصالة وآتوا 

خير تجدوه عند هللا إن هللا بما تعملون بصير
(١١٠: البقرة )

Artinya : “Dan Dirikanlah shalat dan tunaikanlah 
zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu 
usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan 

mendapat pahala nya pada sisi Allah. 
Sesungguhnya Alah Maha melihat apa-apa yang 

kamu kerjakan” 

(QS. Al Baqarah : 110).



SHADAQOH

INFAQ

ZAKAT

Segala bentuk kebaikan atau amal saleh, baik yang 

berwujud(material) maupun yang tidak berwujud(immaterial)

Infaq Segala kebaikanatau amal shalih yang 

berwujud/materiil. Baik wajib maupun sunah

Zakat ialah Segala kebaikan atau 

amal shalih yang berwujud/materiil. 

Dan hukumnya wajib



ZAKAT, INFAQ dan SHODAQOH

INFAQ

SHODAQOH

SUNNAH

WAJIB

WAJIB

SUNNAH

•MASJID

•MADRASAH

•YATIM

•KELUARGA

•ZAKAT

•SENYUM

•DLL

•MASJID
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ZAKAT

HARTA / MAAL

JIWA

TERNAK

EMAS PERHIASAN

DAN MATA UANG

PERAK PIUTANG

SURAT BERHARGA

1 SHO’       

FITRAH 2,5 KG Makanan

3,5 Ltr Pokok

PERTANIAN DAN 

HASIL BUMI

PERDAGANGAN

INVESTASI

PERUSAHAAN

BARANG TAMBANG DAN 

RIKAZ

PROFESI



Zakat 
Fitrah



:عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال

فرض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث 

طعمة للمساكين 
,فمن اداها قبل الصالة فهى زكاة مقبولة

ومن اداها بعد الصالة فهى صدقة من الصدقات
Dari Ibnu Abbas ra. berkata: Rasulullah saw mewajibkan zakat fitrah untuk menyucikan 

orang yang berpuasa dari perbuatan yang tidak berguna dan ucapan kotor, serta 
untuk memberikan makanan orang miskin. Maka barang siapa mengeluarkan 

zakat sebelum shalat id maka itulah zakat fitrah yang terqabul, dan barang siapa 
yang memberika zakat setelah shalat id maka itu termasuk shadaqah. 



:قال النبي صلى هللا عليه وسلم

صوم شهر رمضان معلق بين السماء واألرض

واليرفع االبزكاة الفطر

Nabi saw bersabda “puasa bulan Ramadhan 
digantungkan antara langit dan bumi, dan 

tidak akan diterima (dengan sempurna oleh 
Allah swt) kecuali dengan zakat fitrah.



فرض رسول هللا صلى هللا: عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال

او صاعا من شعير علىصاعا من تمر عليه وسلم زكاة الفطر 

ين العبد والحر والذكر واألنثى والصغير والكبير من المسلم

وأمر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصالة

Dari Ibnu Umar ra Rasulullah saw mewajibkan 
zakat fitrah satu sha’ kurma, atau gandum bagi 
muslim yang hamba dan muslim yang merdeka 
laki-laki maupun perempuan, baik muslim anak-
anak ataupun orang tua. Dan hendaklah zakat 
fitrah ditunaikan sebelum orang-orang selesai 

mengerjakan shalat id.



ZAKAT FITRAH
BESARAN

• Besar zakat fitrah per jiwa satu Sho’ ( Lihat Pembahasan Ukuran 1 Sho’)

• Zakat fitrah bisa diberikan dalam bentuk Makanan Pokok atau 
sebahagian ulama ada yang membolehkan menggantinya dengan uang 
seniali makanan yang biasa dikonsumsi

WAKTU MENGELUARKAN
1. Waktu Boleh : diperbolehkan membayar zakat fitrah sejak tanggal 1 Ramadhan

2. Waktu Baik : Yang baik dalam mengeluarkan zakat fitrah adalah yang tidak 
terlalu jauh dan tidak terlalu dekat dengan hari raya Idul Fitri

3. Waktu Wajib : Diwajibkan membayar zakat fitrah pada malam Idul Fitri 
(Takbiran)

4. Waktu Terlarang : Tidak disebut zakat fitrah apabila diterima setelah selesai 
sholat Ied



ZAKAT FITRAH

LAIN-LAIN
1. Anak yang lahir pada malam takbiran wajib dizakatkan

2. Orang yang meninggal dunia pada malam takbiran 
juga wajib dizakatkan

CARA PEMBERIAN
1. Boleh diberikan langsung kepada mustahiq yang kita 

ketahui selama dapat dihindari dampak negatifnya 
seperti dampak psikologis dan penumpukan hanya pada 
satu orang

2. Melalui kepanitiaan



َزَكاةَ اْلِفْطرِ 
ِ ْبِن ُعَمرَ  َعْن َعْبِد اَّلله

ُ َعلَْيِه َوَسلهَم فََرضَ  ِ َصلهى اَّلله  نَْفٍس  َزَكاةَ اْلِفْطِر ِمْن َرَمَضاَن َعلَى ُكِل  أَنه َرُسوَل اَّلله

ْو ِغيٍر أَْو َكبِيٍر َصاًعا ِمْن تَْمٍر أَ ِمْن اْلُمْسِلِميَن ُحٍر  أَْو َعْبٍد أَْو َرُجٍل أَْو اْمَرأَةٍ صَ 

َصاًعا ِمْن َشِعيرٍ 
Dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi 

wa Salam mewajibkan zakat fitri pada bulan Ramadhan
untuk setiap jiwa kaum muslimin, baik yang merdeka atau 
budak, laki-laki atau perempuan, anak-anak atau dewasa, 

sebanyak satu sha’ kurma atau satu sha’ biji-bijian. 

(HR. Muslim No. 984)









Besarnya ZAKAT FITRAH
Satu sha’ menurut mazhab MALIKI setara dengan 

empat mud dimana satu mud sama dengan 
sebanyak isi telapak tangan sedang jika mengisi 

keduanya lalu membentangkannya (Subulus Salam, 

hal. 111) atau sama dengan 675 Gram. Jadi satu 

Sha ‘sama dengan 2700 Gram (2,7 kg) 

(Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, 
Beirut, Dar al-Fikr, tt, Juz II, hal. 910).



Besarnya ZAKAT FITRAH
mazhab SYAFI’I, satu sha’ sama dengan 693 gram atau  

1/3 dirham ((Al-Syarqawi, Op cit, Juz I, hal. 371. Lihat 
juga Al-Husaini, Kifayat al-Akhyar, Dar al-Fikr, Juz I, 
hal. 295; Wahbah Al-Zuhaili, Tafsir al-Munir, Dar al-
Fikr, Juz II, hal. 141), setara dengan 4 mud (Lisaanul 
Arab 3/400) atau 2751 gram (2,75 kg) (Wahbah Al-

Zuhaili, Al-Fiq al Islami Wa Adilatuhu, Dar al-Fikr, Juz II 
hal, 911). Takaran/ukuran ini sependapat dengan 

kalangan mazhab HAMBALI bahwa satu sha’ sama 
dengan 2751 gram (2,75 kg).



Besarnya ZAKAT FITRAH
Imam HANAFI berpendapat berbeda, 

satu sha’ menurut madzhab ini 
adalah 8 rithl ukuran Irak. Satu rithl 
Irak sama dengan 130 dirham atau 

sama dengan 3800 gram (3,8 kg) (Al-
Fiqh al-Islami wa adillatuhu karya 
Wahbah Zuhailli Juz II, hal. 909).



Bayar dengan apa?
madzhab Hanafi memperbolehkan 
membayar zakat fitrah dengan harga 
atau uang yang senilai dengan bahan 

makanan pokok dibayarkan, 

sedangkan madzhab Syafi’i, Maliki, 
dan Hambali tidak boleh



Besarnya ZAKAT FITRAH
MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) Jawatimur menganjurkan 

agar umat Muslim yang niat membayar zakat fitrah yang 
penyalurannya dapat melalui amil pada rumah zakat agar 
menggenapkan hitungannya menjadi 3 kg /orang (Lajnah 

Daimah, no. fatwa: 12572). Jadi, perhitungan-nya berubah 
dari 2,5 kg pada perhitungan selama ini. Harapannya, 

dengan cara penggenapan besaran zakat fitrah ini agar 
dapat menjadi jalan tengah atas perdebatan dan polemik 

yang selama ini berkembang berkaitan dengan jumlah 
besaran zakat fitrah.



Saran

1.Minimal: 2,5kg 

2.Pas : 2,75 kg

3.Lebih : 3 kg ( Sekalian Sedekah)





Niat 
di pilih Zakat  Maal atau Fitrah

اْلِفْطرِ َزَكاةَ  : Zakat Fitrah

المالالزكاة  : Zakat Maal



1. Niat zakat Fitrah untuk diri sendiri

 َعْن نَْفِسْى رِ اْلِفطْ نََوْيُت أَْن أُْخِرَج َزَكاةَ 

فَْرًضا هلِِل تَعَالَى
NAWAITU AN-UKHRIJA ZAKAATAL 

FITHRI ‘ANNAFSII FARDHAN LILLAHI 

TA’AALAA
Sengaja saya mengeluarkan zakat fitrah 

atas diri saya sendiri, Fardhu karena Allah 

Ta’ala



2. Niat zakat Fitrah untuk Istri

ْطِر َعْن َزْوَجتِيْ نََوْيُت أَْن أُْخِرَج َزَكاةَ اْلفِ 

فَْرًضا هلِِل تَعَالَى
NAWAITU AN-UKHRIJA ZAKAATAL 

FITHRI ‘AN ZAUJATII FARDHAN 

LILLAHI TA’AALAA
Sengaja saya mengeluarkan zakat fitrah 

atas istri saya, Fardhu karena Allah Ta’ala



3. Niat zakat Fitrah untuk anak laki-laki atau 

perempuan

… بِْنتِيْ / … َولَِديْ نََوْيُت أَْن أُْخِرَج َزَكاةَ اْلِفْطِر َعنْ 

فَْرًضا هلِِل تَعَالَى
NAWAITU AN-UKHRIJA ZAKAATAL FITHRI ‘AN 

WALADII… / BINTII… FARDHAN LILLAHI 

TA’AALAA
Sengaja saya mengeluarkan zakat fitrah atas anak laki-

laki saya (sebut namanya) / anak perempuan saya 

(sebut namanya), Fardhu karena Allah Ta’ala



4. Niat zakat Fitrah untuk orang yang ia 

wakili

فَْرًضا هلِِل ..( …)ْن نََوْيُت أَْن أُْخِرَج َزَكاةَ اْلِفْطِر عَ 

تَعَالَى
NAWAITU AN-UKHRIJA ZAKAATAL FITHRI 

‘AN (……) FARDHAN LILLAHI TA’AALAA
Sengaja saya mengeluarkan zakat fitrah atas…. 

(sebut nama orangnya), Fardhu karena Allah 

Ta’ala



5. Niat zakat Fitrah untuk diri sendiri dan untuk 

semua orang yang ia tanggung nafkahnya

َعْن َجِمْيِع َما يَْلَزُمنِْى َوْيُت أَْن أُْخِرَج َزَكاةَ اْلِفْطِر َعنِِّْى وَ نَ 

نَفَقَاتُُهْم َشْرًعا فَْرًضا ِهلِل تَعَالَى
NAWAITU AN-UKHRIJA ZAKAATAL FITHRI 

‘ANNII WA ‘AN JAMII’I MAA YALZAMUNII 

NAFAQAATUHUM SYAR’AN FARDHAN LILLAHI 

TA’AALAA
Sengaja saya mengeluarkan zakat atas diri saya dan 

atas sekalian yang saya dilazimkan (diwajibkan) 

memberi nafkah pada mereka secara syari’at, fardhu 

karena Allah Ta’aala



Terima dan Do'a menerima zakat

آجرك هللا فيما أعطيت

و جعله لك طهورا و بارك لك فيما أبقيت

Aajaroka Allahu fiimaa a'thoyta wa ja'alahu laka thohuuron wa baaroka 

laka fiimaa abqoita
Semoga Allah memberi pahala kepadamu apa yang telah engkau berikan , semoga Allah 

menjadikannya mensucikan bagimu , semoga Allah memberkahimu apa yang masih kau 

sisakan.

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم
Robbana taqobbal minnaa innaka anta ssamii'ul 'aliim 

Wahai Allah Tuhan kami terimalah dari kami ,  sesungguhnya Engkau Maha Mendengar dan Maha Mengetahui



Zakat itu,
Tidak hanya zakat 

fitrah saja ada 
Zakat MAAL ( Harta )



1. An-Nama’ (Pertumbuhan)

2. Al-Barokah ( Keberkahan)

3. Az-Ziyadah ( Tambahan/Kelebihan)

4. As-sholah ( Baik)

5. Ath-Thoharoh ( Suci )

البركة و النماء و الطهارة و الصالح و صفوة ( الزكاة ) 
الشيء 

*Mu’jam al-Wasith ( I/398)

Arti kata Zakat & Filosofisnya



zakat berasal dari bahasa Arab yakni,  تزكي ة –يزك ي –زك ى yang artinya 
bersih dan membersihkan. Kemudian pada tataran praktiknya kata itu 

digunakan pada beberapa kesempatan. Ada yang memakai kata 
“Tazkiyyatun Nafs” yang artinya pembersihan jiwa. 

Atau ”Tazkiyyatul Mal” yang artinya pembersihan harta benda.
Berangkat dari itu akhirnya para Ulama’ ahli fikih menyepakati bahwa 
zakat memiliki pengertian secara Terminologis, yakni kewajiban yang 

dibebankan (taklif) kepada setiap muslim yang mampu untuk 
membersihkan diri (Jiwa) dan hartanya.

Dan tentu saja dilihat dari waktunya bahwa zakat ini adalah kewajiban 
bagi setiap muslim yang telah ditentukan nilai (kadar) dan waktunya 

(muaqqatah).



1. Zakat berarti kewajiban atas harta atau kewajiban 
atas sejumlah harta tertentu untuk kelompok tertentu 
dalam waktu tertentu.

2. Infaq adalah : mengeluarkan harta yang mencakup 
zakat dan non zakat. Infaq ada yang wajib dan ada 
yang sunnah. Infaq wajib diantaranya zakat, kafarat, 
nadzar, dll. Infak sunnah di antara nya, infak kepada 
fakir miskin sesama muslim, infak bencana alam, infak 
kemanusiaan, dll. 

3. Shadaqoh dapat bermakna infak, zakat dan kebaikan 
non materi / non harta. 

Beda Zakat, Infak dan Shodaqoh



Sedekah
ِن اْلُمْنَكِر أَْمُرَك بِالَمْعُروِف َونَْهيَُك عَ فِي َوْجِه أَِخيَك لََك َصدَقَةٌ ، وَ تَبَسُُّمَك 

ُجَل فِي أَْرِض الضَّ  ُجِل الَِل لََك َصدَقَةٌ ، َوبََصرُ َصدَقَةٌ ، َوإِْرَشادَُك الرَّ َك ِللرَّ
ِديِء البََصِر لََك َصدَقَةٌ ، َوإَِماَطتَُك ال ِن َحَجَر َوالشَّْوَكةَ َوالعَْظَم عَ الرَّ
.ةٌ َك فِي دَْلِو أَِخيَك لََك َصدَقَ الطَِّريِق لََك َصدَقَةٌ ، َوإِْفَراُغَك ِمْن دَْلوِ 

“  Senyummu di hadapan wajah saudaramu adalah 
sedekah, amar makruf dan nahi munkar yang engkau 
kerjakan adalah sedekah, engkau menunjukkan jalan 

orang tersesat juga sedekah, engkau menuntun orang 
buta adalah sedekah, engkau menyingkirkan duri dan 

tulang dari jalanan juga sedekah, engkau mengisi 
ember saudaramu yang kosong juga sedekah “

(HR Tirmidzi, dishahihkan oleh Albani)



خذ من امولهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم 

ك سكن لهم وهللا سميع عليمتان صال

“ Ambillah zakat dari harta mereka, guna 
membersihkan dan menyucikan mereka, dan 

berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu 
menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. 

Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” 
(QS At-Taubah: 103)

Kewajiban Zakat



• Dalil-dalil Umum kewajiban atas Harta 
ا أَْخَرْجنَا لَُكْم ِمَن اأْلَ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا أَْنِفقُوا ِمْن َطيِِّبَاِت َما َكسَ  .ْرِض ْبتُْم َوِممَّ

(25)ِللسَّائِِل َواْلَمْحُروِم ( 24)َوالَِّذيَن فِي أَْمَواِلِهْم َحقٌّ َمْعلُوٌم 

• Dalil Umum Zakat dalam Hadits diutusnya Muadz ke 
Yaman (HR Bukhori)

فأعلمهم أن هللا تعالى افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من 
أغنيائهم وترد إلى فقرائهم

• Qiyas / Analogi Syar’I dg Zakat Pertanian

(141األنعام ) َوآتُوا َحقَّهُ يَْوَم َحَصاِدهِ 

• Kaidah Fikih dan Maqoshid Syariah



1. Fungsi Ibadah ( Keta’atan & Syukur)

2. Fungsi Sosial (Ukhuwah &Keseimbangan )

3. Fungsi Ekonomi ( Pemerataan & 
Pemberdayaan )

4. Fungsi Pembentukan Karakter & Mental 
(Dermawan, Ikhlas, Peduli, Disiplin, Tidak 
Cinta Dunia, Mulia, dll)

Fungsi Zakat (Hikmah &Manfaat)



Pahala Zakat dan Keutamaannya

إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة 

لهم أجرهم عند ربهم وال خوف عليهم وال هم يحزنون 

(٢٧٧: البقرة )
Artinya : “ Sesungguhnya orang-orang yang 

beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan 
shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat 
pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran 

terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih 
hati.” 

(QS.Al Baqarah : 277)



1. Milik Penuh (الملك التام)

2. Berkembang (النماء)

3. Cukup Nishab ( بلوغ النصاب)

4. Lebih Dari Kebutuhan Pokok 

(الفضل عن حوائج أصلية )

1. Bebas Dari hutang (السالمة من الدين)

2. Berlalu Satu Tahun (حوالن الحول (– pd bbrp objek

Syarat Umum Objek Zakat



دَقَاُت ِلْلفُقََراِء َواْلمَ  َها َواْلُمَؤلَّفَِة َساِكيِن َواْلعَاِمِليَن َعلَيْ إِنََّما الصَّ
قَاِب َواْلغَاِرمِ  ِ وَ قُلُوبُُهْم َوفِي الرِِّ اْبِن يَن َوفِي َسبِيِل اَّللَّ

 ُ ِ َواَّللَّ  َعِليٌم َحِكيمٌ السَّبِيِل فَِريَضةً ِمَن اَّللَّ
”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 yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu 
ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui 

lagi Maha Bijaksana”. 

(QS. At Taubah: 60)

Sasaran Zakat



Jumhur : Harus sesuai dengan Barang Objek Zakat

خذ الحب من الحب، والشاة من الغنم، والبعير من االبل، والبقرة من : " 

رواه أبو داود، وابن ماجه". البقر 

Abu Hanifah : Boleh berupa Uang untuk kebutuhan Fakir 
Miskin

ان ايتوني بعرض ثياب أو لبيس في الصدقة مك: ان معاذا قال الهل اليمن
.  الشعير والذرة، أهون عليكم

Tarjih Ibnu Taimiyah : Boleh dengan Maslahat yang kuat

Membayar 
dengan Nilai (Uang) atau Barang?



Imam Syafi’I berpendapat bahwa zakat harus dibagikan
kepada delapan kelompok itu dengan merata, kecuali

jika salah satu kelompok itu tidak ada, maka zakat
diberikan kepada ashnaf yang masih ada

Madzhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa zakat
boleh diberikan kepada sebagian ashnaf, tidak kepada

seluruh ashnaf yang ada. Bahkan mereka
memperbolehkan pemberian zakat hanya kepada salah
satu ashnaf saja sesuai dengan kondisi. Inilah pendapat

mayoritas ulama, dan pendapat yang paling kuat, 

Distribusi pada Mustahiq



Niat yang Lurus

Mengetahui Hikmah dan Tujuan Zakat

Diutamakan sembunyi-sembunyi (Al baqoroh 273)

ا َوَعاَلنِيَةً فَلَُهْم أَْجُرُهمْ الَِّذيَن يُْنِفقُوَن أَْمَوالَُهْم بِاللَّْيِل َوالنَّهَ   ِعْندَ َربِِِّهمْ اِر ِسرًّ

Tidak mengikuti dengan celaan dan gangguan

بِاْلَمنِِّ َواأْلَذَىيَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اَل تُْبِطلُوا َصدَقَاتُِكمْ 

Memberikan yang Terbaik

ا تُِحبُّ  َ بِِه َعِليمٌ وَن َوَما تُْنِفقُوا ِمْن َشْيٍء فَِإنَّ لَْن تَنَالُوا اْلبِرَّ َحتَّى تُْنِفقُوا ِممَّ اَّللَّ

Memilih calon mustahiq dengan baik 

Etika Wajib Zakat



Bertakwa, bukan ahli maksiat

(أبو داود.)«َك إاِلَّ تَِقىٌّ الَ تَُصاِحْب إاِلَّ ُمْؤِمنًا َوالَ يَأُْكْل َطعَامَ » قَاَل 

Berilmu, bukan pemboros 

 ُ (5النساء )  لَُكْم قِيَاًماَواَل تُْؤتُوا السُّفََهاَء أَْمَوالَُكُم الَّتِي َجعََل اَّللَّ

Mempunyai Izzatu Nafs (Harga Diri)

النَّاَس إِْلَحافًا ْعِرفُُهْم بِِسيَماُهْم اَل يَْسأَلُونَ يَْحَسبُُهُم اْلَجاِهُل أَْغنِيَاَء ِمَن التَّعَفُِّف تَ 
(273البقرة )

Tahu hakikat sang Pemberi

Boleh untuk keluarga dekat yang bukan tanggungan

Etika Mustahiq / Sasaran Zakat



1.Zakat Kekayaan Modern 

2.Zakat Usaha

3.Zakat Investasi dan Simpanan

4.Zakat Profesi

Metode Penghitungan Zakat







2,5% itu  dari 

1/40
Hanya 1/40nya



Ragam Perhitungan Zakat
KATEGORI / JENISNISHOBBESARAN 

ZAKAT
NO

Harta Temuan, Hadiah Langsung tak 
terduga

-20 %1

Pertanian tadah hujan520 kg 
beras

10 %2

Industri pertanian, investasi properti 
/persewaan gedung/mobil, perusahaan 
produksi* (dg catatan)

520 kg 
beras

5 %3

Emas Perak, Tabungan/Piutang Lancar, 
Saham & Obligasi, Profesi , Perusahaan 
Dagang (jual beli), Perusahaan Tambang, 

85 gram 
emas

2,5 %4

Industri Peternakan : Sapi, Kambing, 
Kerbau, dan Kambing

TertentuTertentu5





Aneka Ragam Usaha
KETERANGANZAK

AT
NSBSEKTORNO

Dari ( Modal Berputar (stock) + 
Keuntungan + Piutang Lancar ) –
(Hutang)

2,5 
%

85 
grm

Perusahaan Dagang
/Toko

1

Diqiyaskan dg pertanian, 5% dari
laba bersih, 10% dari laba kotor
(modal tidak dihitung / dizakati)* -
dengan catatan

5 % 
10 %

85 
grm

Jasa/ 
Bengkel/Persewaan
Rumah/Mobil

2

Pengolahan Hasil Ternak, Laut, 
dan Tambang – dg catatan

sdasdaPerusahaan 
Produksi/manufaktur/
Pabrik

3



Zakat Simpanan Kekayaan
KETERANGANZAKA

T
NSBSEKTORNO

Saldo minimal /rata-rata 
pertahun

2,5 %85 
grm

Tabungan / 
Deposito

1

Satu kali sajasdasdaPiutang2

Dari Nilai saham terbaru
(Current Market Value ) –

harga pasar saat ini

sdasdaSaham, 
Obligasi, dll

3

Dilarang tapi tetap
dikeluarkan zakatnya

sdasdaBejana / Alat-
alat Emas

4

Tidak perlu jika tidak
berlebihan ( sehari-hari) 

dan tidak dibisniskan

--Perhiasan
Emas/Perak

5



Harta Kekayaan yg tidak dizakati

1. Perhiasan Sehari-hari yang wajar

2. Rumah, Mobil untuk kebutuhan sehari-hari, 

3. Gaji yang sudah dipotong zakat dari kantor, 
Dividen / Bonus Akhir Tahun / SHU dari 
perusahaan yang sudah mengeluarkan 
zakat

4. Bunga Tabungan dan Deposito dan Sumber 
terlarang lainnya



Catatan untuk Harta Kekayaan

1. Membeli perhiasan atau emas untuk 
investasi ( tidak dipakai), setelah lewat 
setahun dikeluarkan zakatnya  (>85gr)

2. Rumah yang menghasilkan ( 
dikontrakkan) dikeluarkan zakat 
kontrakannya

3. Bisnis dadakan / menjual aset 
kekayaannya tetapi bukan profesinya, 
dikeluarkan zakatnya



Catatan untuk Harta Kekayaan
4. Gaji/Deviden/SHU yang sudah dipotong 

zakat , jika ditabung lalu mencapai 
nishob, dizakati setelah melewati 
setahun pencapaian nishob

5. Piutang yang tidak lancar (tidak bisa 
dikembalikan), dikeluarkan zakatnya 
setahun pertama saja

6. Semua zakat simpanan / kekayaan bisa 
digabungkan untuk dikeluarkan zakatnya





Penghitungan
Zakat

Profesi dan
Penghasilan



Objek Zakat Penghasilan 

 Gaji / Honor / Pensiun, Tunjangan dsb

 Fee : dokter, arsitek, pengacara, konsutan, 
trainer, ustadz

 Bisnis tak terduga / Jual beli insidental

 Dividen , Royalti , Komisi

 Sumbangan / Subsidi

 Dapat Arisan



Pengurang Zakat Penghasilan

Kebutuhan Standar Minimal  (meliputi
: papan, sandang, pangan, kesehatan, 
pendidikan, transportasi, dsb)

Hutang Jatuh Tempo

Cicilan Kredit per periodenya ( 
Tahunan/Bulanan) 



Cara Sah

qiyas zakat emas

1. Dihitung Total Penghasilan 
dari berbagai sumbernya

2. Dikurangi hutang jatuh 
tempo per periodenya 
(bulan/tahun)

3. Dikurangi total kebutuhan 
pokok keluarga

4. Dikeluarkan 2,5 % jika 
mencapai nishob 85 gram 
emas

Cara Ahsan 

qiyas zakat pertanian

Dihitung Total 
Penghasilan per 

Periodenya ( 
Tahunan/Bulanan) 

Jika mencapai nishob 
beras 520 kg, 

dikeluarkan zakatnya 
2,5 %

Dua Penghitungan Zakat Profesi



Bagi yang mempunyai penghasilan gaji dan 
rendah, maka menggunakan cara sah yang 

standar.

Bagi yang mempunyai pendapatan besar, bisa 
menggunakan cara kedua ( qiyas zakat 

pertanian)

Tambahan : Bagi yang penghasilan kecil tapi semangat 
besar, dipersilahkan menggunakan cara kedua 

( 2,5 % pendapatan kotor)



1. Nishob Zakat Maal : Tabungan , Usaha 

Lebih  dari 20 Dinar ( Harga Emas 4,25 
gram x 20 )

2. Nishob Zakat Profesi :  Lebih dari Harga  
520 kg Beras, ( Gaji, Bonus, Hasil Usaha dll 

TOTALnya )  

Kadar 2,5%nya  Kita tunaikan Zakat







Ragam Perhitungan Zakat
KATEGORI / JENISNISHOBBESARAN 

ZAKAT
NO

Harta Temuan, Hadiah Langsung tak 
terduga

-20 %1

Pertanian tadah hujan520 kg 
beras

10 %2

Industri pertanian, investasi properti 
/persewaan gedung/mobil, perusahaan 
produksi* (dg catatan)

520 kg 
beras

5 %3

Emas Perak, Tabungan/Piutang Lancar, 
Saham & Obligasi, Profesi , Perusahaan 
Dagang (jual beli), Perusahaan Tambang, 

85 gram 
emas

2,5 %4

Industri Peternakan : Sapi, Kambing, 
Kerbau, dan Kambing

TertentuTertentu5



ZAKAT PERDAGANGAN

MODAL

KAS

FASILITAS

KAS

FASILITAS

TABUNGAN

BARANG

PIUTANG

HUTANG

HUTANG

PRIBADI

BARANG 

DAGANGAN

HARGA JUAL

HARGA BELI

NISHAB EMAS 85 Gram, TARIF 2,5%, SETELAH 1 TAHUN

ZAKAT = { [ KAS + NILAI BARANG + PIUTANG ] – HUTANG } x 2,5%

BANK    HARGA BELI

Zakat diberlakukan baik dalam kondisi usaha untung atau rugi



Aneka Ragam Usaha
KETERANGANZAKATNSBSEKTORNO

Dari ( Modal Berputar (stock) + 
Keuntungan + Piutang Lancar ) – (Hutang)

2,5 %85 
grm

Perusahaan 
Dagang /Toko

1

Diqiyaskan dg pertanian, 5% dari laba
bersih, 10% dari laba kotor (modal tidak
dihitung / dizakati)* - dengan catatan

5 % 
10 %

85 
grm

Jasa/ 
Bengkel/Persewa
an Rumah/Mobil

2

Pengolahan Hasil Ternak, Laut, dan
Tambang – dg catatan

sdasdaPerusahaan 
Produksi/manufa
ktur/Pabrik

3



Zakat Simpanan Kekayaan
KETERANGANZAKATNSBSEKTORNO

Saldo minimal /rata-rata 
pertahun

2,5 %85 grmTabungan / 
Deposito

1

Satu kali sajasdasdaPiutang2

Dari Nilai saham terbaru
(Current Market Value ) –
harga pasar saat ini

sdasdaSaham, Obligasi,
dll

3

Dilarang tapi tetap
dikeluarkan zakatnya

sdasdaBejana / Alat-alat
Emas

4

Tidak perlu jika tidak
berlebihan ( sehari-hari) 
dan tidak dibisniskan

--Perhiasan
Emas/Perak

5



Ragam Perhitungan Zakat
KATEGORI / JENISNISHOBBESARAN 

ZAKAT
NO

Harta Temuan, Hadiah Langsung tak 
terduga

-20 %1

Pertanian tadah hujan520 kg 
beras

10 %2

Industri pertanian, investasi properti 
/persewaan gedung/mobil, perusahaan 
produksi* (dg catatan)

520 kg 
beras

5 %3

Emas Perak, Tabungan/Piutang Lancar, 
Saham & Obligasi, Profesi , Perusahaan 
Dagang (jual beli), Perusahaan Tambang, 

85 gram 
emas

2,5 %4

Industri Peternakan : Sapi, Kambing, 
Kerbau, dan Kambing

TertentuTertentu5



Aneka Ragam Usaha

KETERANGANZAK
AT

NSBSEKTORNO

Dari ( Modal Berputar (stock) + 
Keuntungan + Piutang Lancar ) –
(Hutang)

2,5 
%

85 
grm

Perusahaan 
Dagang /Toko

1

Diqiyaskan dg pertanian, 5% dari
laba bersih, 10% dari laba kotor
(modal tidak dihitung / dizakati)* -
dengan catatan

5 % 
10 %

85 
grm

Jasa/ 
Bengkel/Persew
aan
Rumah/Mobil

2

Pengolahan Hasil Ternak, Laut, dan
Tambang – dg catatan

sdasdaPerusahaan 
Produksi/manuf
aktur/Pabrik

3



Zakat Simpanan Kekayaan

KETERANGANZAKA
T

NSBSEKTORN
O

Saldo minimal /rata-rata 
pertahun

2,5 %85 grmTabungan / Deposito1

Satu kali sajasdasdaPiutang2

Dari Nilai saham terbaru
(Current Market Value ) –
harga pasar saat ini

sdasdaSaham, Obligasi, dll3

Dilarang tapi tetap
dikeluarkan zakatnya

sdasdaBejana / Alat-alat
Emas

4

Tidak perlu jika tidak
berlebihan ( sehari-hari) 
dan tidak dibisniskan

--Perhiasan
Emas/Perak

5



Zakat Penghasilan 
 Gaji / Honor / Pensiun, Tunjangan dsb

 Fee : dokter, arsitek, pengacara, 
konsutan, trainer, ustadz

 Bisnis tak terduga / Jual beli insidental

 Dividen , Royalti , Komisi

 Sumbangan / Subsidi

 Dapat Arisan



Cara Sah
qiyas zakat emas

1. Dihitung Total Penghasilan 
dari berbagai sumbernya

2. Dikurangi hutang jatuh 
tempo per periodenya 
(bulan/tahun)

3. Dikurangi total kebutuhan 
pokok keluarga

4. Dikeluarkan 2,5 % jika 
mencapai nishob 85 gram 
emas

Cara Ahsan
qiyas zakat pertanian

Dihitung Total 
Penghasilan per 

Periodenya ( 
Tahunan/Bulanan) 

Jika mencapai nishob 
beras 520 kg, 

dikeluarkan zakatnya 
2,5 %

Dua Penghitungan Zakat Profesi
























