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Menjelang hari-hari terakhir di bulan Ramadhan tahun ini Teras Inspirasi membahas 
suatu ibadah yang apa bila dikerjakan dapat menggugurkan hal-hal yang pernah merusak nilai 
puasa yang kita tunaikan selama hampir satu bulan ini. Karena, disadari atau tidak terkadang 
saat berpuasa kita melakukan hal-hal terlarang seperti berselisih, ghibah, mencela, menipu dan 
sebagainya. Ibadah yang disyariatkan sekali dalam setahun dan khususnya di akhir bulan 
Ramadhan adalah zakat fitrah. 
 

Kata zakat fitri/fitrah ( ةرطفلا/رطفلا ةاكز ) terdiri dari dua kata zakat dan fitri/fitrah. Kita 
akan membahas masing-masing makna dari dua kata ini: 
 

Dari segi etimologi zakat )ةاكزلا(  mempunya beberapa makna yang secara tidak langsung 
mengisyaratkan fungsi-fungsi dari zakat itu sendiri. Makna-makna yang berhubungan dengan 
zakat ini juga terkandung di dalam ayat-ayat Alquran dan hadist-hadist Nabi Muhammad SAW  
 
1. As-Shidqu )ُقْدِصلا(  
 

As-shidqu bermakna sesuatu yang benar. Berdasarkan konteks ini zakat berfungsi 
menjadi tanda benarnya iman seseorang. Ibadah zakat yang hanya bisa dilakukan oleh orang-
orang yang memiliki kelebihan harta ini merupakan sebuah ibadah yang tidak akan dicatat 
sebagai sebuah kebaikan atau pahala kecuali setelah orang yang mengeluarkannya telah 
beriman kepada Allah SWT, yang memerintahkannya. Karena pada dasarnya, di dalam Islam 
amal saleh hanya bisa dibangun di atas pondasi iman yang kokoh. Maka ketika seseorang 
mengeluarkan zakat yang diwajibkan kepadanya itu menunjukkan kekuatan imam yang ada di 
dalam dirinya. Oleh sebab itu Alquran menggunakan kata shadaqah yang berasal dari as-shidqu 
untuk menunjukkan makna ini. 
 

 )٤٣ ةرقبلا( ...ًةَقَدَص ْمِھِلاَوْمَأ ْنِم ْذُخ
“Ambillah sebagian dari harta mereka sebagai shadaqah (zakat).” 

 
Alquran menggunakan kata shadaqah untuk zakat bertujuan menunjukkan bahwa harta 

yang diambil untuk zakat tersebut akan menjadi pembenar bagi keimanan mereka. Dalam 
pengertian lain jika ada orang yang memenuhi syarat wajib zakat tetapi tidak mau 
mengeluarkan zakat dengan menunda-nunda atau membelanjakan sebagian hartanya supaya 
tidak sampai nishab, maka sikap seperti ini menunjukkan adanya masalah dengan keimanan 
seorang tersebut. 
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2. Namâ dan Zâda )َداَزَو اَمَن(  
 

Namâ dan Zâda bermakna tumbuh, berkembang dan menjadi banyak. Jadi, orang yang 
mengeluarkan zakat pada hakikatnya harta mereka tidak berkurang tapi dilipatgandakan oleh 
Allah SWT. Balasan yang diberikan oleh Allah SWT atas zakat yang dikeluarkan oleh seorang 
hamba bisa dengan penambahan harta saat ia membutuhkan atau dalam bentuk penjagaan dari 
penyakit, mushibah atau kebangkrutan usahanya yang apabila terjadi bisa menghabiskan 
seluruh hartanya. 
 

Makna tumbuh, berkembang dan menjadi banyak ini juga berkaitan dengan aspek 
pahala. Orang yang mau berzakat dengan hartanya maka ia akan mendapatkan penambahan 
atau limpahan pahala dibandingkan orang-orang yang tidak mengeluarkannya.  
 

Pada dasarnya setiap kebaikannya yang dilakukan seseorang diganjar sepuluh kali lipat 
oleh Allah SWT (Lihat Q.S. Al-An’âm 160). Adapun berinfaq atau mengeluarkan harta dijalan 
Allah SWT akan diganjar tujuh ratus kali lipat dari apa yang dia infaqkan. Bahkan jika dia tidak 
berhitung-hitung dengan Allah, maka ia akan diganjar dengan balasan lebih lagi dari itu. 
 

 َُّهللاَو ۗ ُءاَشَی نَمِل ُفِعاَضُیُ َّهللاَوۗ  ٍةَّبَح ُةَئاِّم ٍةَلُبنُس ِّلُك يِف َلِباَنَس َعْبَس ْتَتَبنَأ ٍةَّبَح ِلَثَمَك َِّهللا ِلیِبَس يِف ُْمھَلاَوْمَأ َنوُقِفنُی َنیِذَّلا ُلَثَّم
 )٢٦١ ةرقبلا( ٌمیِلَع ٌعِساَو

“Perumpamaan orang-orang menginfaqkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan 
sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah 

melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Ia kehendaki. Allah Mahaluas (karunia-Nya) 
lagi Maha Mengetahui.” 

 
3. at-Tathir )ریِھْطَتلا(  
 

At-Tathir secara bahasa bermakna menyucikan, membersihkan atau menghapus 
kotoran-kotoran yang tampak. Makna ini dapat kita temukan penggunaanya di dalam Alquran: 
 

 )٩ سمشلا( اَھاَّكَز نَم َحَلْفَأ ْدَق
“Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu.” 

 
Allah SWT dalam ayat ini menggunakan kata zakkâ yang berasal dari akar yang sama 

dengan kata zakat untuk menunjukkan makna membersihkan atau menyucikan jiwa dari pikiran 
yang tidak baik, dengki, ujub,  riya, sombong dan lain-lain. 
 

Maka pada hakikatnya orang-orang yang mengeluarkan zakat telah menyucikan jiwa 
mereka dari hal-hal yang tidak baik dan membersihkan harta-harta mereka yang kadang kali 
tanpa disadari tercampur dengan harta-harta yang syubhat dan haram. Oleh sebab itu di dalam 
Al-Quran secara spesifik Allah menunjukkan makna ini: 
 

)١٠٣ ةبوتلا( ...مِھیِّكَزُتَو ُْمھُرِّھَطُت ًةَقَدَص ْمِھِلاَوْمَأ ْنِم ْذُخ  
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“Ambillah sebagian dari harta mereka sebagai shadaqah (zakat), yang dengan itu dapat 
membersihkan dan menyucikan mereka.” 

 
Setelah kita membahas beberapa makna dari kata zakat, marilah kita melihat kata 

selanjutnya yang dikaitkan dengan kata zakat, yaitu fitr/fithrah. 
 

Dari sudut etimologi kata fitr seakar dengan kata futhur dan iftar yang mempunyai 
makna “makan.” Khususnya memakan makanan pertama kali setelah jeda yang lama. Oleh 
sebab itu sarapan di dalam Bahasa Arab disebut dengan futhur dan berbuka berpuasa disebut 
iftar. Setelah selesai berpuasa sebulan penuh orang-orang Islam kembali makan di hari pertama 
bulan syawal, bahkan syariat mengharamkan puasa di hari tersebut. Hari tersebut disebut idul 
fitri )ِرْطِفْلا ُدیِع(  yang dari segi bahasa berarti kembali. Berbeda dengan idul adha, pada hari raya 
idul fitri kita disunnahkan untuk makan sesuatu makanan yang ringan sebelum pergi 
melaksanakan shalat id supaya menunjukkan bahwa bulan puasa atau Ramadhan telah usai. 
 

Adapun kata fitrah )ةرطفلا(  mempunyai perbedaan dengan kata fitr )رْطِفلا( . Jika kata fitr 
berkaitan dengan makanan jasmani, maka fitrah itu berkaitan dengan rohani atau keadaan jiwa. 
Fitrah merupakan nilai-nilai kebaikan yang melekat di dalam jiwa yang masih sesuai dengan 
penciptaannya. Seperti halnya fisik, saat mengkonsumsi makanan yang tidak sehat ia bisa sakit, 
seperti itulah fitrah jika ia diberikan “makanan” yang tidak baik seperti akhlak tercela, dosa-
dosa dan sebagainya, maka hal-hal tersebut dapat merusak fithrah yang pada penciptaannya 
cenderung kepada kebaikan. Jadi fithrah itu adalah nilai-nilai kebaikan seperti jujur, rendah 
hati, dermawan, lembut, penyayang dan sebagainya. Agama pada hakikatnya mengajarkan dan 
mengajak manusia kepada nilai-nilai tersebut.  
 

Dalam tradisi keilmuan kita, istilah zakat fitri )رطفلا ةاكز(  dan zakat fitrah )ةرطفلا  ةاكز(  
sama-sama dipakai untuk mengisyaratkan suatu ibadah yang sama. Saat kita menggunakan 
istilah zakat fitri maka kita lebih menekankan objek zakat yang kita keluarkan yang berupa 
makanan. Sedangkan saat kita memakai istilah zakat fitrah maka makna yang lebih ditekankan 
adalah fungsi spiritual dari zakat itu. Ketika seseorang mengeluarkan zakat fitrah yang 
diwajibkan atasnya maka ibadah tersebut dapat mengembalikan jiwanya kepada fitrah, yaitu 
cenderung kepada nilai-nilai kebaikan dan tidak suka kepada hal-hal yang buruk. 
 

Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas diberitahukan secara jelas  
mengenai fungsi dari zakat fitrah bagi orang yang mengerluarkan zakat tersebut dan orang yang 
menerimanya: 
 

ً ةَمْعُطَو ،ِثَفَّرلاَو ِوْغَّللا َنِم ِماَیِّصلِل ًةَْرھُط ِرْطِفْلا َةاَكَز ملسو هيلع هللا ىلص َِّهللا ُلوُسَر َضَرَف" :َلاَق امھنع هللا يضر ٍساَّبَع ِنْبا نَع
 ."ِتاَقَدَّصلا َنِم ٌةَقَدَص َيِھَف ِةَالَّصلا َدْعَب اَھاَّدَأ ْنَمَو ٌ،ةَلوُبْقَم ٌةاَكَز َيِھَف ِةَالَّصلا َلْبَق اَھاَّدَأ ْنَمَف ،ِنیِكاَسَمْلِل

 
“Rasulullah SAW mewajibkan (kepada kami) mengeluarkan zakat fitrah sebagai penyuci bagi 

puasa dari perbuatan yang sia-sia, kata-kata yang kotor, dan juga sebagai makanan bagi 
orang-orang miskin. Barangsiapa mengeluarkannya sebelum (dimulai) shalat id, maka 
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zakatnya diterima. Namun jika dikeluarkan sesudah shalat id maka itu dihitung sebagai 
sedekah.”  

(Abu Dawud, “Kitab uz-Zakat”, Hadis no.1609) 
 

Hadis ini menjelaskan bahwa fungsi zakat fitrah bagi individu adalah menjadi 
pembersih bagi puasa daripada perbuatan yang sia-sia dan perkataan kotor yang keluar saat 
seseorang tersebut berpuasa. Adapun fungsi sosialnya adalah zakat yang dikeluarkan tersebut 
bisa menjadi makanan untuk bagi orang-orang yang tidak mampu supaya menjadi makanan di 
hari idhul fitri yang bermakna dari segi bahasa “kembali makan”. Sehingga tidak ada orang 
yang harus “berpuasa” atau tidak bisa makan disebabkan tidak adanya makanan di hari semua 
orang telah berbuka. Karena di atara tanda-tanda Ramadhan telah usai dan dimulainya Syawal 
adalah orang-orang kembali makan di siang hari. 
 

Disebabkan makna zakat fitri dari segi bahasa adalah “kembali makan”, fungsinya bagi 
penerima zakat dan hadis-hadis tentang objek zakat yang dikeluarkan, maka jumhur ulama 
khususnya mazhab Maliki, Syafi’i dan Hanbali berpendapat bahwa zakat fitri dikeluarkan 
dalam bentuk makanan pokok. Mazhab Hanbali khususnya berpendapat bahwa harus di 
dahulukan gandum, kurma dan kismis jika tersedia, sesuai dengan makna literal hadis (Shahih 
ul-Bukhari, “Kitab uz-Zakat”, Hadis no. 1506). Lain halnya mazhab Hanafi membolehkan 
mengeluarkan zakat fitrah dengan uang yang senilai dengan bahan makanan untuk zakat 
tersebut (Az-Zuhayli, Al-Fiqh ul-Islam wa Adillatuhu, jilid 3, hal. 2044). Pendapat mazhab 
Hanafi ini juga dipilih oleh beberapa ulama kontemporer seperti Syeikh Yusuf Al-Qaradhawi. 
 

Namun dalam pengamalan sehari-hari kita bisa menggabungkan dua pendapat ulama 
ini mengingat pada saat ini fakir dan miskin bukan cuma membutuhkan bahan makanan tetapi 
juga terkadang mereka membutuhkan uang untuk membayar kontrakan dan keperluan-
keperluan lain. Biasanya di Indonesia orang-orang yang membayar zakat mal 
(harta/penghasilan) juga mengeluarkan zakatnya pada bulan Ramadhan supaya mudah 
mengingat saat jatuh tempo pembayaran zakat dan mengharapkan berkah bulan Ramadhan. Jadi 
sebaiknya amil zakat saat membagikan zakat fitri dalam bentuk makanan bisa dibarengi dengan 
pembagian zakat mal dalam bentuk uang. Sehingga kebutuhan-kebutuhan para penerima zakat 
dapat terpenuhi dengan baik. 
 

Adapun waktu wajib untuk mengeluarkan zakat fitri, mazhab Hanafi berpendapat 
bahwa zakat fitri menjadi wajib bagi seseorang saat masuknya waktu subuh tanggal 1 Syawal 
atau hari idul fitri. Sedangkan Jumhur berpendapat wajibnya mengeluarkan zakat fithrah 
kepada sesorang dimulai saat tenggelamnya mata hari di hari terakhir bulan Ramadhan atau di 
malam idul fitri. Jadi jika seseorang meninggal sebelum masuk waktu tersebut maka zakat tidak 
diwajibkan ke atasnya.  
 

Meskipun zakat fitri baru wajib saat bulan Ramadhan berakhir yaitu saat terbenamnya 
matahari sesuai dengan pendapat jumhur ulama atau saat masuk waktu shubuh di hari idul fitri 
sesuai dengan pendapat mazhab Hanafi, namun para ulama sepakat bahwa zakat fitri boleh 
dikeluarkan sejak awal masuknya bulan Ramadhan. Di dalam sebuah hadist Rasulullah SAW 
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memerintahkan para shahabat mengeluarkan zakat sebelum orang-orang keluar mengerjakan 
shalat idul fitri (Shahih ul-Bukhari, “Kitab uz-Zakat”, Hadis no. 1506). Namun diantara para 
shahabat ada yang mengeluarkannya satu atau dua hari sebelum idul fitri. Amalan para sahabat 
ini menunjukkan kepada kita bahwa hukum membayar zakat sesaat sebelum dimulainya shalat 
idul fitri itu bukanlah wajib, tetapi sunnah ataupun boleh.  
 

Disebabkan zakat di tempat kita dikeluarkan dalam bentuk makan pokok seperti beras 
ada baiknya tidak dikeluarkan sesaat sebelum dimulainya shalat id. Dikarenakan orang-orang 
harus memasaknya terlebih dahulu sebelum menyantapnya. Berbeda dengan makanan yang 
dikeluarkan sebagai zakat pada zaman Nabi SAW seperti kurma yang bisa langsung dimakan 
tanpa dimasak terlebih dahulu. 
 

Jumlah yang harus dikeluarkan untuk zakat fitri adalah 1 mud yaitu sama dengan 3,5 
liter atau 2,5 kilogram beras untuk satu jiwa. Kepala keluarga wajib mengeluarkan zakat 
tersebut untuk anggota keluarga yang menjadi tanggungannya seperti istri dan anak-anaknya. 
 

Demikianlah penjelasan singkat mengenai makna dan fungsi zakat fitrah sebagai 
penyempurna pahala puasa Ramadhan dan sebagai pembenaran atas iman serta menjadi metode 
penyucian jiwa seorang muslim. Wassalam.  
 


