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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan berhubungan 

dengan permasalahan dalam skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Penggunaan Kalender Syamsiah/Masehi dalam zakat 

Kalender syamsiah/masehi adalah kalender matahari yang menghitung 

perputaran matahari disekililing bumi. Sehingga sebagian kalangan 

menyebutnya penanggalan surya atau matahari. Penggunaan kalender 

masehi dalam menentukan Haul zakat profesi tidak boleh hal ini 

sependapat dengan Imam al Qurthubi rahimahullah, Ibnu Qayyim 

rahimahullah dan Imam Assyafi’i. 

2. PNS/ASN sebagai profesi yang di zakati 

Sejak Perda Nomor 02 Tahun 2006 tentang Zakat Infaq dan Shadaqah 

dan dilanjutkan dengan Perbub untuk pelaksanaannya di Kabupaten 

Kampar mulailah dilaksanakan sosialisasi ke Instansi oleh tim yang 

ditunjuk oleh Baznas. Setelah diadakan sosialisasi yang dilakukan oleh 

Baznas Kampar kepada Instansi maka pegawai dilingkungan pemerintah 

Kabupaten Kampar wajib mengeluarkan zakat profesinya. Walaupun ada 

sebagian dari pegawai tersebut enggan mengeluarkan zakat dikarenakan 

tidak dapat memahami dengan baik mengenai kewajiban zakat tersebut. 
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3. Landasan Baznas Kabupaten Kampar Mengambil zakat profesi 

berdasarkan Haul Masehi 

Di dalam amanat Undang-undang penggunaan haul masehi ataupun 

hijriah itu tidak diperinci secara tafsil haul apa yang di gunakan tetapi 

dikeluarkan perhaul. Maka berijtihad para ulama dilingkungan Baznas 

dikarenakan gaji ASN/Pegawai dikeluarkan menggunakan haul masehi 

maka pemotongan zakatnya mengikuti haul masehi. Pemotongan gaji 

PNS ini mengapa dilakukan perbulan masehi karena gaji PNS tersebut 

keluarnya pada bulan tersebut, dan mengapa tidak menunggu sampai 

akhir tahun dikarenakan semakin banyak uang dikumpulkan semakin 

berat untuk dikeluarkan, maka dari itu Baznas mengumpulkan zakat 

profesi ini ketika gaji PNS itu keluar. 

B. Saran 

Adapun saran-sarannya ialah :  

Kepada Baznas Kabupaten Kampar diharapkan untuk meninjau 

kembali  kajian tentang penggunaan haul zakat Profesi dengan menggunakan 

kalender masehi dan berpedoman dengan Al-quran dan Sunnah serta 

mayoritas Ulama sehingga tidak terjadi keraguan atau kesalahan didalam 

pengumpulan dan  mengeluarkan zakat profesi karena setiap hukum yang 

telah ditetapkan bertujuan untuk kemaslahatan umat. 


