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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat  merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam yang telah

ditetapkan didalam al-Qur’an. Zakat juga merupakan salah satu rukun

Islam1. Zakat adalah kewajiban spiritual bagi seorang muslim yang

memiliki makna yang sangat fundamental, selain berkaitan erat dengan

aspek ketuhanan, ia juga terkait dengan aspek ekonomi dan sosial. Dalam

al-Qur’an banyak ayat-ayat yang menyebut masalah zakat, termasuk di

antaranya 27 ayat yang menyandingkan kewajiban zakat dengan

kewajiban sholat secara bersamaan2. Antara lain :







“Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta
orang yang rukuk.” (QS. Al-Baqarah: 43)3.

Dalam hadis Rasulullah SAW zakat juga merupakan sebagai salah

satu pilar utama dalam menegakkan agama Islam.

ِ ْبُن ُموَسى قَاَل أَْخبََرنَا َحْنَظلَةُ ْبُن أَبِي ُسْفیَاَن َعْن ِعْكِرَمةَ ْبِن َخالٍِد َعْن  ثَنَا ُعبَْیُد هللاَّ َحدَّ
ُ َعْنھُمَ  ْسَالُم اْبِن ُعَمَر َرِضَي هللاَّ ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم بُنَِي اْإلِ ِ َصلَّى هللاَّ ا قَاَل قَاَل َرُسوُل هللاَّ

1 Abdul Hamid Mahmud Al-Ba’ly, Ekonomi Zakat, alih bahasa oleh Muhammad Abqary
Abdullah Karim ( Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 1.

2 Nuruddin Mhd. Ali, Zakat sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal, ( Jakarta : PT.
Raja Grafindo Persada, 2006), h. 1.

3 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya
Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul dan Hadis Shahih, (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema,
2007), h. 7.
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َالِة َوإِیتَاِء  ِ َوإِقَاِم الصَّ ًدا َرُسوُل هللاَّ ُ َوأَنَّ ُمَحمَّ َعلَى َخْمٍس َشھَاَدِة أَْن َال إِلَھَ إِالَّ هللاَّ
َكاِة َواْلَحجِّ َوَصْوِم َرَمَضانَ  )بخاريالرواه.(الزَّ

“Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Musa dia berkata,
telah mengabarkan kepada kami Hanzhalah bin Abu Sufyan dari
'Ikrimah bin Khalid dari Ibnu Umar berkata: Rasulullah shallallahu
'alaihi wasallam bersabda: "Islam dibangun diatas lima (landasan);
persaksian tidak ada ilah selain Allah dan sesungguhnya
Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat,
haji dan puasa Ramadlan”. (HR. Al-Bukhari)4.

Hadis di atas menunjukkan bahwa zakat merupakan bagian yang

tak terpisahkan dengan Islam. Di dalam al-Qur’an, sebenarnya tidak secara

jelas dan tegas dinyatakan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Sunnah

Rasulullah-lah yang menjelaskan lebih lanjut mengenai harta yang wajib

dizakati dan jumlah yang wajib dikeluarkan. Di dalam al-Qur’an hanya

beberapa macam saja yang disebutkan sebagai harta kekayaan yang wajib

dikeluarkan zakatnya, seperti: emas dan perak, tanaman hasil bumi dan

buah-buahan, binatang ternak, harta dagang, barang-barang tambang, dan

kekayaan yang bersifat umum5.

Indonesia merupakan negara agraris yang kaya akan hasil

pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Kondisi

alam tersebut memberikan peluang bagi sebagian besar masyarakat

Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha di bidang pertanian.

4 Abi ‘Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari, Shahih al-Bukhari,
(Kairo: Dar Ibnu Haitsam, 2004), h. 12.

5 M. Ali Hasan, Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di
Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2008), Cet. Ke-2, h. 25.



3

Pertanian merupakan salah satu kegiatan paling mendasar bagi

manusia, karena semua orang perlu makan setiap hari. Pengembangan

usaha agribisnis menjadi pilihan yang sangat strategis di Indonesia karena

dikaruniai kondisi alam yang mendukung, hamparan lahan yang luas,

keragaman hayati yang melimpah.

Begitu juga halnya dengan kondisi masyarakat di Desa Pasar

Inuman,  selain masyaraknya bekerja di bidang perdangan, Pegawai Negri

Sipil dan wirausaha lainya, banyak juga yang menjadi petani sebagai

pekerjaannya. Setahu penulis lahan pertanian di Desa Pasar Inuman

lumayan luas terbentang yang terdapat di kawasan persawahan. Lahan

pertanian ini selalu digarap oleh para petani setiap tahunnya yang sudah

berjalan semenjak dahulu sampai saat ini.

Setiap tahun minimal para petani  di Desa Pasar Inuman

menggarap sawahnya satu kali dalam setahun, waktu mereka menggarap

sawah dikenal dengan nama Musim Baladang. Lama musim baladang ini

berkisar antara 3 bulan sampai 4 bulan. Menurut kebiasaan masyarakat di

Desa Pasar Inuman musim beladang ini dimulai setelah beberapa bulan

melaksanakan hari raya haji, namun untuk saat ini masyarakat sudah mau

mengikuti jadwal yang ditentukan dinas Pertanian Tanaman Pangan.

Tanaman yang ditanam oleh petani ini adalah tanaman Padi.

Dalam hal hasil pertanian, bahwa nishabnya adalah 5 wasaq atau

setara dengan 653 kg (gabah kering). Ausuq jamak dari wasaq, 1 wasaq =

60 sha’, sedangkan 1 sha’ = 2,176 kg, maka 5 wasaq adalah 5 x 60 x 2,176
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= 652,8 kg. Apabila hasil pertanian tersebut termasuk makanan pokok,

seperti beras, jagung, gandum, kurma, dan lain-lain, maka nishabnya

adalah 653 kg6. Senada dengan itu di dalam kitab Hukum Zakat karangan

Yusuf Qardawi dijelaskan bahwa berat satu sha’ jumlahnya sama dengan

2176 gram. Maka satu nisab itu sama dengan 5 x 60 x 2,176 kg = 652,8 kg

atau ± 653 kg7. Di dalam kitab Fiqh Islam Wa Adillatuhu juga dijelaskan

demikian bahwa lima wasaq yaitu 653 Kg8.

Di Desa Pasar Inuman untuk hitungan petani yang dikenai wajib

zakat atau sampai nisab wajib zakat adalah petani yang memperoleh hasil

panennya 1.000 gantang, jika tidak mencapai 1.000 gantang maka

menurut masyarakat di Desa Pasar Inuman tidaklah wajib bagi mereka

mengeluarkan zakat pertaniannya. mereka menyebutnya petani yang sudah

dikenai wajib zakat adalah petani yang basokat.

Setelah penulis perhatikan  mengenai gantang yang digunakan oleh

masyarakat Desa Pasar Inuman adalah kaleng bulat yang berukuran lebih

kurang diameternya 15 cm dan tingginya 20 cm, jikalau ditimbang

menggunakan alat ukur kilogram gabah yang dimuat didalam gantang

tersebut lebih dari 1 kg.

6 Muhammad Amin Summa, dkk, Panduan Zakat Praktis, (Jakarta: Institut Manajemen
Zakat, 2003), h. 55.

7 Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, alih bahasa oleh Dr. Salman Harun, (Jakarta: Litera
AntarNusa, 2011), Cet. Ke-12, h. 351.

8 Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-
Kattani, (Jakarta : Gema Insani, 2011) Cet. Ke-1, jilid 3, h. 237.
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Senada dengan ungkapan yang disampaikan oleh seorang petani

bahwa satu gantang diisi dengan padi beratnya adalah 1,5 kg. dan jika

dijadikan beras perbandingannya adalah satu karung itu bisa diisi dengan

25 gantang padi, dan beras yang dihasilkan setelah digiling sekitar 28 Kg9.

Jika dilihat dari keterangan petani tersebut bahwa berat beras yang

dihasilkan dari setiap gantang berkisar 1,12 Kg, artinya jikalau diukur

secara keseluruhan bahwa pengetahuan masyarakat di Desa Pasar Inuman

mengenai nisab zakat pertanian adalah 1.120 kg. Padahal dilihat dari

aturan mengenai nisab zakat pertanian hanyalah 653 kg saja.

Melihat dari penomena yang terjadi di masyarakat Desa Pasar

Inuman, terlihat adanya perbedaan antara standar fiqih dengan

pengetahuan petani terhadap batas minimal wajib zakat pada tanaman padi

atau standar nisab zakat tanaman padi.

Mengingat bahwa zakat merupakan pondasi yang sangat penting

dalam Islam, serta realita yang terjadi di dalam masyarakat seperti yang

digambarkan diatas maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut

dalam sebuah skripsi yang berjudul : Pengetahuan Masyarakat

Terhadap Nisab Zakat Tanaman Padi Di Desa Pasar Inuman

Ditinjau Menurut Hukum Islam

B. Batasan Masalah

9 Junaina, Petani Desa Pasar Inuman, wawancara, Selasa 14 Mei 2015



6

Agar pembahasan didalam peneliti ini lebih terarah serta

keterbatasan waktu, biaya dan tenaga. Maka penelitian ini penulis batasi

pada pembahasan pengetahuan masyarakat yang bekerja sebagai petani

terhadap nisab zakat tanaman padi di Desa Pasar Inuman.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi rumusan

masalah yaitu:

1. Bagaimana pengetahuan masyarakat di Desa Pasar Inuman terhadap

nisab zakat tanaman padi ?

2. Bagaimana analisis hukum  Islam terhadap pengetahuan masyarakat di

Desa Pasar Inuman tentang nisab zakat tanaman padi ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

a) Untuk mengetahui bagaimana pengetahuan masyarakat di Desa Pasar

Inuman terhadap nisab zakat tanaman padi

b) Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum  Islam terhadap

pengetahuan masyarakat di Desa Pasar Inuman tentang nisab zakat

tanaman padi

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah :
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a) Penelitian ini sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Serjana

Syariah Strata Satu (S1) di Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

b) Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih pemikiran

atas khazanah ke ilmuan.

c) Hasil penelitian ini diharapkan bisa sebagai bahan referensi bagi

petani dan masyarakat terhadap zakat pertanian.

d) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan referensi di

bidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di

masa yang akan datang.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu

penelitian yang obyeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang

terjadi pada masyarakat dan dipadukan dengan kepustakaan. Penulis

dalam hal ini menggunakan penelitian deskriptif, yaitu hanya sekedar

untuk melukiskan atau menggambarkan secara sistematis, faktual dan

akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena

yang diteliti10. Dalam hal ini mengenai pengetahuan masyarakat di

Desa Pasar Inuman terhadap nisab zakat tanaman padi.

2. Lokasi Penelitian

10 Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 54.
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Penelitian ini berlokasi di Desa Pasar Inuman Kecamatan

Inuman Kabupaten Kuantan Singingi Propinsi Riau. Alasan penulis

menetapkan lokasi penelitian ini disebabkan penulis bertempat tinggal

disana.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelian ini adalah petani padi di Desa Pasar

Inuman. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah pengetahuan

petani terhadap nisab zakat tanaman padi.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan petani di Desa

Pasar Inuman yang berjumlah 220 orang11. Sampel  dalam penelitian ini

adalah sebagian atau wakil dari yang diteliti. Pengambilan sempelnya

menggunakan cara Purposive Sampling, yaitu teknik penentuan sampel

dengan pertimbangan  khusus sehingga layak dijadikan sampel12.

Dalam hal ini adalah ketua Kelompok Tani, PPL, petani yang dianggap

bisa mewakili dan petugas heler (penggiling padi). Jumlah semua

sampelnya 10 % dari total populasi yaitu 22 orang.

11 Baharuddin, Ketua Kelompok Tani Ujung Karam Subur Desa Pasar Inuman,
wawancara, Jumat 8 Mei 2015.

12 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi Dan Karya Ilmiah,
(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 155.
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5. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi :

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh

lansung melalui wawancara atau survai dilapangan yang berkaitan

dengan prilaku masyarakat13. Dalam penelitian ini yang menjadi

subjek secara langsung adalah masyarakat Desa Pasar Inuman yang

bekerja sebagai petani padi.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data pendukung yang

diperoleh melalui bahan pustaka14. Dalam hal ini yang digunakan

adalah kitab-kitab fikih seperti Fiqih Zakat karya Dr. Yusuf

Qardawi, Fiqh Sunnah karya Sayyid Sabiq, Fiqh Islam Wa

Adillatuhu karya Wahbah Az-Zuhali, Al Mughni karya Ibnu

Qudamah serta buku-buku pendukung yang terkait dengan penelitian

ini seperti Bidayatul Mujtahid karya Ibnu Rusyd, Ekonomi Zakat

karya Abdul Hamid Mahmud Al-Ba’ly, Zakat sebagai Instrumen

Dalam Kebijakan Fiskal karya Nuruddin Mhd Ali, Zakat Infak

Sedekah Dalil-dalil dan Keutamaan karya Gus Arifin, Zakat dan

13 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 23.

14 Ibid, 23.
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Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia

karya M. Ali Hasan, dan lain-lain.

c. Data Tersier

Data tersier merupakan data pelengkap yang memberi

petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder15.

Dapat bersumber dari kamus, ensiklopedi, skripsi, jurnal serta

makalah-makalah yang berkaitan dengan masalah penelitian yang

penulis teliti.

6. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data ini, penulis akan menggunakan

metode pengumpulan data yaitu :

a) Observasi

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara

mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang

diselidiki. Observasi adalah kemampuan seseorang untuk

menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indera

mata serta dibantu dengan panca indera lainnya16.

b) Wawancara

Yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan

penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara

15 Ibid, h. 24.

16 Burhan Bungin, Penelitian Kulitatif (Jakarta:  Kencana Prenada Media Group, 2007) h.
115.
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pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai17.

Dalam hal ini yang menjadi responden adalah masyarakat yang

bekerja sebagai petani berada di Desa Pasar Inuman.

c) Angket

Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan untuk

mengumpulkan data dengan cara membagikan daftar pertanyaan

kepada responden18. Dalam hal ini yang menjadi responden adalah

masyarakat yang bekerja sebagai petani berada di Desa Pasar

Inuman.

7. Analisis Data

Dalam menganalisis data dalam penelitian ini penulis

menggunakan analisis data deskriptif. Analisis yang penulis gunakan

untuk memberikan deskripsi mengenai objek penelitian berdasarkan data

yang diperoleh dari subjek yang diteliti19.

Proses analisis dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia

dari berbagai sumber yaitu observasi, wawancara dan angket. Kemudian

mengadakan reduksi data yaitu data-data yang diperoleh di lapangan

dirangkum dengan memilih hal-hal yang pokok serta disusun lebih

sistematis sehingga menjadi data yang benar-benar terkait dengan

permasalahan yang diteliti.

17 Ibid, h. 110.

18 Ibid, h. 108.

19 Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta : Granit, 2004), h. 30.
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F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas serta memperoleh

pembahasan yang lebih mengarah dalam skripsi ini, penulis bagi menjadi

lima bab, tiap bab terdiri dari sub-sub bab, satu dengan yang lainnya saling

berkaitan sehingga menjadi kesatuan yang utuh. Adapun susunan dari bab-

bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas tentang garis besar penulisan penelitian,

yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan

penelitian, metode dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI

PENELITIAN

Pada bab ini membahas tentang lokasi penelitian berupa biografi

dan monografi Desa Pasar Inuman serta sejarah berdiri dan

perkembangannya saat ini.

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT

Pada bab ini membahas tentang pengertian zakat, kedudukan zakat,

hikmah zakat, zakat pertanian dan landasan zakat pertanian serta nisab

zakat pertanian.
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BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP

PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG

NISAB ZAKAT TANAMAN PADI

Pada bab ini penulis membahas tentang pengetahuanan masyarakat

desa Pasar Inuman terhadap nisab zakat tanaman padi dan analisis hukum

Islam terhadap pengetahuan masyarakat di Desa Pasar Inuman tentang

nisab zakat tanaman padi.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA


