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ABSTRAK 

 

Busra, 2020 : Pelaksanaan Zakat Usaha Tambang Emas Di Desa Tanjung 

Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi 

Tinjauan Fiqih Muamalah. 

 

Penelitian ini mengkaji tentang pelaksanaan zakat usaha tambang emas di 

Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singing Hilir Kabupaten Kuantan Singing ditinjau 

dari fiqih muamalah. Zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan 

oleh orang yang beragama islam dan diberikan kepada golongan yang berhak 

menerimanya (fakir miskin dsb) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh 

syarat salah satu rukun Islam yang mengatur harta yang wajib dikeluarkan kepada 

mustahik.  

Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan zakat oleh 

penambang emas di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir, serta bagaimana 

tinjauan fiqih muamalah terhadap pelaksanaan zakat penambang emas di Desa Tanjung 

Pauh Kecamatan Singingi Hilir 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) penelitian 

yang dilaksanakan dengan mengumpulkan data dan informasi yang langsung dari 

responden. Dan adapun metode pengumpulan datanya mengunakan observasi, 

wawancara, dan ditambah dengan buku-buku yang berkaitan atau yang ada 

hubungan dengan masalah yang diteliti. Teknik analisa data mengunakan metode 

deskiriptif kualitatif serta mengunakan metode penulisan induktif, deduktif dan 

deskriptif. Adapun informan dalam penelitian ini terdiri dari 6 orang pemilik 

tambang emas yang terlibat dalam pelaksanaan usaha tambang emas di desa 

tanjung pauh kecamatan singing hilir kabupaten kuantan singing. 

Berdasarkan hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa proses 

pelaksanaan zakat terhadap pemilik usaha tambang emas ditinjau dari fiqih zakat 

diperoleh bahwa pelaksanaan zakat yang dilakukan oleh pemilik usaha tambang 

emas di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan 

Singingi hukumnya fasid (tidak sah) karena tidak sesuai prinsip-prinsip muamalah 

dalam Islam. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman mereka terhadap zakat 

emas, jadi mereka mempunyai prinsip bahwa yang penting mereka mengeluarkan 

harta dari usaha mereka dari pada tidak sama sekali, lebih baik mengeluarkan 

harta sebisa dan setahu mereka, agar usaha yang dilakukan mendapatkan berkah 

dari Allah swt dan masyarakat pun juga bisa menikmati hasil usaha tambang emas 

mereka. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang Masalah 

Islam adalah agama yang mengatur kehidupan manusia di segala penjuru 

dunia yang meliputi aspek kehidupan meliputi akidah, akhlak, syari‟ah, ibadah dan 

termasuk juga muamalah. Islam bukan hanya mengatur manusia dengan Tuhannya, 

melainkan juga mengatur urusan manusia dengan sesamanya. Agama Islam juga 

memperhatikan kesejahteraan sosial. Hal ini dapat dilihat dari adanya aturan tentang 

kewajiban membayar zakat yaitu memberikan harta dari orang kaya kepada orang 

miskin.1 

Zakat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah jumlah harta 

tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama islam dan diberikan 

kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dsb) menurut ketentuan 

yang telah ditetapkan oleh syarat salah satu rukun Islam yang mengatur harta yang 

wajib dikeluarkan kepada mustahik.
2
 Menurut Asy-Syaukani, zakat adalah pemberian 

sebagian harta yang telah mencapai nishab kepada orang fakir dan sebagainya dan 

tidak mempunyai sifat yang dapat dicegah syara‟ untuk mentasharufkan kepadanya.
3
 

Dapat disimpulkan bahwa umat muslim telah diwajibkan oleh Allah SWT untuk 

mengeluarkan zakat, seperti firman Allah SWT: “ Dan dirikanlah shalat dan

                                                 
1
 Yusuf Qardawi, Fiqih Zakat, ter. Salam Harun dkk, (Jakarta: Pustaka Litera Antar  Nusa, 1983), 

Cet. VIII, h.42. 
2
 KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). 

3
 Teuku Muhammad Hasby Ash-Shiddiqy, Pedoman Zakat, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 

2009), h. 5. 
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tunaikanlah zakat dan taatlah kepada Rasul, supaya kamu diberi rahmat”. (Surat : An-

Nur 24 : 56). Zakat merupakan salah satu tiang pokok ajaran Islam yang lima, 

(syahadat, shalat, puasa, zakat, haji) yang merupakan satu kesatuan bangunan yang 

mesti ditegakkan ditengah-tengah kaum muslimin, karena jika salah satu dari tiang 

ajaran agama tersebut ditinggalkan akan menyebabkan terjadinya tidak keharmonisan 

dari seseorang yang tentu akan membawa dampak negatif.
4
  

Pelaksanaan zakat juga merupakan salah satu wahana untuk meratakan tingkat 

pendapatan masyarakat, yang sejak umat-umat terdahulu sudah dirasakan 

manfaatnya, terutama sekali golongan ekonomi lemah (fakir miskin). Maka 

kewajiban zakat mengandung unsur ibadah murni (mahdah) dan unsur sosial dan 

ibadah umum („aammah atau gahairu mahdah).
5
 Agama Islam memberi kebebasan 

untuk mencari rezki, asal jalan yang ditempuh halal. Sebenarnya dorongan untuk 

mencari rezki sangat dianjurkan, apabila dikaitkan dengan zakat, sehingga orang 

mukmin sebagai muzakki (pemberi zakat). 

 Zakat sebagai tiang agama dapat dikatakan kurang mendapatkan perhatian 

yang serius, seperti halnya shalat. Namun kemajuan islam yang semakin lama 

semakin bertambah, menurut umat Islam untuk melapangkan dan mengembangkan 

perintah tersebut secara lebih sungguh-sungguh. 

 Dalam ayat yang lain Allah menjelaskan bahwa orang yang mentaati perintah 

Allah khususnya dalam menunaikan zakat niscaya Allah akan memberikan rahmat 

kepada kita dan akan dikembalikannya kita kepada kesucian/kembali fitrah seperti 

                                                 
4
 Yusuf Qardhawi, Terjemahan Hukum Zakat, (Bogor: Literature Nusantara, 1999), Cet. Ke-5, 

h.39 
5
 M.Ali Husan, Zakat dan Infak: Salah Satu Mengatasi Problem Sosial di Indonesia, (Jakarta: 

Kencana, 2006), Cet I, h.46. 
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bayi yang baru dilahirkan ke alam muka bumi ini atau seperti kertas putih yang belum 

ada coretan-coretan yang dapat mengotori kertas tersebut, seperti firman-NYA:  

                           

         

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

bersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. 

sesungguhnya dosa kamu itu (menjadi) ketentraman bagi jiwa mereka. Dan 

Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”. (Q.S. At-Taubah 9 : 103).  

Dalam Al-Qur‟an  kata-kata zakat disebut secara beriringan dengan Shalat 

sebanyak 82 kali.
6
 Zakat diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Sesuai 

dengan Al-Qur‟an surat At-Taubah ayat 60: 

                           

                                

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 yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu 

ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha 

Bijaksana” (Q.S. At-Taubah: 60).
7
 

 

 Zakat juga mempunyai beberapa syarat yang harus dipenuhi, Menurut 

kesepakatan ulama, syarat wajib zakat adalah merdeka, baligh, berakal, kepemilikan 

                                                 
6
 Sayyid Sabid, Fiqih Sunnah, Alih bahasa oleh: Mahyuddin Syaf, (Bandung:Al Ma‟arif, 1978), 

Cet, II, h. 5. 
7
 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, (Semarang: CV, Toha Putra, 1989), h.306. 
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harta yang penuh, mencapai nisab dan haul.
8
 Kekayaan yang diperhitungkan adalah 

barang-barang yang bergerak yang langsung diperjual belikan.
9
  

Zakat menjadi wajib hukumnya sejak tahun ke-2 Hijriah. Nabi Muhammad 

SAW melembagakan perintah zakat ini dengan menetapkan pajak bertingkat bagi 

mereka yang kaya untuk meringankan beban kehidupan mereka yang miskin. Sejak 

saat ini, zakat diterapkan dalam negara-negara Islam. Hal ini menunjukan bahwa pada 

kemudian hari ada pengaturan pemberian zakat, khususnya mengenai jumlah zakat 

tersebut. 

Seorang muslim yang telah memiliki harta dengan jumlah tertentu (nisab) 

sesuai dengan ketentuan dan waktu tertentu (haul) yaitu satu tahun, wajib 

mengeluarkan zakatnya. Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah 

satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam, Oleh sebab itu Hukum dari 

melaksanakan zakat adalah Fardhu Ain / Wajib Ain, yang artinya wajib hanya bagi 

orang yang mampu atau memenuhi syarat. 

Pada dasarnya zakat terbagi menjadi dua macam di antaranya adalah:
10

 

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 2,5 kg atau 3,5 liter beras yang biasanya di konsumsi, pembayaran zakat fitrah 

ini bias di lakukan dengan membayarkan harga dari makanan pokok daerah tersebut. 

                                                 
8
 Hasbi Ash-Sydieqy, Pedoman Zakat, (Jakarta Bulan Bintang, 1991), h.58. 

9
 M. Ali Hasan, Op Cit, h.49. 

10
 Elsi Kartika, Pedoman Pengelolaan Zakat ,(Semarang: UNNES Press, 2006), h. 21. 
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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 Mal 

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 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. 

Berikut adalah macam zakat maal:
11

 

1. Zakat Hewan Ternak 

2. Zakat Emas dan Perak 

3. Zakat Perdagangan 

4. Zakat Hasil Pertanian 

5. Zakat Investasi 

Emas dan perak merupakan logam galian yang berharga dan merupakan 

karunia Allah SWT. Ia merupakan hasil bumi yang banyak manfaatnya kepada 

manusia sehinngga dijadikan pula sebagai nilai tukar uang bagi segala sesuatu. Zakat 

                                                 
11

 Ismail Nawawi, Manajemen Zakat dan Wakaf,  (Jakarta: VIV Press, 2013), h. 103-134. 
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diwajibkan kepada pihak yang memiliki emas dan perak apabila telah mencapai satu 

nisab dan telah cukup haul (setahun). 

Pembahasan mengenai zakat emas dan perak perlu dibedakan antara sebgai 

perhiasan atau sebagai uang (alat tukar). Dangakalnya pemahaman fungsi emas dan 

perak sebagai alat tukar atau mata uang menyebabkan banyaknya simpanan uang 

dikalangan umat islam tidak tertunaikan zakatnya.
12

 

Dasar hukum wajib zakat bagi harta kekayaan yang berupa emas, perak dan 

uang adalah surah at-taubah ayat 34-35: 

                          

                        

                           

                         

         

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 yang bathil, 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, (QS. 9:34) pada hari 

dipanaskan emas perak itu di dalam neraka jahannam, lalu dibakarnya dahi 

mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: 

„Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka 

rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.‟ (QS. 9:35)” (at-

Taubah: 34-35)”. 

 

 

 

                                                 
12

 Fakhruddin, Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia. (Malang : Uin Press. 2008), h. 124. 
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Hadist yang diriwayatkan oleh muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah 

shallallahu „alaihi wa sallam bersabda : 

َو انقَِٛاَيِح ُصفَِحْد نَُّ َصفَا ْٕ َٚ ٌَ َا إاِلَّ إَِذا َكا َُْٓا َحقَّٓ ٍح الَ َُٚؤدِّ٘ ِي الَ فِضَّ َٔ ٍْ َصاِحِة َذٍَْة  ٍْ َيا ِي ئُِح ِي

ْٓرُ  ظَ َٔ ُْثُُّ  َج َٔ ٖ تَِٓا َجْثَٓرُُّ  َٕ َْٛٓا فِٙ ََاِر َجَََُّٓى، فَُْٛك َٙ َعهَ ًِ ٍو ََاٍر، فَأُْح ْٕ ِّ فِٙ َٚ ْٛ َْٛدْخ إِنَ ا تَُرَدْخ أُِع ًَ ُِ، ُكهَّ

ا إِنَٗ انَُّارِ  إِيَّ َٔ ا إِنَٗ انَجَُِّح،  ْٛهَُّ إِيَّ ٍَ أَْنَف َضٍَُح، فَََٛرٖ َضثِ ْٛ ِط ًْ  َكاٌ ِيْقَداُرُِ َخ

Artinya :“Siapa saja yang memiliki emas atau perak tapi tidak mengeluarkan 

zakatnya melainkan pada hari kiamat nanti akan disepuh untuknya lempengan 

dari api neraka, lalu dipanaskan dalam api neraka Jahannam, lalu disetrika 

dahi, rusuk dan punggungnya dengan lempengan tersebut. Setiap kali dingin 

akan disepuh lagi dan disetrikakan kembali kepadanya pada hari yang 

ukurannya sama dengan lima puluh ribu tahun. Kemudian ia melihat tempat 

kembalinya apakah ke surga atau ke neraka”. (HR. Muslim). 

Semua ancaman ini akan dikenakan kepada barang  siapa yang tidak 

menunaikan kewajiban zakat emas dan perak.
13

 

Ayat dan hadist tersebut menyatakan bahwa mengeluarkan zakat emas dan 

perak wajib hukumnya. Syara‟ telah menegaskan bahwa emas dan perak yang wajib 

dizakati adalah emas dan perak yang sampai nisabnya dan telah cukup setahun 

dimiliki dengan penuh nisabnya. 

Pada jaman Kekhalifahan yang dipimpin oleh Abu Bakar memerintahkan 

dengan tegas dan peringatan keras terhadap mereka yang menolak untuk membayar 

zakat karena beliau memandang bahwa membayar zakat adalah merupakan salah satu 

rukun Islam. Dengan tidak membayar zakat berarti mengabaikan Islam. 

Pendapatan emas si penambang emas perhari yaitu mencapai ± 15 gram, dan 

penambang menjual hasil emasnya perminggu ± 105 gram/minggu dengan harga 

                                                 
13

 Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat, (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 1987), h. 244. 
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pergramnya Rp. 620.000 dengan total pendapatan ± Rp. 65.100.000 adapun nisab 

emas sebesar 85 gram dengan haul selama 1 tahun dan kadar 2,5% artinya apabila 

seorang muslim memiliki emas sebesar 85 gram selama 1 tahun ia wajib membayar 

zakat sebesar 2,5% dari jumlah emas tersebut, sedangkan masyarakat dikecamatan 

singing hilir hanya mengeluarkan dalam bentuk sedekah dengan tidak ditentukan 

berdasarkan berapa nisab emas tersebut, dengan bersedekah mereka telah 

menganggap sudah mengeluarkan zakatnya, sedangkan syariat islam telah mengatur 

berapa zakat yang harus dikeluarkannya. 

Masyarakat Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir tidak mengeluarkan 

zakat hasil usahanya kepada BAZ Kecamatan Singingi Hilir namun dengan cara lain, 

dan ada yang tidak mengeluarkan zakat hasil usahanya, ada pula yang mengeluarkan 

zakat tersebut berbeda dengan aturan ketentuan hukum Islam. Hal ini saya ketahui 

sebagaimana pengamatan saya dilapangan ketika saya observasi ditempat tersebut.
14

 

Karena itulah dilakukan penelitian tentang Pelaksanaan Zakat Usaha Tambang 

Emas Di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan 

Singingi Tinjauan Fiqih Muamalah. 

Penulis memilih meneliti di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir 

Kabupaten Kuantan Singingi karena desa yang lumayan banyak memiliki usaha 

tambang emas. 

Sangat memungkinkan terdapat berbagai kesamaan dan perbedaan dalam 

pelaksanaan usaha tambang emasnya tersebut. Namun, untuk menyederhanakan 

                                                 
14

 Hasil Observasi pada tangga l 9 Desember 2018 di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten 

Kuantan Singingi 
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masalah, peneliti ini tidak diarahkan untuk melihat berbagai perbedaan yang ada, 

tetapi akan dicari persamaan-persamaan yang mungkin terjadi pada pelaksanaan 

zakat usaha tambang tersebut. 

B. Batasan Masalah 

Untuk mendapatkan uraian yang lebih terarah tentang inti permasalahan, maka 

penulis pembahasan dalam tulisan ini dibatasi pada Pelaksanaan Zakat Usaha 

Tambang Emas Di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Singingi 

Tinjaan Fiqih Muamalah. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan zakat oleh penambang emas di Desa Tanjung Pauh 

Kecamatan Singingi Hilir? 

2. Bagaimana tinjauan fiqih zakat terhadap pelaksanaan zakat penambang emas 

di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan zakat hasil usaha penambang 

emas oleh pengusaha penambang emas di Desa Tanjung Pauh Kecamatan 

Kuantan Singingi 

b. Untuk mengetahui tinjauan Fiqih Muamalah terhadap pelaksanaan pemilik 

usaha tambang emas 
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2. Kegunaan penelitian 

a. Sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat luas pada umumnya dan 

bagi Mahasiswa Jurusan Muamalah khususnya. 

b. Sebagai Karya Ilmiah dalam rangka meningkatkan wawasan dan 

pengetahuan penulis yang sistematis dalam bidang kajian pemikiran 

Muamalah, khususnya tentang pelaksanaan zakat tambang emas. 

c. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan di Fakultas 

Syari‟ah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau. 

E. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Penulis menggunakan metodelogi dengan pendekatan kualitatif, yang 

memiliki karakteristik alami (natural settings) sebagai sumber data langsung, 

deskriptif. Proses lebih  dipentingkan dari pada hasil, analisis kualitatif 

cenderung dilakukan secara analisa induktif dengan makna merupakan hal 

yang esensial. Oleh karenanya, penulis berusaha memahami konteks sosial 

ataupun permasalahan yang ditemukan dilapangan secara labih luas dan 

mendalam.
15

 

2. Jenis Penelitian 

Dalam menyelesaikan tugas akhir ini penulis menggunakan jenis penelitian 

hukum sosiologis atau dikenal pula dengan penelitian hukum sosial yuridis. 

Ini merupakan penelitian lapangan (Field Research) yang merupakan 

                                                 
15

 Burhan Bungin, Analisis data Penelitian Kualitatif, ( Jakarta : PT RajaGrafindoPersada , 2003 ), 

Cet.Ke-1, h. 20.  
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penelitian kualitatif berdasarkan data didapatkan dilapangan. Penelitian 

kualitatif justru dituntut untuk melakukan grounded research, yaitu 

menemukan teori berdasarkan data yang diperoleh di lapangan atau situsi 

sosial.
16

 

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan secara langsung di tempat  usaha tambang emas 

di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan 

Singingi. Adapun alasan penulis memilih lokasi ini yaitu dikarenakan lokasi 

ini menjadi tempat untuk mendapatkan data dan informasi tentang usaha 

penambang emas.  

4. Subjek dan Objek Penelitian 

a. Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah pelaku usaha yang memilih usaha 

penambang emas di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir. 

Sebagai subjek dalam penelitian ini adalah pelaku yang menjalankan 

usaha penambang emas di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir 

Kabupaten Kuantan Singingi. 

b. Objek Penelitian 

Objek penelitian adalah pelaksanaan zakat pemilik usaha tambang emas 

di desa tanjung pauh kecamatan singing hilir kabupaten kuantan singing 

ditinjau dari fiqih muamalah.  

                                                 
16

 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung : Alfabeta, 2013), h. 

214. 
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5. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
17

 Populasi dalam 

penelitian ini adalah masyarakat Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi 

Hilir yang memiliki usaha tambang emas yaitu berjumlah 6 orang yang 

memiliki usaha tambang emas di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi 

Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.  

b. Sample 

Sample adalah bagian dari populasi yang memiliki sifat-sifat yang sama dari 

objek yang merupakan sumber data untuk penelitian.
18

 Dari jumlah populasi 

penulis mengambil sample dengan total sampling yaitu metode pengambilan 

sampel seluruhnya dari jumlah populasi 
19

, atau dikenal juga dengan sampling 

istilah sampling jenuh yaitu teknik penarikan sampel apabila semua anggota 

populasi digunakan sebagai sampel.
20

 

 

 

 

                                                 
17

 Suryani, Hendryani, Metode Riset Kuantitatif:Teori dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang 

Manajemen dan Ekonomi Islam, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 190. lihat juga Sugiyono, Metode 

Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2013), h.215.  
18

 Abdurrahman Fathoni, Metode Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi, (Jakarta: PT Rineka 

Cipta, 2011), h. 23. 
19

 Muhammad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam,(Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008), h. 

174. 
20

 Hamid Darmadi, Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial, (Jakarta: Alfabeta, 2014), h. 65. 
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6. Sumber Data 

Sumber data adalah subjek dimana data dapat diperoleh.
21

 Data 

merupakan salah satu unsur yang penting dalam menyusun laporan. Data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Data primer  

Data primer adalah data diambil dari sumber data primer atau pertama 

dilapangan.
22

 Data ini diperoleh langsunng dari responden di lapangan, 

yakni penambang emas. 

b. Data sekunder  

Data sekunder adalah data yang diambil dari sumber kedua atau sumber 

sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung. 

Dapat diperoleh secara manual, online, atau kombinasi keduanya. Adapun 

data sekunder yang diperoleh melalui buku-buku, kitab fiqih serta 

literatur lain yang menunjang dan berhubungan dengan penelitian ini 

serta diperoleh melalui literatur-literatur online yang berkaitan dengan 

pelaksanaan zakat emas. 

7. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.
23

 

Untuk mengumpulkan data yang akurat da guna mengungkapkan 

                                                 
21

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 114. 
22

 Burhan Bugin, Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 128 
23

 Sugiyono, Op. Cit, h.224. 
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permasalahn dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode 

pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Observasi 

Observasi yaitu pengamatan langsung pada suatu objek yang akan 

diteliti.
24

 Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan 

melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan 

terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Teknik ini digunakan bila 

penelitian ditujukan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, 

gejala-gejala alam dan dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar. 

Melakukan pengamatan langsung di Desa Tanjung Pauh Kecamatan 

Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi untuk mendapatkan 

gambaran secara nyata tentang permasalahan yang diteliti. 

b. Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui 

tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti terhadap 

narasumber.
25

 Wawancara dilakukan dengan tanya jawab langsung 

sambil bertatap muka antara pewawancara dengan si penambang emas di 

Desa Tanjung Pauh Kecamatan Sinngingi Hilir. 

 

 

. 

                                                 
24

 Gorys Keraf, Komposisi: Sebuah Pengantar –Kemahiran Bahasa, (Nusa Tenggara Timur: Nusa 

Indah, 1994), h. 162. 
25

 Gorys Keraf , Ibid., h. 183. 
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c. Studi pustaka  

Yaitu penulis mengambil buku-buku referansi yang ada kaitannya dengan 

persoalan yang diteliti.
26

  

8. Analisis Data 

Penulis melakukan analisis deskriptif kualitatif yaitu setelah semua 

data berhasil dikumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan 

sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara 

jelas kesimpulan akhirnya.
27

 

9.  Metode Penulisan 

Setelah memperoleh data guna kepentingan penelitian ini, maka 

penulis menggunakan metode sebagai berikut : 

a. Metode deduktif, yaitu menggambarkan keadaan umum yang ada 

kaitannya dengan penelitian ini dan diambil kesimpulan secara khusus.
28

 

b. Metode induktif, yaitu mengumpulkan data-data yang ada hubungannya 

dengan masalah yang diteliti yang bersifat khusus dan kemudian diambil 

suatu kesimpulan yang bersifat umum.
29

 

c. Metode deskriptif, yaitu menggambarkan masalah-masalah yang dibahas 

berdasarkan data yang diperoleh. 

                                                 
26

 Emzir, Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 

Ed. 1, Cet. 1, h. 141. 
27

 Moh. Kasiram, Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif, (Yogyakarta: UIN MALIKI 

Presss, 2010), Cet. 2, h. 352. 
28

 Burhan Bugin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial 

Lainnya, (Jakrta: Kencana, 2008), Ed. 1, Cet. 2, h. 26. 
29

 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). Ed. 1, Cet. 10, h. 40. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Kecamatan Singingi Hilir 

Kecamatan Singingi Hilir merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten 

Kuantan Singingi, luas wilayahnya 1.530,97 km2 atau sekitar 20% dari keseluruhan 

luas kabupaten Kuantan Singingi dengan pusat pemerintahan Kecamatan Singingi 

Hilir verada di Desa Petai, Desa Sungai Buluh, Desa Simpang Raya, Desa Koto Baru, 

Desa Sumber Jaya, Desa Suka Damai, Desa Myara Bahan, Desa Bukit Raya, Desa 

Beringin Jaya, Desa Sukamaju, Desa Sungai Paku dan Desa Tanjung Pauh yang 

berada dibawah Kecamatan Singingi. 

Meskipun sudah dapat menyelenggarakan pemerintahan secara sendiri, akan 

tetapi mengenai data kecamatan sebagian masih tergabung dengan data kecamatan 

induk. Ibukota Kecamatan Singingi Hilir berada di Kota Baru, dengan luas wilayah 

1.530,97 km2 atau sekitar 20% dari keseluruhan luas kabupaten Kuantan Singingi. 

Wilayah administrratif terdiri dari 12 desa.
30

 

a. Curah hujan: >1500 mm/tahun 

b. Kemiringan lereng: 0-45
o
 

c. Ketinggian tanah 25-30 meter diatas permukaan air laut 

d. Aspek geologi tata lingkungan, adalah morfologi dataran dan sebagia 

besar perbukitan bergelombang lembah hingga kuat, dengan elevasi 3 

sampai 80, berada pada zona bebatuan rapuh, patahan dengan arch

                                                 
30

 Data Kantor Camat Singingi Hilir Tahun 2013. 
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e.  N335Oe-N340Oe. Longsor berpotensi terjadi pada tebing jalan menuju 

Pekanbaru, erosi pada tebing sungai, gerakan tanah pada daerah yang 

memiliki batuan rapuh. 

f. Aspek hidrogeologi, bberupa aliran permukaan berupa sungai Singingi, 

Sungai Paku, Sungai Sepuh, Sungai Bulus dan Rawa bagian utara dan 

timur. Cadangan aliran air dalam tanah diperkirakan sebesar 40 juta m
3
 

pertahun (bagian barat cekungan Teluk Kuantan)
31

 

 

B. Gambaran Umum Desa Tanjung Pauh 

A. BIDANG PEMERINTAHAN 

1. Luas dan Batas Wilayah  

a.        Luas Desa                                      :15.000 Ha/150 KM
2
 

b. Batas Wilayah   

1) Sebelah Utara                          : Lipat Kain Selatan 

2) Sebelah Selatan                       : Desa Sunga Paku 

3) Sebelah  Barat                        : Desa Kuntu 

4) Sebelah Timur                                  : Desa Gunung Sari  
2. Kondisi Geografis  

a. Ketinggian Tanah   

dari  Permukaan  Laut              : 250 M 

b. Banyaknya Curah Hujan           : 

c. Topografi (dataran rendah, tinggi, pantai)   : Dataran Rendah 

d.  Suhu Udara rata-rata        :  30° Celcius 

B. KEPENDUDUKAN 

1. Jumlah Penduduk Menurut 

a. Jenis Kelamin 

1) Laki-laki           : 1.201 Orang 

2) Perempuan           : 1.242 Orang 

Jumlah            : 2443 Orang 

b. Kepala Keluarga           : 621 KK 

c. Kewarganegaraan 

                                                 
31

 Data Kantor Camat Singingi Hilir Tahun 2013 
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1) WNI -     Laki-laki          : 1.201 Orang 

- Perempuan         : 1.242 Orang 

Jumlah            : 2.443 Orang 

2) WNA -     Laki-laki          :  Orang 

- Perempuan         :  Orang 

Jumlah            :  Orang 

2. Jumlah Penduduk Menurut agama/penghayatan    

Terhadap Tuhan Yang Maha Esa 

a. Islam            : 2.272 Orang 

b. Kristen            : 171 Orang 

c. Katholik            :  Orang 

d. Hindu            :  Orang 

e. Budha            :  Orang 

f. Penganut Kepercayaan          :  Orang 

g. Konghucu            :  Orang 

 

3. Jumlah Penduduk Menurut Usia   

a. Kelompok Pendidikan 

1) 00-04 tahun            : 403 Orang 

2) 05-09 tahun            : 235 Orang 

3) 10-14 tahun            : 251 Orang 

4) 15-19 tahun            : 256 Orang 

b. Kelompok Tenaga Kerja  

1) 22-29 tahun            : 326 Orang 

2) 30-39 tahun            : 316 Orang 

3) 40-49 tahun            : 327 Orang 

4) 50-59 tahun            : 236 Orang  

5) 60 tahun keatas           :   103  Orang  

 

4. Jumlah Penduduk Menurut tingkat Pendidikan 

a. Lulusan Pendidikan Umum 

1) Taman Kanak-kanak           : 360 Orang 

2) Sekolah Dasar            : 193 Orang 

3) SMP / SLTP            : 127 Orang 

4) SMA / SLTA            : 198 Orang 

5) Akademi (D.I – D.III)           : 13  Orang 

6) Sarjana (S.1 – S.2)           : 35  Orang 

b. Lulusan Pendidikan Khusus   

1) Pondok Pesantren           : 38 Orang 
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2) Madrasah            :  Orang  

3) Pendidikan Keagamaan          : 8 Orang 

4) Sekolah Luar Biasa           :  Orang 

5) Khursus / Keterampilan          : 3 Orang 

 

 

5. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian 

a. Karyawan 

1) Pegawai Negeri Sipil           : 12 Orang 

2) TNI / POLRI            : 5 Orang 

3) Swasta             : 58 Orang 

b. Wiraswasta / Pedagang           : 51 Orang 

c. Tani             : 201 Orang 

d. Pertukangan            : 13 Orang 

e. Buruh Tani            : 249 Orang 

f. Pensiunan             : 4 Orang 

g. Pelajar / Mahasiswa           : 35 Orang 

h. Pemulung             : 2  Orang 

i. Jasa             :  Orang 

 

6. Jumlah Penduduk Menurut Mobilitas / Mutasi 

Penduduk 

a. Lahir 

1) Laki-laki            : 15 Orang 

2) Perempuan            : 11 Orang  

Jumlah             : 26 Orang 

b. Mati 

1) Laki-laki            : 2 Orang 

2) Perempuan             : 2 Orang 

Jumlah              : 4  Orang 

c. Datang 

1) Laki-laki                       :  Orang 

2) Perempuan            : 1 Orang 

Jumlah             : 1 Orang 

d. Pindah  

1) Laki-laki            : 3 Orang 

2) Perempuan            : 5 Orang 

Jumlah             : 8  Orang 
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C. PENDIDIKAN 

a. Pendidikan Umum 

 

   NEGE

RI 

  SWAST

A 

 

No. Jenis 

Pendidikan  

Gedung 

(buah) 

Guru 

(orang

) 

Murid 

(orang) 

Gedung 

(buah) 

Guru 

(orang) 

Murid 

(orang) 

1. Kel. Bermain - - - 2 3 13 

2. T.K - - - 2 6 96 

3. Sekolah Dasar 3 - - - - - 

4. SMP 1 17 111 - - - 

5. SMA - - - - - - 

6. Akademi       

7. Institut/ 

Sekolah Tinggi 

/ Universitas 

- - - - - - 

 Jumlah 4 17 111 4 9 109 

 

b.   Pendidikan Khusus 

 

 

No. Jenis Pendidikan Gedung (buah) Guru/ Pelatih 

(orang) 

Murid  (orang) 

1. Pondok Pesantren - - - 

2. Madrasah Diniyah 4 7 85 

3. Sekolah Luar Biasa - - - 

 a. SLB A - - - 

 b. SLB B - - - 

 c. SLB C - - - 

4. Sarana Pendidikan 

Non Formal 

- - - 

 a. BLK - - - 

 b. Kursus - - - 

 - Bengkel - - - 

 - Radio - - - 

 - Menjahit - - - 

 - Salon 

Kecantikan 

- - - 

 c. PLK - - - 
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BAB III 

TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT 

A. Pengertian Zakat 

Secara etimologi, zakat memilik arti berkembang, bertambah, banyak, dan 

berkah. Maka dari itu, dikatakan “tumbuhan telah berzakat” apabila tumbuhan itu 

telah bertambah besar,”nafkah itu telah berzakat” apabila nafkah tersebut telah 

diberkahi, dan “si fulan itu bersifat zakat” jika ia memiliki banyak kebaikan.
32

 kata 

zakat merupakan bentuk kata dasar (masdar) dari zaka yang berarti berkah, tumbuh, 

bersih, dan baik. Karenanya zaka, berarti tumbuh dan berkembang, bila dikaitkan 

dengan sesuatu juga bisa berarti orang itu baik bila dikaitkan dengan seseorang.
33

 

Zakat menurut istilah adalah ibadah harta dan sosial yang penting. Ia 

merupakan kewajiban kedua didalam Islam. Al-Qur‟an menyandingkannya dengan 

sholat pada puluhan tempat. Terkadang menyebutnya dengan lafadz zakat.
34

  Zakat 

dari segi istilah fiqih berarti “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah 

diserahkan kepada orang-orang yang berhak”. Jumlah yang dikeluarkan dari 

kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat 

lebih berarti dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.
35

 

                                                 
32

 El-Madani,  fiqih Zakat Lengkap,(Sampangan: Diva Press, 2013), h.13. 
33

 Nurudin Mhd, Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal.(Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2016), h. 6. 
34

 Yusuf Al-Qaradhawi, Ibadah Dalam Islam, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2005), h. 316. 
35
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Undang-undang RI No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dijelaskan bahwa 

zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha 

untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
36

 

Zakat didalam Islam, bukanlah „sumbangan‟ yang merupakan kebaikan hati 

orang kaya kepada orang miskin, atau kemurahan orang yang berada kepada yang 

kurang mampu. Melainkan zakat mempunyai area yang lebih jauh dan cakrawala 

yang lebih luas dari hal tersebut. Ia adalah bagian terpenting dari undang-undang 

ekonomi Islam, dan merupakan satu-satunya hukum yang memberi solusi terhadap 

masalah kemiskinan dan masalah keuangan secara umum, pada saat dunia belum 

mengenal undang-undang yang memperhatikan masalah terpenting dalam kehidupan 

manusia tersebut.
37

 

 

B. Dasar Hukum Zakat 

a. Al-Qur‟an 

Dasar hukum tentang zakat salah satunya dalam firman Allah adalah:  

 …              

 Artinya :  “ … Dan, dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah   beserta 

orang-orang yang ruku'.” (QS. Al-Baqarah : 43)
38

 

                                                 
36

 UU RI Nomor  23 Tahun 2011. 

37
 Yusuf Al-Qaradhawi, Op, Cit, h. 322. 

38
 Departemen Agama RI. Op, Cit, h. 7. 
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…                             

              

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.” 

(QS. At-Taubah : 103)
39

 

 

 …                         

            

Artinya :  “…Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah 

dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) 

agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan 

menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang 

lurus.“(QS. Al-Bayyinah : 5)
40

 

b. Hadist 

ٍْ اْْلَْعَرِج  ََاِد َع ٍْ أَتِٙ انسِّ ْرقَاُء َع َٔ ثََُا  ٍُ َحْفٍص َحدَّ ُّٙ ْت ثََُا َعهِ ٍُ َحْرٍب َحدَّ ُْٛر ْت ثَُِٙ ُزَْ َٔحدَّ

َدقَِح فَقَِٛم َيََُع  َر َعهَٗ انصَّ ًَ َضهََّى ُع َٔ  ِّ ْٛ ُ َعهَ ِ َصهَّٗ َّللاَّ َْٚرجَ قَاَل تََعَث َرُضُٕل َّللاَّ ٍْ أَتِٙ َُْر ٍُ اتْ َع

 ِ َضهََّى فَقَاَل َرُضُٕل َّللاَّ َٔ  ِّ ْٛ ُ َعهَ ِ َصهَّٗ َّللاَّ اْنَعثَّاُش َعىُّ َرُضِٕل َّللاَّ َٔ نِِٛد  َٕ ٍُ اْن َخانُِد ْت َٔ ٍٛم  ًِ  َصهَّٗ َج

ا َخانِ  أَيَّ َٔ  ُ ٌَ فَقًِٛرا فَأَْغَُاُِ َّللاَّ ُ َكا ٍٛم إاِلَّ أَََّّ ًِ ٍُ َج ُْقُِى اْت َضهََّى َيا َٚ َٔ  ِّ ْٛ ُ َعهَ ٌَ َّللاَّ ٕ ًُ ٌد فَئََُِّكْى ذَْظهِ

ِيْثهَُٓا َيَعَٓا َٔ  َّٙ َٙ َعهَ ِٓ ا اْنَعثَّاُش فَ أَيَّ َٔ  ِ أَْعرَاَدُِ فِٙ َضثِِٛم َّللاَّ َٔ ثُىَّ قَاَل  َخانًِدا قَْد اْحرَثََص أَْدَراَعُّ 

 ِّ ُٕ أَتِٛ ُْ ُجِم ِص ٌَّ َعىَّ انرَّ ُر أََيا َشَعْرَخ أَ ًَ  َٚا ُع
                                                 

39
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40
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Artinya:  “Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada saya, Ali bin Hafsh 

telah memberitahukan kepada kami, Warqa‟ telah memberitahukan 

kepada kami, dari Abu Zinad dari Al-A‟raj, dari Abu Hurairah, ia 

berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengutus Umar 

untuk menarik zakat, lalu dikatakan, “Ibnu Jamil, Khalid bin Al-

Walid, dan Al-Abbas, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi wa 

Sallam, tidak mau membayarnya, “Maka Rasulullah Shallallahu 

Alaihi wa Sallam bersabda,”Tidaklah Ibnu Jamil membalas 

demikian melainkan karena dulu dia seorang miskin lalu Allah 

memberikannya kekayaan. Adapun Khalid, sesungguhnya kalian 

telah berbuat zhalim kepadanya dengan cara menahan baju besi dan 

peralatan perangnya digunakan di jalan Allah. Adapun Abbas maka 

menjadi tanggunganku,begitu juga untuk tahun berikutnya,“ 

kemudian beliau bersabda, „Wahai Umar, tidaklah kamu merasakan 

bahwa kedudukan paman seseorang sama seperti ayahnya?”
41

 

Hukum zakat dalam Al-Qur‟an masih bersifat mujmal (global), tanpa 

penjelasan detail mengenai ketentuan orang yang wajib mengeluarkan zakat, berapa 

yang wajib dizakati, dan apa saja yang wajib dizakati. Lalu datanglah sunnah yang 

bertugas menjelaskan hal tersebut secara rinci dan eloboratif. Sementara itu, ijma‟ 

mengenai kewajiban zakat sudah ada sejak zaman diutusnya Rasulullah hingga 

sekarang tanpa ada yang mengingkarinya.
42

 

C. Rukun dan Syarat Zakat  

1. Rukun Zakat  

Rukun zakat yaitu unsur-unsur yang harus terpenuhi sebelum  

mengerjakan zakat. Rukun zakat meliputi orang yang  berzakat, harta yang 

dizakatkan, dan orang yang berhak menerima zakat.
43

 

                                                 
41

 Imam An-Nawawi,Syarah Shahih Muslim jilid 5,(Jakarta: Darus Sunnah,2012),h. 159. 

42
 Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Ibadah, (Jakarta: 

Amzah,2015).h. 345. 

43
 Amir Syarifuddin,Garis-Garis Besar Fiqh,(Jakarta: Prenada Media, 2003). h. 40. 
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Seseorang yang telah memenuhi syarat untuk berzakat harus 

mengeluarkan sebagian dari harta mereka dengan cara melepas hak 

kepemilikanya, kemudian diserahkan kepemilikanya kepada orang-orang yang 

berhak menerimanya melalui imam atau petugas yang memungut zakat.
44

 

2. Syarat  Zakat 

Mengenai persyaratan zakat adalah sebagi berikut: 

a. Baligh : Baligh yang dimaksud disini seseorang yang berzakat sudah cukup 

umur atau dewasa, hal ini bisa ditandai telah berumur 15 tahun, keluarnya 

mani, haid pada perempuan. 

b. Berakal  : Yang dimaksud berakal disini adalah seorang yang membayar zakat 

dan membedakan antara yang baik dan yang buruk dengan kata lain sehat 

rohaninya. 

c. Merdeka : Merdeka juga menjadi syarat wajibnya membayar zakat, karena 

tidak diwajibkan kepada seorang budak, karena dia masih dalam tanggungan 

orang tuanya. 

d. Islam : Orang yang tidak Islam, tidaklah dibebani kewajiban untuk 

mengeluarkan zakat harta kekayaan yang mereka miliki, karena zakat itu 

merupakan rukun Islam, jadi Islam merupakan syarat wajib untuk 

mengeluarkan zakat.
45
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 Wahbah  Zuhaily, Fiqih Imam Syafi‟i, terj: M. Afifi, Abdul Hafiz,(Jakarta: PT Niaga Swadaya, 

2010). h. 97. 

45
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D. Macam-macam Zakat 

Pada dasarnya dibagi menjadi dua yaitu : 

1. Zakat Fitrah 

Zakat fitrah adalah zakat yang diperintahkan nabi Muhammad kepada 

umat Islam pada tahun diwajibkan puasa Ramadhan sampai hari terakhir bulan 

ramadhan sebelum sholat idhul fitri.
46

 

2. Zakat Mal (Harta) 

Zakat maal adalah bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan 

hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah 

demikian selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu.
47

 Zakat 

ini meliputi zakat emas dan perak, zakat binatang ternak, zakat pertanian, zakat 

harta perniagaan, zakat rikaz dan ma‟dim, dan zakat profesi. 

E. Jenis-jenis Harta yang Wajib di Zakati 

1. Zakat emas dan perak 

Kaidah umum yang digunakan dalam hal ini adalah setiap perhiasan dan 

segala sesuatu yang dibentuk dari emas dan perak, baik yang diharamkan atau 

dimakruhkan dalam menggunakannya, wajib ditunaikan zakatnya. Sedangkan  

jika menggunakannya dibolehkan, misalnya untuk perhiasan bagi wanita, maka 

                                                 
46

 Nur Fathoni, Fikih Zakat Indonesia, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, Cet. Ke-1,2015). h. 49. 

47
Ridwan Mas‟ud, Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat, (Yogyakarta: 
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tidak wajib dizakati. Hal ini berdasarkan pada pendapat yang shahih dalam 

madzhab Syafi‟i.
48

 

Kewajiban membayar zakat emas dan perak terdapat dalam firman Allah 

surat At-Taubah ayat 34: 

                       

       

Artinya : “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”.
49

 

Para ulama menetapkan dinar dengan kurs sekarang yaitu sama dengan 

4,25 gram emas. Maka, nisab emas untuk zaman sekarang adalah 85 gram emas 

(20 x 4,25 = 85 gram). Sementara itu, ada pula yang berpendapat satu dinar sama 

dengan 4,8 gram emas. Oleh karena itu, dengan ukuran tersebut, nisab zakat 

emas adalah 96 gram (20 x 4,8 = 96 gram). Akan tetapi, untuk menjaga sikap 

kehati-hatian, sebaiknya yang digunakan adalah pendapat yang pertama, yakni 85 

gram.
50

 

2. Zakat binatang ternak: Dalam bahasa arab, untuk menyebut “Hewan ternak”, 

terdapat kata al-an‟am. Lafadz tersebut merupakan bentuk plural/jamak dari kata 

an-na‟am.
51

 Didalam al-Qur‟an disebutkan: 
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Artinya : “Dan Sesungguhnya pada binatang-binatang ternak, benar-benar 

terdapat pelajaran yang penting bagi kamu, Kami memberi minum 

kamu dari air susu yang ada dalam perutnya, dan (juga) pada 

binatang-binatang ternak itu terdapat faedah yang banyak untuk 

kamu, dan sebagian daripadanya kamu makan”.  

(QS. Al-Mu‟minun 21).
52

 

Dalam zakat peternakan, terdapat tiga jenis hewan yang wajib untuk 

dizakati, yakni unta, sapi dan domba. Namun Abu Hanifah berbeda pendapat 

dengan Imam Malik dan Imam Syafi‟i, yaitu menambahkan bahwa pada kuda 

juga dikenakan kewajiban mengeluarkan zakat. Mazhab Maliki dan Syafi‟i tidak 

mewajibkan zakat pada kuda kecuali bila kuda itu diperdagangkan.
53

 

Adapun nishab dan zakat yang harus dikeluarkan dari masing-masing 

hewan ternak adalah sebagai berikut :  

a. Zakat Sapi 

Awal nishab zakat sapi adalah 30 ekor, Artinya, jika seseorang memelihara 

sapi dan telah mencapai jumlah ini, ia wajib mengeluarkan satu tabi‟, baik jantan 

maupun betina. Menurut Mazhab Syafi‟I dan Maliki, mengeluarkan sapi betina lebih 

utama, sedangkan jika telah mencapai 40 ekor, wajib mengeluarkan satu musinnah 
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betina. Menurut Mazhab Maliki, Syafi‟I, dan Hambali. Musinnah tidak cukup untuk 

zakat ini. Adapun dalam pandangan Mazhab Hanafi, musinnah betina dan jantan 

sama saja. 

Jika jumlah sapi telah melebihi 40 ekor, dalam setiap 30 ekor wajib 

mengeluarkan satu tabi‟. Baik jantan maupun betina. Sementara itu, dalam setiap 40 

ekor sapi wajib mengelurakan satu musinnah betina. 

Mengenai tabi‟ dan musinnah, ada perbedaan pendapat beberapa mazhab. 

Pendapat terbanyak, tabi‟ adalah anak sapi yang berumur satu tahun dan memasuki 

umur dua tahun, sedangkan musinnah adalah anak sapi yang genap berumur satu 

tahun dan memasuki umur  dua tahun, sedangkan musinnah adalah anak sapi yang 

genap berumur dua tahun, sedangkan musinnah adalah anak sapi yang genap berumur 

dua tahun dan memasuki umur tiga. Definini ini telah disepakati oleh selain Mazhab 

Maliki. Menurut Mazhab Maliki, tabi‟ adalah anak sapi yang genap berumur dua 

tahun dan memasuki umur tiga tahun, dan musinnah adalah anak sapi yang genap 

berumur tiga tahun dan memasuki umur empat tahun.54 
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Tabel III.1 

Nishab Zakat Sapi 

 

Nishab Sapi 
Jumlah Zakat yang Harus Dikeluarkan 

Dari sampai 

30 39 
1 ekor tabi'a atau tabi'ah (anak sapi jantan 

atau betina yang berusia 1 tahun) 

40 59 
1 ekor musinnah (anak sapi yang berusia 2 

tahun) 

60 69 2 ekor tabi'ah 

70 79 
2 ekor sapi, tabu'ah dan 2 musinnah 

80 89 2 ekor musinnah 

90 99 3 ekor sapi (1 tabi'ah dan 2 musinnah) 

100 109 3 ekor sapi (1 tabi'ah dan 2 tabi'a) 

110 119 3 ekor sapi (2 musinnah dan 1 tabi'a) 

120 129 3 ekor musinnah atau 4 tabi'ah. 

130 139 
4 ekor sapi, 3 ekor tabi'ah dan 1 ekor 

musinnah 

140 149 4 ekor sapi, 2 musinnah dan 2 tabi'ah 

150 159 5 ekor tabi'ah, dan demikian seterusnya 

b. Zakat Kambing 

Awal nishab kambing adalah 40 ekor, artinya jika seseorang telah 

memiliki kambing dan mencapai jumlah tersebut wajib mengeluarkan satu 

kambing. Untuk jumlah kambing yang telah mencapai 121 ekor, wajib 

mengeluarkan dua kambing. Jika telah mencapai 201 ekor, wajib 

mengeluarkan tiga kambing, dan jika telah mencapai 400 ekor, wajib 

mengeluarkan empat kambing. Adapun jumlah kambing yang lebih dari 400 

ekor, dalam setiap 100 ekor wajib mengeluarkan 1 ekor. 
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Tabel III.2 

Nishab Zakat Kambing 

 

Nishab Kambing 
Jumlah Kambing yang Harus Dikeluarkan 

Dari sampai 

40 120 

1 ekor kambing domba yang berusia 1 tahun 

lebih, atau kambing biasa yang berusia 2 

tahun 

121 200 2 ekor kambing 

201 300 3 ekor kambing 

301 400 4 ekor kambing 

c. Zakat Unta 

Unta tidak wajib dizakati hingga jumlahnya 5 ekor, dan zakatnya 

adalah 1 ekor kambing domba yang berumur satu tahun atau kambing yang 

berumur 2 tahun. Bila jumlah unta 10 ekor, maka zakatnya adalah 2 ekor 

kambing. Dan, pada unta yang berjumlah 15 ekor kambing, zakatnya adalah 

3 ekor kambing. Pada unta yang berjumlah 20 ekor, zakatnya adalah 4 ekor 

kambing. Unta yang berjumlah 25 ekor, zakatnya adalah 1 ekor bintu 

makhad (anak unta betina yang berumur 1 tahun lebih). Jika jumlah unta 

mencapai 36 ekor, maka zakatnya adalah 1 ekor bintu labun. Yaitu anak unta 

yang usianya 2 tahun lebih. 

Unta yang berjumlah 46 ekor, maka zakatnya adalah 1 ekor hiqqah. 

Jika untanya berjumlah 61 ekor, maka zakatnya adalah 1 ekor jadzah. Jika 

untanya berjumlah 67 ekor, maka zakatnya adalah 2 ekor bintu labun. Dan, 

bila mencapai jumlah 71 maka zakatnya adalah 2 ekor hiqqah.  Dan jika 

untanya mencapai jumlah 121 ekor, maka zakatnya adalah 3 ekor bintu 
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labun. Dan, disetiap 40 ekor unta zakatnya adalah 1 ekor bintu labun. Dan, 

setiap 50 ekor unta zakatnya adalah 1 ekor hiqqah.
55

 

Tabel III.3 

Nishab Zakat Unta 

 

Nishab Unta bentuk zakat yang harus dikeluarkan 

dari Sampai 

5 9 1 ekor kambing 

10 14 2 ekor kambing 

15 19 3 ekor kambing 

20 24 4 ekor kambing 

25 35 1 ekor bintu makhadh 

36 45 1 ekor bintu labun 

46 60 1 ekor hiqqah 

61 75 1 ekor jadz'ah 

76 90 2 ekor bintu labun 

91 120 2 ekor hiqqah 

121 129 3 ekor bintu labun 

130 Seterusnya di setiap jumlah 40 ekor, 1 ekor bintu 

labun. Dan, disetiap 50 ekor, 1 ekor 

hiqqah.  

3. Zakat Pertanian 

Zakat ini wajib dengan dalil Al-Qur‟an, Sunnah, dan Ijma‟ dan rasio. 

Dalil Al-Qur‟an adalah firman Allah SWT. 

 …        …     

Artinya: “…Dan berikanlah haknya (zakatnya), pada waktu memetik 

hasilnya…” (al-An‟am: 141)
56
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Ibnu Abbas mengatakan, haknya adalah zakat yang difardhukan. Di 

kesempatan yang lain dia mengatakan: sepersepuluh, seperduapuluh.
57

. Juga, 

firman Allah SWT, 

                            

  ….     

Artinya:  “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari 

hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan 

dari bumi untuk kamu…”(al-Baqarah : 267)
58

 

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah ra, Rasulullah bersabda:  

ٌُ أٔ كاٌ عثرّٚا انعشُر,  عٍ عثد َّللا عٍ انُثٙ صهٗ َّللا عهّٛ ٔضهى قم : فًٛا ضقد انطًاء ٔانعٕٛ

 ٔيا ضقٗ تااَّضح َصُف انعشر

Artinya: “Diterima dari Abdullah ra. Dari Nabi saw. Sabdanya, tanaman yang diairi 

dengan irigasi, air hujan, sepuluh persen zakatnya, dan pada tanaman yang 

diairi  dengan alat (Memakai Biaya) zakatnya setengah „usyur (lima 

persen).
59
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Mazhab Hanafi mengatakan, zakat tanaman dan buah diwajibkan, walaupun 

milik anak kecil dan orang gila, dengan syarat sebagai berikut. 

1. Tanah yang ditanami bukan tanah kharajiyah (tanah yang harus dibayarkan 

pajaknya). 

2. Hasil bumi berupa tanaman yang menambah nilai tanaman bumi. 

Zakat hasil bumi sebesar 1/10 jika disirami dengan air hujan, dan 1/20 

jika disirami dengan air hasil menimba dan sebagainya. Hasil bumi harus 

dizakati, baik sedikit maupun banyak karena tidak ada nishab dalam zakat ini. 

Jika tanaman dijual sebelum tua, zakat diwajibkan kepada pembeli tanaman 

tersebut. Jika tua, zakat diwajibkan atas penjual. Zakat ini gugur sebab rusaknya 

hasil panen tanpa disengaja oleh pemiliknya.  

Mazhab Syafi‟I mengatakan, tanaman dan buah wajib dizakati dengan 

tiga syarat:  

1. Termasuk jenis makanan yang dijadikan sebagai sumber kekuatan tubuh 

bukan pada saat darurat, seperti beras. 

2. Dimiliki oleh pemilik yang jelas, zakat tidak berlaku untuk perkara yang 

diwakafkan kepada masjid menurut pendapat yang shahih, begitu juga pohon 

kurma yang tumbuh bebas dipadang pasir. 

3. Mencapai satu nishab, yaitu 5 ausaq.  

Buah yang wajib dizakati hanya dua, yaitu kurma dan anggur. Mazhab 

Hanbali mengatakan, tanaman dan buah diwajibkan zakatnya dengan dua syarat, 
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yaitu tahan lama disimpan dan mencapai nishab. Adapun nishabnya adalah 5 

ausaq setelah kering dan dibersihkan dari kulitnya. Menurut Mazhab Maliki, 

tanaman dan buah wajib dizakati jika telah mencapai nishab, yaitu 5 ausaq. 

sedangkan tanaman yang wajib dizakati tersebut harus sesuatu yang ditanam 

manusia, bukan yang tumbuh dengan sendirinya. Buah yang wajib dizakati 

menurut mazhab ini adalah kurma kering dan anggur kering.
60

 

4. Zakat Harta Perniagaan (perdagangan) 

Tijarah (perdagangan) adalah aktivitas yang berhubungan dengan 

menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan. Sedangkan „ardh 

ialah barang atau benda dan segala sesuatu yang dibeli dan dijual, kecuali dirham 

dan dinar, karena keduanya adalah „ain.
61

 

Dalil syariat wajibnya zakat pada harta perdagangan dalam firman Allah 

Swt: 

                ... 

Artinya :  “Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) 

sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik…” 

(QS. al-Baqarah: 267)
62

 

Ada syarat utama kewajiban zakat pada perdagangan yaitu :  
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 Asmaji Muchtar, Op,Cit.,h. 265. 
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 El-Madani, Op. Cit. h. 95. 
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 Departemen Agama RI, Op.Cit, h. 45. 
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a. Niat berdagang 

Niat berdagang atau niat memperjual belikan komoditas tertentu.
63

 

b. Mencapai nishab 

Harta perdagangan wajib dikeluarkan zakatnya jika sudah mencapai nisab. 

Adapun nisab yang diberlakukan pada harta ini adalah 20 dinar, atau 85 

gram emas, atau 200 gram perak. Pada saat ini, nisab tersebut ditentukan 

dengan kurs mata uang yang dipakai di suatu negara, dan tetap 

memperhatikan hak-hak fakir miskin.
64

 

c. Telah berlaku satu tahun 

Telah lewat satu tahun terhitung dari waktu memiliki barang 

tersebut.
65

 Zakat perdagangan dikeluarkan apabila haul harta perdagangan 

telah sempurna, maka pemilik harta tersebut wajib menghitungnya sesuai 

dengan kurs uang di negaranya. Jika jumlahnya mencapai nisab, yaitu 

sebanyak 85 gram emas, maka ia wajib menunaikan zakatnya, yaitu sebesar 

2,5%. Jika tidak mencapai nisab, maka ia tidak diwajibkan membayar zakat. 

Dan, setiap kelebihan dari nisab itu, dizakatkan sesuai dengan jumlahnya.
66
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 El-Madani, Op.Cit. h. 99. 

65
 Asmaji Muchtar, Op.Cit, h. 263. 
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5. Zakat Rikaz dan Ma‟dim 

Berdasarkan keumuman firman Allah surat Al-Baqarah 267, juga 

mengandung keumuman terhadap wajibnya zakat dari rikaz dan ma‟din. Ma‟din 

adalah tempat Allah Swt menciptakan emas, perak, besi, dan tembaga. Kata ini 

diambil dari kata „udun yang bermakna tempat tinggal dan menetap. Maka 

dikatakan,”ia telah „adan di tempat itu,” artinya ia telah menetap di sana dan tidak 

pergi dari tempat itu.
67

Sedangkan rikaz adalah harta terpendam pada zaman jahiliyah, 

yakni harta orang kafir yang diambil pada zaman  islam, baik dalam jumlah sedikit 

maupun banyak.
68

 

Mengenai nisab, tidak diisyaratkan. Seperlima tetap wajib dikeluarkan, biar 

sedikit maupun banyak. Malik dan Syafi‟I membatasi wajib zakat hanya pada emas 

dan perak saja.
69

 

6. Zakat Profesi 

Barangkali bentuk penghasilan yang paling menyolok pada zaman sekarang 

ini adalah apa yang diperoleh dari pekerjaan dan profesinya.  

Pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam. Pertama adalah pekerjaan 

yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan 

ataupun otak. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan 

professional, seperti penghasilan seorang doktor, insinyur, advokat, seniman, 
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penjahit, tukang kayu dan lain-lainnya. Yang kedua, adalah pekerjaan yang 

dikerjakan seseorang buat pihak lain – baik pemerintah, perusahaan, maupun 

perorangan dengan memperoleh upah, yang diberikan, dengan tangan, otak, ataupun 

kedua-duanya. Penghasilan dari pekerjaan seperti itu berupa gaji, upah, ataupun 

hanorariumnya.
70

 

Ukuran yang wajib dikeluarkan adalah 2,5%, sebagai bentuk pengamalan 

dengan keumuman teks-teks dalil yang mewajibkan zakat di dalam uang yaitu 2,5%, 

baik itu telah mencapai satu haul atau merupakan laba. Jika seorang muslim 

mengeluarkan zakatnya lagi ketika mencapai satu haul. Dengan demikian, orang-

orang yang memiliki income terus-menerus mempunyai posisi yang sama dengan 

seorang petani yang diwajibkan mengeluarkan zakat dari hasil pertanian dan buah 

ketika memanen dan membersihkannya.
71

 

Jika seorang Muslim mengeluarkan zakat atas pendapat profesi atau 

pekerjaannya ketika dia menerimanya, dia tidak diwajibkan untuk mengeluarkan 

zakat lagi pada akhir tahun. Dengan begitu, akan terjadi kesamaan antara pendapatan 

yang diperoleh melalui profesi-profesi seperti itu dan penghasilan para petani yang 

diharuskan mengeluarkan zakat tanaman dan buah-buahan ketika mereka memetik 

dan memanen tanamannya.
72
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F. Sasaran Zakat 

Zakat mal dan zakat fitrah wajib diserahkan kepada delapan golongan. 

Mereka adalah orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil (pengurus) zakat, mualaf, 

budak, orang yang berutang, orang yang berjuang dijalan Allah (fi sabilillah), dan 

ibnu sabil.
73

  Hal ini berdasarkan firman Allah Swt, 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. (Qs. At-Taubah: 60)
74

 

Diantara orang yang berhak menerima zakat itu adalah:   

1. Orang Fakir  

Orang fakir yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, mereka tidak 

mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi kebutuhan hidupannya sendiri 

serta keluarganya seperti makan, minum, sandang dan  perumahan.
75

 

2. Orang  miskin  

                                                 
73

 El-Madani, Op.Cit. h. 155. 
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Orang miskin yaitu orang yang tidak cukup penghidupannya dan 

dalam keadaan kekurangan. Walaupun dalam  kondisi kekurangan  mereka 

tidak mengemis dan tidak pula meminta belas kasihan orang lain.
76

 

3. Amil Zakat  

Amil adalah orang yang diangkat oleh imam atau wakilnya sebagai 

petugas atau panitia yang mengurusi seluruh masalah zakat.
77

 

4. Muallaf  

Muallaf adalah orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang 

yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah  namun mempunyai 

pendirian kuat ditengah keluarganya yang masih kafir.
78

 

5. Riqab 

Memerdekakan budak yaitu  mencakup juga untuk melepaskan 

Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 

6. Gharim ( Orang yang berhutang)  

Gharim adalah orang-orang yang berhutang demi memenuhi 

kebutuhan yang bersifat pribadi atau karena alasan yang bersifat sosial atau 

yang bersifat agama.
79
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7. Fii sabilillah  

Fii Sabilillah Yaitu seorang yang berjuang untuk keperluan pertahanan 

Islam dan kaum muslimin. di antara ulama‟ ada yang berpendapat bahwa 

fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum yang tujuan 

untuk berbuat kebajikan seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-

lain.
80

 

8. Ibnu sabil 

Ibnu sabil adalah seorang musafir muslim yang sedang sangat 

membutuhkan bekal perjalanannya.
81

   

 

G. Zakat Ma’din (Barang Tambang) 

1. Pengertian Zakat Ma‟din 

Ma‟din adalah tempat Allah SWT. menciptakan emas, perak, besi, dan 

tembaga.kata ini diambil dari kata „udun yang bermakna tempat tinggal dan 

menetap. maka dikatakan, “ia telah „adan di tempat itu”, artinya ia telah 

menetap di sana dan tidak pergi dari tempat itu. 

Adapun zakat ma‟din ialah zakat yang dibayarkan dari barang 

tambang apabila seorang muslim mengeluarkannya dari tanah yang tak 

bertuan, atau dari tempat yang memang miliknya. 
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2. Dalil Syariat tentang Zakat Ma‟din 

Zakat Ma‟din telah ditetapkan kewajibannya berdasarkan al-Qur‟an, 

Sunnah, dan Ijma‟. 

a. Al-Qur‟an 

Allah Swt. Berfirman QS. Al-Baqarah:267: 

                             

                          

        

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari 

hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan 

dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu 

kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau 

mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan 

ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”  

(QS. Al-Baqarah:267) 

Maksud dari “dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk 

kamu” adalah biji-bijian, buah-buahan, dan barang tambang. Sebab, barang tambang 

termasuk sesuatu yang telah diletakkan di dalam bumi. 

b. Sunnah 

Diriwayatkan dari Bilal bin Al-Harits Ra., Ia berkata “Sesungguhnya, Rasulullah 

Saw. mengambil zakat ma‟din Qabaliyah.” (H.R Hakim)  

c. Ijma‟ 

Umat Islam sepakat bahwa Ma‟din itu wajib dizakati. Imam Nawawi 

Rahimahullah berkata “Ulama-ulama madzhab kami (Syafi‟i) berkata, Umat 
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Islam telah sepakat akan wajibannya zakat ma‟din”. ia juga menegaskan, “Dan 

telah ditetapkaan kewajiban zakat pada emas dan perak melalui ijma‟”.  

3. Syarat-syarat Zakat Ma‟din 

Mengenai hal ini terdapat perbedaan pendapat: 

a. Imam Abu Hanifah berpendapat, bahwa barang tambang yang pengolahannya 

menggunakan api, dikenakan zakat. 

b. Imam Syafi‟I berpendapat, bahwa yang wajib dikeluarkan zakatnya hanya 

emas dan dan perak saja, sedangkan yang lainnya tidak seperti besi, tembaga, 

timah, kreistal, batu bara, dan permata-permata lainnya seperti yaqut, akik, 

fairuz zamrud dan lainnya. 

c. Imam Hambali berpendapat, bahwa semua barang tambang wajib dikeluarkan 

zakatnya, dan tidak ada perbedaan antara yang diolah dengan api. Demikian 

pula pendapat mazhab Zaid bin Ali, Baqir dan Shadiq dari golongan Syiah.
82

 

4. Nisab Zakat Ma‟din 

Adapun nisab zakat ma‟din itu senilai 20 dinar emas, atau 200 dirham 

perak. Pada zaman sekarang, nilai tersebut sebanding dengan emas 85 

gram. Dasar dari penetapan nisab ini ialah sabda Rasulullah Saw. berikut: 

“Kurang dari 5 auqiah perak tidak wajib zakat”. (HR. Bukhari, 

Muslim, dan Abu Dawud).  

Emas : 

Nishobnya       = 20 mitsqol syar'i atau = 85 gram.
83
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Zakatnya         = 1/40  atau 2,5% 

Contoh: 

Jumlah emas (ma'din) 120 gram. 

=> 120 : 40 (atau x 2,5%) = 3 gram 

Zakatnya   = 3 gram. 

Perak :
84

 

Nishobnya = 200 dirham syar'i atau= 595 gram. 

Zakatnya         = 1/40  atau 2,5% 

Contoh: 

Jumlah perak (ma'din) 600 gram 

=> 600 : 40 (atau x 2,5%) = 15 gram 

Zakatnya   = 15 gram. 

Adapun ma‟din yang dikeluarkan dari bumi sekaligus, atau secara bertahap 

dengan terus menerus digali yang jika dihentikan sementara tidak  membahayakan 

ma‟din tersebut, dan semua yang didapatkan itu disatukan, maka diwajibkan zakat 

pada semua barang yang ditemukan tersebut apabila sudah mencapai nisabnya. 

Apabila Ma‟din merupakan milik dua orang dan mencapai satu nisab, maka mereka 

wajib menunaikan zakatnya. Sebab, penyatuan emas dan perak dalam nisab zakat itu 

dapat diberlakukan. 

Adapun terdapat perbedaan pendapat para ulama tentang nisab ma‟din: 
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a. Imam Abu Hanifah dan ulama-ulama yang sependapat dengan beliau 

mengatakan, bahwa barang tambang tidak terikat dengan nisab, berapapun 

didapat wajib dikeluarkan zakatnya. Sebagaimana telah dijelaskan 

terdahulu, Abu Hanifah memandang sama antara barang tambang (ma‟din) 

dan harta terpendam (rikaz). 

b. Imam Malik, Syafi‟I, Ahmad dan Ishaq, berpendapat bahwa nisab tetap 

berlaku sebagaimana emas dan perak, apalagi hasil barang tambang itu 

berkembang seperti minyak bumi, tambang emas, batu bara dan 

sebagainya.
85

 

5. Masa Pengeluaran Zakat Ma‟din  

Waktu diwajibkannya menunaikan zakat ma‟din adalah sejak 

barang tambang itu dikeluarkan. Akan tetapi, waktu menunaikan zakatnya 

adalah setelah dilakukan pembersihan dan penyaringan dari tanah dan 

kotoran lainnya. jika pembayaran zakat disertai dengan tanah dan kotoran 

lainnya, dan belum dibersihkan, maka hal itu tidak dibolehkan. 

Biaya pembersihan barang tambang tersebut dibebankan kepada 

pemilik barang tambang. Hal ini sama seperti biaya memanen dan 

menggiling hasil pertanian. Dan biaya tersebut sedikit pun tidak boleh 

menggunakan harta barang tambang. Jika menggunakan harta barang 

tambang, maka dihukumi berdosa dan wajib menggantinya. Bila sebagian 

barang tambang yang ditemukan hilang sebelum dilakukan pembersihan 
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dan penyaringan, maka barang tersebut tidak wajib dizakati. Ini dikiaskan 

dengan hilangnya sebagian harta zakat sebelum ditunaikan zakatnya.  

Jika pemilik barang tambang enggan melakukan pembersihan 

barang tambang, maka ia harus dipaksa melakukannya. Bila penemu 

barang tambang tersebut memiliki utang, maka hal itu tidak menghalangi 

kewajibannya untuk membayar zakat barang tambang tersebut. Ini menurut 

pendapat yang lebih shahih dalam madzhab Syafi‟i.  

Adapun masa pengeluaran zakat ma‟din (tambang) terdapat 

perbedaan pendapat: 

a. Abu Hanifah dan kawan-kawannya berpendapat tidak usah menunggu 

satu tahun. Ma‟din dan Rikaz dipandang sama oleh beliau-beliau ini. 

b. Imam Malik, Syafi‟I Ahmad dan Ishaq berpendapat bahwa barang 

tambang tetap terikat kepada haul. Berbeda dengan harta karun. Menurut 

pendapat penulis sekiranya barang temuan atau harta terpendam atau 

disebut dengan harta karun, tidak terikat kepada masa (menunggu satu 

tahun atau haul). Berbeda dengan barang tambang seperti minyak bumi, 

gas, timah, dan sebagainya, terikat kepada haul (masa satu tahun), 

karena hasilnya terus bertambah atau berkurang.
86 

 

6. Besar Zakat Ma‟din yang Dikeluarkan 

Adapun  mengenai hal ini terdapat perbedaan pendapat: 
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a. Imam Abu Hanifah dan ulama-ulama yang sejalan pikirannya dengan 

beliau mengatakan, bahwa zakat barang tambang itu sebesar 1/5 (20%). 

Beliau menyamakan barang tambang yang disediakan (barang 

terpendam, harta karun) yang disimpan atau ditanam oleh manusia. 

Ulama-ulama yang sependapat dengan Abu Hanifah adalah: Abu Ubaid, 

Zaid bin Ali, Baqir, Shadiq, dan sebagian besar ulama Syiah baik Syiah 

Zaidiyah maupun Syiah Imamiyah.
87

 

b. Imam Ahmad dan Ishaq berpendapat, besar zakat yang dikeluarkan 

2,5% berdasarkan kepada zakat uang. Imam Malik dan Syafi‟I juga 

sejalan pendapatnya dengan Imam Ahmad. 

Kelihatannya perbedaan pendapat ini berkisar antara 1/5 (20%) dan 1/40 

(2,5%) dengan argumentasi masing-masing. Perbedaan zakat yang harus dikeluarkan 

sangat jauh perbedaannya. 

Oleh sebab itu Yusuf Qardhawi memilih jalan yang tidak begitu mencolok 

perbedaannya yaitu 1/10 (10%) bila tidak memerlukan biaya besar. Jadi sama dengan 

zakat hasil pertanian yang sama-sama dihasilkan dari bumi (di atas dan di dalam 

bumi). 

H. Hikmah dan Manfaat Zakat 

Zakat itu memiliki banyak hikmah dan pengaruh-pengaruh positif yang jelas, 

baik bagi harta yang dizakati, bagi orang yang mengeluarkannya, dan bagi 

masyarakat Islam. 
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Bagi harta yang dikeluarkan zakatnya, bisa menjadikannya bersih, 

berkembang penuh dengan berkah, terjaga dari berbagai bencana, dan dilindungi oleh 

Allah dari kerusakan, keterlantaran, dan kesia-siaan. 

Bagi orang yang mengeluarkannya, Allah akan mengampuni dosanya, 

mengangkat derajatnya, memperbanyak kebajikan-kebajikannya, dan 

menyembuhkannya dari sifat kikir, rakus, egois, dan kapitalis.
88

 

Hikmah dan manfaat tersebut adalah: 

a. Menyucikan diri dari kotoran dosa, memurnikan jiwa, menumbuhkan akhlak 

mulia, menjadi murah hati, memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, dan mengikis 

sifat bakhil (kikir), serta serakah sehingga dapat merasakan ketenangan batin, 

karena terbebas dari tuntutan Allah dan tuntutan kemasyarakatan; 

b. Menolong, membina, membangun kaum yang lemah untuk memenuhi kebutuhan 

pokok hidupnya, sehingga mereka dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya 

terhadapat Allah; 

c. Memberantas penyakit iri hati dan dengki biasanya muncul ketika melihat orang-

orang sekitarnya penuh dengan kemewahan, sedangkan ia sendiri tak punya apa-

apa dan tidak ada uluran tangan dari mereka (orang kaya) kepadanya; 

d. Menuju terwujudnya sistem masyarakat Islam yang berdiri diatas prinsip umat 

yang satu (ummatan wahidan), persamaan derajat, hak dan kewajiban 
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(musawah), persaudaraan Islam (Ukhuwah Islamiyah), dan tanggung jawab 

bersama (takaful ijtima‟i); 

e. Mewujudkan keseimbangan dalam distribusi dan kepemilikan harta serta 

keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat; 

f. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ditandaidengan adanya hubungan 

seorang dengan yang lainnya rukun, damai, dan harmonis, sehingga tercipta 

ketentraman dan kedamaian lahir dan batin.
89
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana telah diuraikan di atas, penulis 

menyimpulkan bahwa: 

1. Pelaksanaan zakat pada tmbang emas kecamatan Singingi Hilir Kabupaten 

Kuantan Singingi belum ditemukan adanya pelaksanaan zakat. Dalam 

mengeluarkan harta dari hasil usaha tmbang emas, para pemilik tmbang emas 

baru sebatas mengeluarkan sedekah, misalnya memberikan kepada anak yatim, 

fakir, dan miskin. Itu dikarenakan karena kurangnya pemahaman mereka 

terhadap zakat emas, jadi mereka mempunyai prinsip bahwa yang penting 

mereka mengeluarkan harta dari usaha mereka, dari pada tidak sama sekali, lebih 

baik mengeluarkan harta sebisa dan setahu mereka, agar usaha yang dilakukan 

mendapatkan berkah dari Allah swt dan masyarakat pun juga bisa menikmati 

hasil usaha tambang emas mereka.  

2. Analisis pelaksanaan zakat pada usaha tambang emas perspektif fiqih zakat di 

Desa Tanjung Pauh Kecamatan Kuantan Singingi Hilir, belum sesuai dengan 

Syariat Islam yang telah di tentukan, karena dalam pelaksanaannya masih banyak 

masyarakat yang kurang peduli dengan pentingnya kewajiban mengeluarkan 

zakat. Selain itu juga kurangnya edukasi tentang zakat dari tokoh masyarakat 

setempat, masyarakat di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir yang 
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berprofesi mendompeng emas juga masih banyak yang awam tentang pembagian 

zakat tambang emas. 

B. Saran 

Dengan adanya beberapa uraian di atas, maka penulis memberikan saran-

saran untuk menjadi bahan pertimbangan yakni sebagai berikut: 

1. Seharusnya lembaga yang berwenang menanangani zakat mengadakan suatu 

semacam penyuluhan atau sosialisasi mengenai zakat terhadap hasil usaha 

tmbang emas mereka. Agar masyarakat lebih tahu mengenai masalah zakat dan 

juga masyarakat mengetahui tentang kewajiban-kewajiban terhadap rejeki atau 

harta yang mereka miliki. Pengetahuan tentang zakat sangatlah penting bagi 

masyarakat, karena zakat mempunyai banyak manfaat salah satunya adalah dapat 

memelihara harta yang mereka miliki. 

2. Masyarakat Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, terutama para 

pelaku usaha tmbang emas sebaiknya tetap mengikuti pengajian dan mendalami ilmu 

agama terutama tentang zakat pernigaan yang berhubungan dengan  usaha yang 

mereka jalankan, karena akan menjadi sebuah ketidakseimbangan ketika peran para 

tokoh agama, tokoh masyarakat dan para intelektual muda yang maksimal tidak 

diseimbangkan dengan respon masyarakat yang baik. Hal ini diharapkan menjadi 

hubungan timbal balik yang saling menguntungkan bagi masyarakat Kecamatan 

Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. 
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