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ABSTRAK 

  

Krisna Erjunita: Pelaksanaan Zakat Fitrah Di Mesjid Darul Jadid 

Kelurahan Bintan, Kecamatan Dumai Kota Menurut 

Fiqh Muamalah. 

 

Islam mengajarkan bahwa harta kekayaan itu bukan merupakan suatu 

tujuan hidup, tetapi sebagai wasilah yang saling memberi manfaat dan memenuhi 

kebutuhan. Maka penelitian ini dilatar belakangi oleh pelaksanaan zakat fitrah di 

mesjid darul jadid. Yang mana disini masyarakat membayar zakat fitrah itu ada 

yang berupa beras dan ada juga yang berupa uang tunai tetapi dimana disini 

mayoritas masyarakatnyanya membayar zakat fitrah dengan uang tunai. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana cara 

Pelaksanaan zakat fitrah di Mesjid Darul Jadid  Kelurahan Bintan, Kecamatan 

Dumai Kota,  Bagaimana tinjauan fiqh muamalah tentang pelaksanaan zakat fitrah 

di Mesjid Darul Jadid  Kelurahan Bintan, Kecamatan Dumai Kota. Sedangkan 

tujuan penelitian ini Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan zakat fitrah di 

Mesjid Darul Jadid Kelurahan Bintan, Kecamatan Dumai Kota, Untuk 

mengetahui bagaimana Menurut Fiqh Muamalah pelaksanaan zakat fitrah di 

Mesjid Dharul Djadid Kelurahan Bintan, Kecamatan Dumai Kota. 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu 

penelitian dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya menyangkut data yang 

ada di lapangan, dan berlokasi di mesjid dharul djadid Kelurahan Bintan, 

Kecamatan Dumai Kota. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah 

sebanyak 18 orang masyarakat dan 2 amil dengan menggunakan teknik total 

Sampling. Sumber data ini diperoleh langsung dari lapangan dengan 

menggunakan metode observasi, wawancara, angket dan dokumentasi. Sedangkan 

metode analisa data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif 

mengungkapkan fakta apa adanya sesuai dengan kenyataan yang diamati, yang 

ada kaitannya dengan masalah yang dibahas sehingga dapat diambil kesimpulan 

secara tepat sesuai dengan pokok permasalahan.  

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam 

pelaksanaan zakat fitrah di masjid dharul djadid kelurahan bintan kecamatan 

Dumai Kota masih banyak kurang sesuai dengan apa yang telah di syariatkan 

karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang zakat fitrah sehingga 

mereka hanya membagikannya sesuka hati mereka saja. Ditinjau dari Fiqih 

Muamalah atau hukum Islam zakat fitrah ini hukumnya wajib, karena zakat fitrah 

ini untuk mensucikan diri dan penyempurnaan orang yang puasa, yang mana zakat 

fitrah ini dikeluarkan hanya sekali setahun ketika diakhir bulan Ramadhan. 

 

Kata Kunci: Pendistribusian Zakat Fitrah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam sebagai agama universal tidak hanya berisi pelajaran mengenai 

hubungan manusia dangan Allah (hablun minallah) saja yang berupa ibadah. 

Tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia. Salah satu 

bentuk ibadah antara manusia dengan manusia (hablun minannas) adalah zakat. 

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan bagi umat 

Muslim. Zakat adalah satu rukun yang bercorak sosial ekonomi dari lima rukun 

Islam. Dengan zakat, di samping ikrar tauhid (syahadat) dan shalat, seseorang 

barulah sah masuk kedalam barisan umat Islam dan diakui keislamannya.
1
 Sesuai 

dengan firman Allah Swt. Dalam At-Taubah (9): 11 

و  ٕۡ ِد نِقَ ُم ٱۡۡلَٰٓٚ َُفَصِّ َٔ  ٍِِۗ ٚ َُُكۡى فِٙ ٱندِّ َٰٕ جَ فَئِۡخ ٰٕ َك ْا ٱنشَّ ُٕ َءاذَ َٔ جَ  ٰٕ هَ أَقَاُيْٕا ٱنصَّ َٔ ٌَ فَئٌِ ذَاتُْٕا  ٕ ًُ  َٚۡعهَ

“Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, 

maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan Kami 

menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui” 

Menurut Yusuf al-Qardawi, zakat adalah ibadah maliyah ijtima‟iyyah yang 

memiliki posisi dan peranan yang penting, strategi dan menentukan. Artinya zakat 

tidak hanya berdimensi maliyah (harta/materi) saja, tetapi juga ijtima‟iyyah 

(sosial). Dengan demikian zakat mempunyai manfaat dan hikmah yang besar baik 

bagi muzakki, mustahiq, harta itu sendiri dan masyarakat keseluruhan. 

                                                 
1
 Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017), hlm. 207.  
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Zakat mempunyai kedudukan yang sangat penting, karena ia mempunyai 

fungsi ganda, yaitu sebagai ibadah mahdah fardiyah (individual) kepadaa Allah 

untuk mengharmoniskan hubungan vertikal kepada Allah, dan sebagai ibadah 

mu‟amalah ijtima‟iyah (sosial) dalam rangka menjalin hubungan horizontal 

sesama manusia. Zakat terbagi menjadi dua bagian, yaitu zakat mal dan zakat 

fitrah. 

Adapun ketentuan zakat mal adalah harta benda yang sudah terhitung 

mencapai nisab, batas waktu, serta syarat khusus lainnya dalam setiap jenis zakat 

mal. Jenis harta benda yang wajib dizakati adalah biji-bijian, buah- buahan, hewan 

ternak, barang tambang, serta uang (dirham atau perak). 

Zakat fitrah sangat erat kaitannya dengan bulan Ramadhan dimana selain 

melakukan ibadah puasa umat muslim wajib membayar zakat di akhir bulan 

tersebut. Zakat fitrah diwajibkannya puasa Ramadhan untuk mensucikan orang 

yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya, untuk 

memberi makan pada orang-orang miskin dan mencukupkan mereka dari 

kebutuhan dan meminta-minta pada hari raya.
2
 

Zakat fitrah berbeda dengan zakat mal karena faktor utama zakat ini 

adalah pribadi, sedangkan zakat mal harta sebagai faktor utamanya. Maka dari itu 

ketentuannya pun berbeda dengan zakat mal yang di dalamnya mengandung unsur 

nisab sebagai salah satu syarat dan juga waktu serta syarat lainnya yang bersifat 

khusus. Para fuqaha menyebut zakat ini dengan zakat kepala, zakat perbudakan 

                                                 
2
 Hertina, Problematika Zakat Profesi Dalam Produk Hukum Di Indonesia, (Pekanbaru: 

Suska Press, 2013), hlm. 6. 
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atau zakat badan. Yang dimaksud dengan badan disini adalah pribadi, bukan 

badan yang berarti lawan dari jiwa dan nyawa. 

Adapun orang yang berhak mendapatkan zakat ialah orang-orang yang 

termasuk dalam golongan delapan asnaf yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, 

garimin, fi sabilillah, serta ibnu sabil. Semua golongan tersebut berhak 

mendapatkan zakat mal, akan tetapi berbeda dengan zakat fitrah, beberapa ulama 

berbeda pendapat mengenai berhak atau tidaknya golongan delapan asnaf tersebut 

atas zakat fitrah. 

Zakat pada mulanya adalah sistem keagamaan karena menunaikan zakat 

adalah salah satu tonggak dari iman. Salah satu rukun Islam dan termasuk rukun 

ibadah tertinggi yang mendekatkan diri kepada Allah. zakat adalah sistem agama 

karena tujuan pertama membayarnya kepada mereka yang membutuhkan adalah 

untuk menguatkan iman kepada agama dan menolongnya untuk taat kepada Allah, 

dan melaksanakan perintahnya. Selain dari itu karena agama lah yang membawa 

ajaran zakat itu, menerangkan hukum-hukumnya, menjelaskan kadar dan 

sasarannya. Sebagian zakat itu untuk menolong kerabatnya yang membutuhkan 

dan sebagian lain untuk membujuk hati mereka yang belum kuat imannya dan 

juga untuk membela agama yang menyebarkan dakwahnya, sehingga tidak lagi 

ada fitnah dan agama itu hanya untuk Allah semata.
3
 

Hal ini menunjukkan bahwa zakat dan shalat mempunyai hubungan yang 

erat sekali dalam hal keutamaannya, di mana shalat dipandang sebagai ibadah 

badaniyah sedangkan zakat dipandang sebagai ibadah ma‟liyah. Barang siapa 

                                                 
3
 Mursyidi, Akuntasi Zakat Kontemporer, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), 

hlm.78. 
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mengingkari kewajiban zakat, maka ia menjadi kafir. Ibadah zakat apabila 

ditunaikan dengan baik maka akan meningkatkan kualitas keimanan, 

membersihkan dan mensucikan jiwa. Karena zakat berfungsi sebagai pembersih 

dan pensuci terhadap harta yang dimiliki serta memberkahkan harta yang dimiliki. 

Terkait dengan pembahasan zakat fitrah di atas, pada setiap tahunnya 

masyarakat Dumai Kelurahan Bintan menyisihkan sebagian hartanya untuk 

menunaikan zakat fitrah dengan kesadaran tinggi tanpa paksaan dari pihak 

manapun. Sistem pengumpulan zakat fitrah di Dumai dilaksanakan oleh seluruh 

warga dengan mengumpulkan zakat fitrahnya kepada panitia zakat fitrah yang 

berada di masjid. Pengumpulan zakat fitrah dilakukan pada sehari sebelum hari 

raya Idul Fitri sampai dengan malam takbir hari raya Idul Fitri.  

Adapun pembentukan kepengurusan zakat fitrah terbentuk secara otomatis 

mengikuti struktur kepengurusan tahun-tahun sebelumnya. Petugas pengurus 

zakat fitrah tersebut ditunjuk dan diangkat oleh masyarakat. Zakat yang telah 

terkumpul dari warga dikumpulkan menjadi satu, dan dijumlahkan. Setelah 

terhitung jumlah zakat yang terkumpul kemudian panitia melakukan pembagian 

zakat, dalam pembagian zakat tersebut zakat dibagikan kepada janda, orang 

miskin, guru ngaji (ustadz), warga luar kampung yang mengikuti kegiatan 

keagamaan di masjid, untuk panitia zakat dan kemudian sisanya barulah di 

bagikan kepada warga
4
. 

Dimana permasalahannya disini setiap tahunnya pada saat membayar dan 

membagikan zakat tidak sesuai dengan aturan zakat yang ada, karena pada saat 

                                                 
4
 Erna, Muzakki Jalan Bintan Gg. Djadid, Wawancara, 5 Desember 2019. 
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pembagian disini tidak adil sebab yang mendapatkan zakat fitrah ialah orang yang 

rajin datang ke Mesjid atau menjadi jema‟ah tetap pada saat bulan Ramadhan saja. 

Ada juga orang yang dekat dengan pengurus mesjid atau pemilik mesjid tersebut 

maka dia sudah di pastikan untuk medapatkan zakat fitrah. Bagi masyarakat yang 

tidak aktif atau tidak pernah datang ke mesjid maka dia tidak akan medapatkan 

zakat fitrah. 

Pembagian zakat diatas sepintas cukup tidak adil untuk semuanya, baik 

masyarakat maupun pengurus yang melaksanakan zakat fitrah, tetapi dengan 

mengurangi hak kaum muslimin yang membutuhkan, karena mereka yang 

dianggap mampu dan berkecukupan tetap mendapat bagian yang merupakan hak 

fakir miskin. Padahal dalam Al-Quran surat At-Taubah sudah dijelaskan mengenai 

golongan-golongan yang berhak menerima zakat. Yusuf Qardhawi menjelaskan 

dalam bukunya hukum zakat, bahwa orang kaya adalah termasuk orang-orang 

yang tidak boleh menerima zakat. Hal tersebut dikarenakan, zakat diambil dari 

orang-orang yang kaya dan diperuntukkan kepada fakir miskin, sesuai dengan 

sabda Rasulullah mengenai orang-orang yang berhak dan lebih di diutamakan 

untuk menerima zakat, Terkait dengan persoalan zakat fitrah di masyaraakat 

Dumai. Oleh sebab itu penelitian mengaaangkat permasalahan terseini sebagai 

objek penelitian dengan judul “Pelaksanaan Zakat Fitrah Di Mesjid Darul 

Jadid Kelurahan Bintan Kecamatan Dumai Kota Menurut Fiqh Muamalah.” 

Penulis memilih penelitian di Mesjid Dharul Djadid Kelurahan Bintan 

Kecamatan Dumai Kota, karena pembagian zakat di Mesjid Dharul Djadid 

kelurahan tersebut cukup menarik untuk di teliti sebab zakat fitrah yang di 
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keluarkan oleh masyarakat di Mesjid Darul Jadid kelurahan bintan belum 

sepenuhnya terealisasi dengan baik. Penelaahan tentang Pelaksanaan zakat fitrah 

dirasakan penting, berawal dari keinginan penulis yang cukup besar untuk 

mengetahui pelaksanaan zakat fitrah di Mesjid Darul Jadid Kelurahan Bintan 

Kecamatan Dumai Kota. 

 

B. Batasan Masalah 

 

Penulis akan membatasi masalah penelitian ini yaitu untuk pelaksanaan 

zakat fitrah peneliti hanya mengfokuskan untuk meneliti Pelaksanaan yang 

dimaksud dengan pelaksanaan disini adalah pendistribusian hasil zakat fitrah ke 

mustahiq.  

  

C. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan batasan masalah yang telah dijelaskan, maka rumusan 

masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pelaksanaan pendistribusian zakat fitrah di Mesjid Darul Jadid 

Kelurahan Bintan Kecamatan Dumai Kota? 

2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pelaksanaan 

pendistribusian zakat fitrah di Mesjid Darul Jadid Kelurahan Bintan 

Kecamatan Dumai Kota? 
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D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Dalam melihat pokok permasalah tersebut diatas, maka penelitian ini 

dilakukan dengan tujuan, sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pendistribusian zakat fitrah di 

Mesjid Darul Jadid Kelurahan Bintan, Kecamatan Dumai Kota. 

b. Untuk mengetahui bagaimana Menurut Fiqh Muamalah pelaksanaan 

pendistribusian zakat fitrah di Mesjid Darul Jadid Kelurahan Bintan, 

Kecamatan Dumai Kota. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Sebagai bahan dalam menetapkan bagaima pelaksanaan zakat fitrah di 

Mesjid Darul Jadid Kelurahan Bintan, Kecamatan Dumai Kota. 

b. Untuk memperdalam pengetahuan dan menambah wawasan penulis 

terhadap masalah yang akan penulis teliti. 

3. Metode Penelitian 

a. Metode Pendekatan 

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan 

normatif dan sosiologis. Pendekatan normatif yaitu untuk menilai masalah di 

lapangan sesuai atau tidak dengan fiqh muamalah. Dalam hal ini penyusun 

gunakan untuk untuk mengetahui boleh atau tidaknya pelaksanaan zakat 

fitrah. Kemudian pendekatan sosiologis yang membahas pengaruh timbal 

balik antara perubahan hukum masyarakat.  

Pendakatan ini mengarah langsung terhadap persoalan yang ada di 
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lapangan mengenai gejala sosial yang terjadi di masyarakat serta faktor-faktor 

yang mempengaruhi terjadinya proses suatu hukum yang berlaku dalam 

masyarakat, khususnya alasan-alasan yang dipakai oleh amil sebagai 

pengelola zakat dalam memberlakukan zakat fitrah, sehingga nantinya dapat 

memberikan gambaran yang jelas serta konkrit apa yang sebenarnya terjadi di 

lapangan. 

b. Jenis Penelitian 

Dalam menyelesaikan tugas akhir ini penulis menggunakan jenis 

penelitian hukum sosiologis atau dikenal pula dengan penelitian hukum 

sosialis yuridis. Ini merupakan penelitian lapangan (Field Research) yang 

merupakan penelitian kualitatif berdasarkan data yang didapatkan di 

lapangan. Penelitian kualitatif justru dituntut untuk melakukan grounded 

research, yaitu menemukan teori berdasarkan data yang diperoleh di 

lapangan atau situasi sosial.
5
 

c. Lokasi Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field 

research). Yaitu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan sebenarnya 

yakni menyangkut data yang ada di lapangan.
6
 

Penelitian ini dilaksanakan pada masyarakat di Kelurahan Bintan 

Kecamatan Dumai Kota setempat. 

d. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek penelitian adalah orang-orang yang akan diteliti yang terlibat 

                                                 
5
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta,tt), 

hlm. 24. 
6
 Hadi Sutrisno, Metode Research, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2002),hlm.142 
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dalam penelitian ini. Berbeda dengan ilmu alam, yang bertujuan 

memperoleh teori-teori kausal yang memungkinkan dilakukan prediksi 

dan pengendalian, ilmu sosial, setidaknya menurut kaum subjektif, 

harus berusaha menjelaskan perilaku manusia agar dapat dipahami.
7
 

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini ialah masyarakat 

dalam pelaksanaan zakat fitrah di Mesjid Dharul Djadid Kelurahan 

Bintan Kecamatan Dumai Kota. 

2. Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah pelaksanaan zakat 

fitrah di Mesjid Dharul Djadid Kelurahan Bintan Kecamatan Dumai 

Kota. 

e. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan objek yang akan/ingin diteliti. Populasi ini 

sering juga disebut dengan universe. Anggota populasi dapat berupa benda 

hidup maupun mati, dan manusia, di mana sifat-sifat yang ada padanya dapat 

diukur atau diamati.
8
 Berdasarkan pengertian di atas maka yang menjadi 

populasi dalam penelitian ini adalah 2 orang amil zakat dan 18 0rang 

penerima zakat fitrah di Kelurahan Bintan, Kecamatan Dumai Kota. 

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan menggunakan 

teknik tertentu yang disebut teknik sampling.
9
 Tujuan berbagai teknik sampel 

itu ialah untuk mendapatkan sampel yang mencerminkan populasinya, atau 

                                                 
7
 Deddy Mulyana, Metode Penelitian Kualitatifi, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2006), cet-7, hlm.32. 
8
 Syahrum dan Salim, Metode Penelitian Kuantitatif, (Bandung: Cipta Pustaka Media, 

September 2009), hlm.113. 
9
 Husaini Usman, Metode Penelitian Sosial, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), hlm. 80. 
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secara teknik disebut sampel yang representatif.
10

 Sampel dalam penelitian 

ditetapkan dengan teknik total sampling, yaitu teknik penentuan sampel 

dimana jumlah sampel sama dengan populasi. Berdasarkan pengertian di atas 

maka sampel dalam penelitian ini sebanyak 2 orang amil zakat dan  18 orang 

penerima zakat fitrah di kelurahan Bintan Kecamatan Dumai Kota. 

 

E. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data 

a. Sumber Data 

1. Data Primer 

Sumber data primer, yaitu data yang diterima langsung dari 

masyarakat di kelurahan Bintan Kota Dumai. 

2. Data Sekunder 

Sumber data sekunder, yaitu data pendukung dalam penelitian ini 

yang didapatkan dari buku, dokumentasi, jurnal, dan dokumentasi yang 

berhubungan dengan objek yang akan diteliti.
11

 

b. Teknik Pengumpulan Data 

1) Observasi 

Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari penelitian baik secara 

langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Instrument 

yang dapat digunakan yaitu lembar pengamatan, panduan, pengamatan. 

Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi antara lain: ruang 

(tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian, atau peristiwa, 

                                                 
10

 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo, 1995), hlm. 82. 
11

 Sumandi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Rajawali Pers 2011), hlm. 23. 
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waktu, dan persamaan. 

Alasan penelitian melakukan observasi yaitu untuk menyajikan 

gambaran realitis perilaku atau kejadian, menjawab pertanyaan, 

membantu mengerti perilaku manusia, dan evaluasi yaitu melakukan 

pengukuran terhadap aspek tertentu melkukan umpan balik terhadap 

pengukuran tersebut.
12

 

2) Angket  

Merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan memberikan 

atau menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden dengan harapan 

memberikan respon atas pertanyaan tersebut. Daftar pertanyaan dapat 

bersifat terbuka, yaitu jika jawaban tidak ditentukan sebelumnya oleh 

penelitian. Adapun instrument daftar pertanyaan dapat beruapa 

pertanyaan (berupa isian yang akan diisi oleh responden), checklist 

(berupa pilihan dengan memberikan tanda pada kolom yang disediakan), 

dan skala (berupa pilihan dengan memberi tanda pada kolom berdasarkan 

tingkatan tertentu). 

3) Wawancara 

Merupakan pengambilan data yang didapatkan melalui proses 

tanya jawab langsung kepada responden yang ada di lapangan, adapun 

responden yang dimaksud meliputi pengurus kepanitiaan zakat fitrah, 

serta masyarakat masyarakat setempat.
13

 

 

                                                 
12

  Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Kencana 2011), hlm. 139 
13

 Abu Akhmadi, Metode Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara 2003), hlm. 84. 
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4) Dokumen 

 

Dokumen sebagai sebuah metode penelitian pengumpulan data. 

Anggapan ini biasanya terjadi dalam riset-riset historis, yaitu bertujuan 

untuk menggali data-data masa lampau secara sistematis dan objektif. 

Dokumentasi adalah instrument pengumpulan data. Metode observasi, 

kuisioner atau wawancara sering dilengkapi dengan kegiatan penelusuran 

dokumtasi. Tujuan untuk mendapatkan informasi yang mendukung 

analisis dan interpretasi data. 

 

F. Analisis Data 

Pada tahapan analisis data penelitian “membaca” data melalui proses 

pengkodingan data sehingga mempunyai makna. Analisis data sebagai proses 

mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan 

uraian dasar sehingga dapat ditemukan oleh data. Dalam penyususnan ini 

menggunakan metode kualitatif yaitu tidak mengunakan uji statistic karena 

datanya berupa data kualitatif yaitu kata-kata atau kalimat-kaliamat, gambar- 

gambar dan bukan angka-angka.
14

 

Salah satu cara yang dapat danjurkan ialah mengikuti langkah-langkah 

berikut yang masih sangat bersifat umum, yakni: 

a. Reduksi data 

Data yang diperoleh dalam lapangan itu perlu direduksi, 

dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal yang penting, 

                                                 
14

 Rachmat Kriyantono, Teknis Praktis Riset Komunikasi, (Jakarta: Kencana 2006), 

hlm.120. 
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sehingga mudah untuk dikendalikan. Data yang direduksi memberi 

gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan.
15

 

b. Display data 

 

Penyajian data adalah menyajikan dalam bentuk tabel, grafik, phie 

chard, dan sejenisnya.melalui penyajian data tersebut maka data 

terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin 

mudah. 

c. Mengambil kesimpulan dan verifikasi 

Dari data yang diperoleh sejak mulanya mencoba mengambil 

kesimpulan. Kesimpulan yang mula-mula masih sangat kabur, diragukan 

dengan bertambahnya data maka kesimpulan itu lebih “grounded”. Jadi 

kesimpulan harus senantiasa diverifikasi selama penelitian berlangsung. 

 

G. Metode Penulisan 

 

Setelah data-data diolah dan dianalisa, kemudian disusun dengan 

menggunakan metode-metode sebagai berikut: 

a. Deduktif, yaitu pendekatan berfikir yang berangkat dari pengetahuan yang 

bersifat umum yang bertitik tolak dari pengetahuan umum untuk menilai 

kejadian yang khusus.
16

 

b. Induktif, yaitu suatu metode yang berangkat dari data-data khusus kemudia 

dari data-data khusus dan konkrit itu ditarik yang bersifat umum. 

                                                 
15

 Aji Damanuri, Metode Penelitian Mu‟amalah, (Yogyakarta: STAIN Po Press, 2010), 

hlm. 85. 
16

 Sutrisno Hadi, Metode Research, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi 

UGM, 1981), hlm. 36. 
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c. Deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan suatu data dan membuat 

keterangan dan diambil dengan apa adanya di lapangan, sehingga dapat 

disusun sebagaimana diperlukan dalam penulisan ini.
17

 

H. Sistematika Penulisan 

Penulisan proposal ini terdiri dari 5 (lima) bab. Tiap-tiap bab terbagi lagi 

dalam sub bab yang memuat uraian dan bahasan tersendiri tetapi antara satu bab 

dengan bab yang lain saling berhubungan, dan memuat rangkaian yang tidak 

terpisahkan. Untuk lebih jelas sistematika proposal ini adalah sebagai berikut: 

BAB I :  PENDAHULUAN 
 

  Pada bab ini meliputi tentang permasalahan-permasalah yaitu: 

latar belakang masalah, batasan masalah, rumus masalah, tujuan 

dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

  Pada bab ini berisi tentang objek penelitian yang akan di teliti, 

dalam hal ini meliputi gambaran umum Kelurahan Bintan 

Kecamatan Dumai Kota. 

BAB III :  TINJAUAN TEORITIS 

 

  Pada bab ini berisi tentang gambaran umum zakat fitrah meliputi 

penegertian, dasar hukum, mustahiq dan muzakki. 

BAB IV :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

  Pada bab ini menjelaskan pelaksanaan zakat fitrah yang terjadi di 

                                                 
17

 Hidayat Syah, Metode Penelitian, (Pekanbaru: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Uin 

Suska Riau, 2007), hlm.65. 
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Mesjid Dharul Djadid Kelurahan Bintan, Kecamatan Dumai Kota 

menurut fiqh muamalah. 

BAB V : PENUTUP 

 

  Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berhubungan 

dengan hasil penelitian. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

16 

BAB II 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

A. Letak Geografis Kelurahan Bintan 

Kelurahan Bintan merupakan salah satu dari 5 ( lima ) Kelurahan yang 

terdapat di Kecamatan Dumai Kota. Kelurahan Bintan sebelumnya termasuk 

dalam salah satu Wilayah Kelurahan Dumai Timur. Namun berdasarkan Peraturan 

Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Kecamatan 

Dumai Kota dan Kecamatan Dumai Selatan Kelurahan Dumai Kota termasuk 

dalam Wilayah Kecamatan Dumai Kota.
18

 

Kelurahan Bintan merupakan salah satu Kelurahan yang berada ditengah – 

tengah Kota Dumai dengan luas wilayah ± 1,10 Km² dan batas-batas wilayah 

sebagai berikut:
19

 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Dumai Kota 

b. Sebelas Timur berbatasan dengan Teluk Binjai 

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Bumi Ayu 

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Sukajadi 

Daerah Kelurahan Bintan umumnya struktur tanah terdiri dari tanah 

podsolik merah kuning dari batuan endapan, dan alluvial serta tanah organosol 

dan gley humus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah. Dilihat secara 

topografi, Kelurahan Bintan berada pada lahan bergambut dengan kedalaman 0,5 

m dan ketinggian rata-rata berkisar 2 meter di atas permukaan laut. 

                                                 
18

 Profil Kelurahan Bintan Kecamatan Dumai Kota Tahun 2019 
19

 Ibid.  
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Kelurahan Bintan sangat dipengaruhi oleh iklim laut dengan kecepatan 

angin yang bertiup rata-rata 6 – 7 knot per jam dan curah hujan sebanyak 75 

sampai dengan 130 hari hujan per tahun. Musim hujan berlangsung pada bulan 

September s/d bulan Februari, sedangkan musim kering atau kemarau berlangsung 

pada bulan Maret hingga bulan Agustus. Iklim secara umum tropis dengan suhu 

udara berkisar antara 25Celcius sampai dengan 32Celcius, dengan tingkat 

kelembapan antara 82 – 84 persen. 

Peta Wilayah Kelurahan Bintan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Kondisii Demografis 

Penduduk Kelurahan Bintan berdasarkan sumber dari Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai per tanggal 31 Desember 2019 
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berjumlah sebanyak  8.699 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 4.570 jiwa 

dan perempuan sebanyak 4.129 jiwa yang tergabung di dalam 1.321 Kepala 

Keluarga (KK) dengan kepadatan penduduk sebesar 0,1 per-Km, yang tersebar 

pada 18 Rukun Tetangga (RT) yang ada di kelurahan.  

Komposisi penduduk Kelurahan Dumai Kota menurut Golongan Umur 

sebagaimana pada tabel dibawah ini : 

Tabel 1 

Jumlah Penduduk  Menurut Golongan Umur  

Tahun 2019 

 

NO Golongan Umur  

( Tahun) 

Jumlah 

( jiwa) 

1 2 3 

1. 0 – 5 407 

2. 6 – 10 838 

3. 11 – 20 1.365 

4. 21 – 30 1.805 

5. 31 – 40 1.955 

6. 41 – 50 1.094 

7. 51 – 60 763 

8. 61 – 70 364 

9. 70 > 108 

   

JUMLAH 8.699 

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai 2019 

Dari data  diatas dapat dilihat bahwa jumlah pendudk paling banyak ialah 

penduduk yang berumur 31 – 40 Tahun dengan jumlah 1.955 jiwa atau 2,2 % dari 

seluruh  jumlah penduduk yang ada di Kelurahan Bintan. Komposisi penduduk 

Kelurahan Bintan menurut Tingkat Pendidikan Per Kecamatan sebagaimana pada 

tabel dibawah ini : 
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Tabel 2 

Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan 

Tahun 2019 

 

No Tingkat Pendidikan 
Jumlah 

(Jiwa) 

1 2 3 

1 Belum Sekolah 389 

2 Tidak Tamat SD 271 

3 Tamat SD 969 

4 SLTP 819 

5 SLTA 819 

6 Diploma II 28 

7 Diploma III 131 

8 Strata I 169 

9 Strata II 8 

10 Strata III 0 

          JUMLAH  3.603 

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai 2019 

 
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai 2019 

23% 

9% 
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0% 
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STR III
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Kelurahan Bintan didiami oleh beraneka ragam etnis dan suku bangsa. 

Sedikitnya terdapat 8 (delapan) suku bangsa yang saat ini hidup berdampingan 

dan saling berbaur satu dengan yang lain secara damai, rukun dan harmonis. 

Kedelapan suku bangsa tersebut yakni Melayu, Aceh, Batak, Minang, Bugis, 

Lombok, Jawa, dan Tionghoa.  Heterogenitas ini menjadikan Kelurahan Bintan 

semakin kaya dengan keanekaragaman budaya, adat istiadat, dan norma-norma 

yang tumbuh ditengah-tengah masyarakat, dimana semuanya itu dapat dijadikan 

sebagai kekuatan untuk menangkal pengaruh-pengaruh negatif yang datang dari 

luar. 

 

C. Kondisi Ekonomi 

Karena Kelurahan Bintan yang terletak di wilayah perkotaan yang hampir 

seluruh wilayah nya tidak ada lagi lahan untuk bercocok tanam sehingga mata 

pencaharian penduduk lebih dominan wiraswasta dan perdagangan. Komposisi 

penduduk Kelurahan Bintan menurut mata pencaharian sebagaimana pada tabel 

dibawah ini : 
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Tabel 3 

Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian 

Tahun 2019 

NO Mata Pencaharian Jumlah jiwa  

1 2 3 

   

1 Belum Bekerja   

2 Mengurus Rumah Tangga 1.530 

3 Pelajar / Mahasiswa  

4 Pensiunan 29 

5 Pegawai Negeri Sipil 68 

6 Tentara Nasional Indonesia 4 

7 Kepolisian RI 15 

1 2 3 

8 Perdagangan - 

9 Petani / Pekebun - 

10 Karyawan Swasta 183 

11 Karyawan BUMN 2 

12 Karyawan BUMD 2 

13 Karyawan Honorer - 

14 Buruh Harian Lepas 79 

15 Buruh Nelayan Perikanan 0 

16 Pembantu Rumah 0 

17 Tukang Batu 0 

18 Tukang Kayu 0 

19 Tukang Jahit 11 

20 Dokter 2 

21 Bidan 4 

22 Perawat - 

23 Apoteker 7 

24 Pelaut 0 

25 Sopir 8 

26 Pialang 0 

27 Paranormal 0 

28 Pedagang 1.963 

29 Perangkat Desa 0 

30 Wiraswasta 315 

31 Mekanik 4 

32 Pastor 0 

33 Wartawan 0 

34 Ustadz / Mubaligh 2 

35 Anggota DPRD Kabupaten / Kota 2 

36 Dosen 3 

37 Guru - 

38 Pilot 0 

39 Pengacara 2 

Jumlah 4.235 
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai 2019 
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Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai 2019 

 

 

D. Visi Dan Misi 

Visi dan Misi merupakan suatu acuan bersifat taktis strategis yang 

menjabarkan pelaksanaan yang dijalankan oleh Kelurahan Bintan dalam rangka 
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23 

mengoptimalisasikan pemanfaatan dan pengembangan berbagai potensi dan 

sumber daya yang tersedia di Kelurahan Bintan.   

1.  Visi Pembangunan Kelurahan Bintan 

Untuk mendukung Visi Kota Dumai, Kelurahan Bintan mempunyai visi 

yang hendak diwujudkan yaitu:
20

 

” Terwujudnya Pelayanan Prima Melalui Pelayanan Yang Baik dan Cepat 

Terhadap Masyarakat di Kelurahan” 

2. Misi Pembangunan Kelurahan Bintan  

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Kelurahan Bintan di atas, 

ditetapkan Misi Pemerintah Kelurahan Bintan sebagai berikut:
21

 

 

Pertama 

Meningkatkan kualitas kinerja petugas Kelurahan dalam 

melayani masyarakat guna mewujudkan pelayanan prima 

terhadap masyarakat 

Kedua 
Meningkatkan pelayanan yang cepat dan ramah terhadap 

masyarakat 

Ketiga 

Menjalin komunikasi yang baik terhadap masyarakat guna 

terciptanya hubungan yang harmonis antara aparatur 

kelurahan dengan masyarakat 

Keempat 

Mewujudkan aparatur Kelurahan yang baik, ramah dan 

santun serta profesionalisme dalam menjalankan tugas yang 

dilandasi keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan yang 

Maha Esa 

 

Misi di atas disusun dengan mempertimbangkan adanya kebutuhan 

ataupun tuntutan pada masyarakat yang menginginkan adanya akuntabilitas 

penyelenggara pemerintahan, adanya aparatur yang bersih, dan terselenggaranya 

manajemen pemerintahan yang baik. Pemenuhan kebutuhan publik itu dijadikan 

misi yang hendak dicapai oleh Kelurahan Bintan, yakni melalui upaya 
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mewujudkan akuntabilitas publik sebagai salah satu pilar dari good governance, 

bersama dengan dua pilar lainnya yaitu transparansi dan partisipasi. Pemenuhan 

kebutuhan tersebut dilakukan oleh Kelurahan Bintan dengan jalan 

mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada 

segenap jajaran instansi pemerintahan dan melalui pemberian Pelayanan yang 

Baik, Cepat dan Efisien kepada Masyarakat. 

3. Tata Pemerintahan 

Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagi perangkat daerah 

kabupaten/kota dalam wilayah kerja kecamatan. Kelurahan dibentuk untuk 

meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan, dan 

pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan 

masyarakat. Kelurahan dibentuk di kawasan perkotaan dan atau di wilayah 

ibukota kabupaten/kota dan kecamatan.
22

 

Dalam menjalankan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan 

dan kemasyarakatan, di Kelurahan Bintan, dipimpin oleh seorang Lurah sebagai 

Kepala Kelurahan yang diangkat berdasarkan Keputusan Walikota Dumai dan 

dibantu oleh beberapa orang pegawai kelurahan yang terdiri dari :
23

 

1. Lurah    : JOKO SUSILO, S.Sos 

2. Sekretaris Kelurahan  : SUSI ANDRIANI LUBIS, S.Sos 

3. Kasi Pemerintahan  : FAJARIA RUSMEITY, SKM 

4. Kasi Pemberdayaan Masyarakat  

Dan Kesejahteraan Sosial  : LILIS RAUDAH, S.Sos 
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5. Kasi Ketentraman & Ketertiban : ARMEN.SH.,M.Si 

6. Pelaksana    : ELING AGUS SUSANTI 

7. Tenaga Kerja Sukarela  : ZULKIFLI  

8. Tenaga Kerja Sukarela  : SYAHRAINI 

Di dalam pelaksanaan tugas Pemerintahan, Lurah beserta staf bekerja pada 

tugas pokok dan fungsi yang telah ditentukan melalui  Keputusan Walikota 

Dumai Nomor : 72 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas 

Organisasi Kelurahan, maka susunan Organisasi Kantor Lurah Bintan Kecamatan 

Dumai Kota adalah Lurah, Sekretaris Pemerintahan, Seksi Pemberdayaan 

Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial dan Seksi Ketentraman dan Ketertiban.
24
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BAB III 

LANDASAN TEORI ZAKAT FITRAH 

 

A. Defenisi Zakat Fitrah 

Pengertian Zakat menurut bahasa berarti nam ‟(kesuburan), thahrah 

(kesucian), barakah (keberkahan), dan juga tazkiyahtathhr (mensucikan). Jadi 

zakat menurut bahasa dapat diartikan bahwa harta yang telah dikeluarkan 

zakatnya akan menjadi suci, tumbuh, berkah, terpuji, subur, bertambah dan 

berkembang. Menurut istilah, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang 

diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak 

menerimanya dengan persyaratan tertentu.fitrah adalah ciptaan, sifat asal.
25

 

 Zakat Fitrah Secara bahasa, zakat berasal dari kata " ٗانشكاج–ٚشكٗ –سك 

"yang berarti suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Zakat fitrah adalah sejumlah harta 

yang wajib ditunaikan oleh setiap mukallaf dan setiap orang yang nafkahnya 

ditanggung olehnya dengan syarat-syarat tertentu. Zakat fitrah merupakan zakat 

yang disyari‟atkan dalam agama islam berupa satu sha‟ sari makanan (pokok) 

yang dikelurkan seorang muslim di akhir bulan ramadhan, dalam rangka 

menampakkan rasaa syukur atas nikmat-nikmat Allah dalam terbuka dari puasa 

ramadhan dan peyemputnaanya. Oeh karena itu, zakat ini dinamakan dengan 

zakat fitrah karena kewajiban menunaikannya ketika masuk fitri (berbuka) diakhir 

ramadhan.
26
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B. Hukum Dan Dalil Syariat Zakat Fitrah 

Zakat merupakan salah satu sendi agama Islam yang menyangkut harta 

benda dan bertujuan untuk kemasyarakatan Banyak ayat Al-Qu‟ran dan hadits 

yang menjelaskan tentang Hukum zakat, di antaranya: 

1. Al-Qu‟ran  

Dalam Al-Qu‟ran, ada beberapa ayat yang menerangkan tentang 

diwajibkannya zakat bagi setiap Muslim, di antaranya dalam surat at-Taubah 

ayat 103:  

ِٓى تَِٓا  ٛ ذَُشكِّ َٔ ِٓۡى َصَدقَٗح ذُطَُِّٓزُْۡى  نِ َٰٕ ٍۡ أَۡي ُ ُخۡذ ِي ٱّللَّ َٔ ُۡىِۗ  ٍٞ نَّٓ ذََك َسَك ٰٕ ٌَّ َصهَ ۡىۖۡ إِ ِٓ ۡٛ َصمِّ َعهَ َٔ  

ٌٛع َعهٌِٛى   ًِ   َس

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). 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa segala sesuatu yang berharga (kekayaan) 

yang dimiliki manusia dan sudah memenuhi syarat dan rukun zakat, maka wajib 

dikeluarkan zakatnya.
27

 Adanya syarat dan rukun tersebut, merupakan prinsip 

keadilan yang diajarkan oleh Islam dan prinsip keringanan yang terdapat di dalam 

ajaran-ajarannya tidak mungkin akan membebani orang-orang yang terkena 

kewajiban tersebut untuk  melaksanakan sesuatu yang tidak mampu 

dilaksanakannya dan menjatuhkannya ke dalam kesulitan yang tidak diinginkan 

oleh Tuhan. 
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2. Hadits  

Hadits secara istilah (syar‟i) merupakan sabda, perbuatan, dan taqrir 

(perbuatan) yang diambil dari Rasulullah Saw Hadits yang menerangkan 

tentang zakat di antaranya yaitu :  

ْٔ َصاًعا  ٍز أَ ًْ ٍْ ذَ َسهََّى َسَكاجَ اْنفِْطِز َصاًعا ِي َٔ  ِّ ْٛ ُ َعهَ ِ َصهَّٗ َّللاَّ فََزَض َرُسُٕل َّللاَّ

 ًُ ٍْ اْن اْنَكثِِٛز ِي َٔ ِغِٛز  انصَّ َٔ َْثَٗ  اْۡلُ َٔ َكِز  انذَّ َٔ اْنُحزِّ  َٔ ٍْ َشِعٍٛز َعهَٗ اْنَعْثِد  أََيَز تَِٓا ِي َٔ  ٍَ ٛ ًِ ْسهِ

ََلجِ  ٌْ ذَُؤدَّٖ قَْثَم ُخُزِٔج انَُّاِص إِنَٗ انصَّ  أَ

Artinya: “Rasulullah Shallallahu „alaihi wa sallam telah 

mewajibkan zakat fithri sebanyak satu sha‟ kurma atau satu sha‟ gandum. 

Kewajiban itu dibebankan kepada budak, orang merdeka, laki-laki, 

wanita, anak kecil, dan orang tua dari kalangan umat Islam. Dan beliau 

memerintahkan agar zakat fithri itu ditunaikan sebelum orang-orang 

keluar menuju shalat („Ied)”. (HR Bukhari II/547 no. 1432, Muslim II/679 

no. 986)
28

 

 

Juga berdasarkan penafsiran Said bin Musayyib dan Umar bin Abdul Aziz 

terhadap firman Allah Ta‟ala: 

ٍْ ذََشكَّٗ  قَْد أَْفهََح َي

“Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya.” (QS. A-l 

A‟la: 14) 

Demikian pula ijma‟ (konsensus) para ulama menetapkan wajibnya zakat 

fithri, sebagaimana dikatakan Ibnu Al-Mundzir: “Para ulama yang kami 

menghafal dari mereka telah bersepakat bahwa shadaqah (zakat) fithri itu 

hukumnya wajib.” 
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Menurut mazhab Hanafi, hukum zakat fitrah adalah wajib dengan syarat-

syarat tertentu. Adaapun syarat wajibnya adaa tiga yaitu, islam merdeka, dan 

memiliki nishab yang lebih dari kebutuhannya.
29

 

Zakat fitrah waajib dibayarkan oleh seorang ayah untuk diri sendiri, anak 

yang masih kecil dan fakir, pembantu, dan anak yang sudah besar jika ia gila. 

Namun, jika ia berakal ayahnya tidak wajib membayarkan zakatnya meskipun ia 

fakir. Seorang suami tidaak wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk istrinya, tetapi 

jika ia mengeluarkan dengan sukarela diperbolehkan, meskipun tanpa izin dari 

istri. Sedangkan waktu wajibnya zakat adalah mulai dari terbinya fajar pada hari 

idul fitri hingga orang berangkat ke masjid untuk shalat id. 

Mazhab hambali mengatakan, zakat fitrah diwajibkan sebab tengelamnya 

matahari pada malam idul fitri bagi semua orang Islam yang memiliki harta lebih 

dari makanan untuk diri dan keluarganya pada hari idul fitri dan malamnya, serta 

lebih dari rumah, pembantu, kendaraan, pakaian, dan kitab-kitab yamh ia 

butuhkan. Zakat fitrah wajib dibayarkan untuk dirinya dan orang-orang muslim 

yang wajib ia beri nafkah. 

Mazhab syafi‟i mengatakan, zakat fitrah wajib bagi setiap orang muslim 

merdek ysng memiliki harta lebih dari makanan untuk ia dan keluarganya pada 

hari idul fitri dan malamnya, serta lebih dari apa yang dibutuhkan menurut adat 

kebiasaan, seperrti rumah dan pakaian. Zakat fitrah wajib dibayarkan untuk 

dirinya dan orang-orang muslim yang wajib ia beri nafkah. Oleh karenanya, orang 

fakir wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk pembantu dan kerabatnya yang 
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beragama Islam. Waktu wajibnya zakat ini adalah saat akhir bulan ramadhan dan 

saat awal bulan Syawal. 

Menurut mazhab maliki, zakat fitrah wajib atas setiap orang muslim 

merdeka yang mampu membayarnya pada waktu wajibnya zakat, baik dengan 

miliknya sendiri maupun dengan berutang jika mungkin. Orang yang bisa 

berutang dianggap mampu jika memiliki harapan untuk bisa melunasi, dengan 

syarat ia telah memiliki makanan untuk dirinya dan orang-orang yang wajib ia 

nafkahi pada hari idul fitri. Zakat firtah wajib dibayarkan untuk dirinya dan 

kerabat yang wajib ia nafkah.  

Mazhab syafi‟i mengatakan, zakat fitrah wajib bagi setiap orang muslim 

merdeka yang memiliki harta lebih dari pada yang dibutuhkan menurut adat 

kebiasaan, seperti rumah dan pakaian. Zakat fitrah wajib dibayar untuk dirinya 

dan orng-orang muslim yang wajib ia beri nafkah. Oleh karenanya, orang kafir 

wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk pembantu dan kerabatnya yang beragama 

islam. Waktu wajibnya zakat ini adalah saat akhir ramadhan dan saat awal bulan 

syawal. 

Menurut mazhab maliki, zakat fitrah wajib atas setiap orang muslim 

merdeeka yang mampu membayarnya pada waktu wajibnya zakat, hak dengan 

miliknya sendiri maupun dengan berutang jika mungkin. Orang-orang biasa 

berutang dengan mampu jika memiliki harapan untuk bisa melunasi, dengan 

syarat ia telah memiliki makana untuk dieinya dan orang-orang yang wajib ia 
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nafkahi padaa hari idul fitri. Zakat firah wajib dibayarkan untuk dirinya dan 

kerabat yang wajib  ia nafkahi.
30

  

 

C. Waktu Menunaikan Zakat Fitrah 

Waktu diwajibkan memunaikan zakat fitrah adalah setelah matahari 

tenggelam di hari terakhir bulan Ramadhan atau waktu masuk malam idul fitri. 

Adapun waktu yang disunnahkan untuk membayar zakat fitrah adalah sebelum 

melaksanakan salat idul fitri.
31

 Hal ini didasarkan pada hadits ibnu umar Ra, 

bahwasanya Rasulillah Saw, memerintahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah 

sebelum manusia keluar untuk melaksaanakan shalat idul fitri.  

Waktu pelaksanakan zakat fitrah dimulai setelah matahari terbenam pada 

malam idul fitri. Sebab, zakat fitrah itu syariatkan untuk mensucikan orang yang 

berpuasa. Maka dari itu, barang siapa yang hidup pada sebagian bulan Ramadhan 

dan mlam idul fitri, maka ia wajib menunaikan zakat fitrah. Atau diwajibkan 

kepada orang yang menanggung nafkah untuk menunaikan zakat fitrah mereka, 

apabila syaratnya terpenuhi. 

Maka, barang siapa yang hidup di bulan Ramadhan, dan ia masih hidup 

setelah matahari terbenam, kemudian wafat pada malam idul fitri, maka ia 

diwajibkan menunaikan zakat fitrah, sedangkan orang yang wafat sebelum 

matahari terbenam pada akhir Ramadhan, ia tidak diwajibkan menunaikan zakat 

fitrah. 
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Adapun bayi yang baru lahir pada sebelum matahari terbenam di hari 

terakhir bulan Ramadhan, dan ia masih hidup hingga matahari terbenam, maka 

bayi itu wajib menunaikan zakat fitrahnya. Sedangkan bayi yang lahir setelah 

matahari terbenam, maka bayi itu tidak wajib ditunaikan zakat fitrahnya, demikian 

pula apabila ada seseorang masuk islam sebelum matahari terbenam atau 

setelahnya. Orang yang menikah pada bulan ramadhan, dan hubungan 

pernikahannya masih berlangsung sampai matahari terbenam, ia wajib 

menunaikan zakat fitrah istrinya. Jika ia menikahi setelah matahari terbenam, 

maka ia tidak wajib menunaiikan zakat fitrah istrinya.
32

 

Berikut beberapa waktu untuk menunaikan zakat fitah:
33

 

1. Waktu boleh, yaitu pada pemulaan Ramadhan, mengingat sudah 

terpenuhinya sebab pertama diantara dua sebab diwajibkannya zakat, yaitu 

Ramadhan dan Idul Fitri. Oleh karena itu, boleh kiranya mendahulukan 

salah satunya atas yang lain, bukan mendahulukan kedua-duanya. 

2. Waktu wajib yaitu akhir Ramadhan dan awal syawal 

3. Waktu utama, yaitu setelah shalat subuh, dan sebelum shalaat Idul Fitri 

4. Waktu makruh, setelah shalat Idul Fitri, meskipun memang disunahkan 

mengakhirkannya untuk menunggu orang yag dekat seperti tetanggaa 

selama sebelum terbenam matahari 

5. Waktu haram yaitu waktu yang dilarang untuk menunda-nunda pembayaran 

zakat fitrah, yaitu akhir raya Idul Fitri ketika matahari telah terbenam. Hal 

itu diharamkan karena tujuan dari zakat fitrah adalah mencukupi kebutuhan 
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golongan kustahiq zakat pada hari Idul Fitri, karena hari itu adalah hari 

gembira ria.
34

 

Diantara waktu tersebut nabi menganjurkan agar mengutamakan dalam 

menbayar zakat fitrah sebelum ellaksanakan shalat Id.
35

 Dibolehkan pula 

mempercepat membayar zakat fitrah mulai dari awal bulan Ramadhan dan 

sepanjang bulan Ramadhan. Sebab, zakat fitrah itu diwajibkan karena dua sebab; 

puasa dibulan Ramadhan dan berbuka dari puasa. Jika kedua sebab ini ada, maka 

boleh mendahulukan salah satunya. Hal ini seperti zakat harta ditunaikan setelah 

yang mencukupi nisab, padahal haulnya belum tiba. Nnamun, tidak dibolehkan 

mempercepat pembayaran zakat fitrah pada sebelum bulan Ramadhan, karena hal 

itu telah mendahului dua sebab tersebut. Hal ini sama seperti membayar zakat 

harta sebelum mencukupi nisab dan haul tiba.
36

 

Para ulama berselisih pendapat, boleh tidaknya mempercepat pembayaran 

zakat fitrah.
37

 

1. Mazhab hanabilah 

Jumhur ulama mazhab hanabilah berpendapat tidak boleh mempercepat 

lebih dari 2 hari (sebelum id). Sebagian hanabilah membolehkan 

mempercepat pertengahan Ramadhan, sebagaimana dibolehkan 
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mempercepat adzan fajr dan berangkat dari muzdalifah (menuju mina) 

setelah pertengahan malam.
38

 

2. Mazhab malikiyah 

Ada dua pendapat dalam kebolehan mempercepat sehari hingga tiga hari (da 

yang membolehkan, ada pula yang tidak membolehkan).
39

 

3. Mazhab asy-syafi‟iyah 

Jumhur membolehkan mempercepat mulai dari awal bulan Ramadhan, 

pendapat lain ada yang merincinya, yaitu boleh mempercepatnya mulai 

terbinya fajar hari pertama bulan Ramadhan hingga akhir bulan, namun 

tidak boleh membayarnya di waktu malam pertama hari pertama bulan 

ramadhan,  karena waktu itu belum disyariatkan untuk puasa. Pendapat lain, 

boleh mempercepat dalam seleruh waktu pada tahun tersebut (sepanjang 

waktu). 
40

 

4. Mazhab hanafiyah 

Pendapat yang masyhur, mereka membolehkan mempercepat pembayaran 

dari awal haul. Abu hasan al-karjiy membolehkan mempercepat sehari atau 

dua hari (sebelum ied). Diriwayatkan dari Abu Hanifah bahwa ia 

meembolehkan mempercepat satu tahun hingga dua tahun. 

Yang rajin adalah pendapat yang membolehkan mempercepat sehari 

sehingga tiga hari, tidaak boleh dari itu.
41
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D. Syarat dan Rukun Zakat Fitrah 

Dalam kitab-kitab fiqih, banyak ahli fiqih yang membahas masalah syarat-

syarat zakat, baik syarat yang berhubungan dengan orang yang wajib 

mengeluarkan zakat maupun mengenai syarat harta yang wajib dizakati. 

Seseorang wajib mengeluarkan zakat jika sudah memenuhi syarat dan rukun 

berikut ini:
42

 

1. Syarat-syarat mengeluarkan zakat fitrah 

Diwajibkan zakat fitrah atas orang-orang yang telah terpenuhi syarat-

syarat berikut: 

a. Islam (tidak ada kewajiban zakat atas orang kafir). 

Zakat fitrah diwajibkan hanya kepada orang yang beragama islam. Hal ini 

berdasarkan padaa hadist riwayat ibnu Umar Ra, yang meyebutkan, “laki-laki 

dan perempuan dari kaum muslimin.
43

 

Pada hakikatnya, zakat fitrah diwajibkan pertama-tama untuk kerabatnya 

yang muslim, kemudian pembantunya yang muslim, kemudian ia menunaikan 

zakat fitrah orang yamg nafkahnya menjadi tanggunganya. Sebab, zakat fitrah 

itu seperti nafkah. 

Zakat fitrah diwajibkan kepada orang yang murtad jika kembali lagi ke 

agama islam. Karena kepemilikan hartanya tergantung pada masuk islamnya 

dia. Hal ini menurut pendapat yang lebih shahih daalam mazhab syafi‟i. Jika 

tetap murtad, di tidak diwajibkan membayar zakat fitrah.  
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b. Menjumpai dua waktu 

Seseorang yang menjumpai dua waktu dalam keadaan Islam, maka wajib 

menunaikan zakat fitrah. Adapun yang dimaksud dengan dua waktu ialah 

akhir bulan Ramadhan dan malam Idul Fitri (malam 1 syawal).
44

 

c. Mampu untuk menunaikan 

Seorang mukalaf yang diwajibkan menunaikan zakat fitrah disyaratkan 

memiliki kemampuan untuk menunaikannya ketika kewajiban itu tiba. Jika ia 

baru mampu setelah waktu kewajibannya selesai, maka ia tidak diwajibkan 

menunikannya. Adaapun yang dimaksud dengan mampu di sini ialah ia 

memiliki kelebihan harta untuk dirinya dan orang-orang yang nafkahnya 

menjadi tanggungannya, mulai pada malam Idul Fitri hingga siangnya, serta 

kelebihan harta untuk tempat tinggalnya dan untuk pembantunya jika 

pembantunya memerlukannya. Karena nafkah itu lebih penting maka nafkah 

lebih didahulukan. Rasulullah saw, bersabda: 

“Mulailah nafkah dari dirimu, baru kemudian orang-orang yang menjadi 

tanggunganmu.“  (HR. Bukhairi dan Muslim). 

Maka dari itu, sekalipun statusnya fakir, jika ia memiliki kemampuan 

untuk menunaikan zakat fitrah, ia tatap berkewajiban menunaikannya terkait 

dengan hal Rasulullah Saw bersabda: 

“Adapun orang kaya, maka Allah Swt, akan mensucikannya karena zakat 

yang ia keluarka. Sedangkan orang fakir Allah Swt, akan memberinya 
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sesuatu yang lebih baik dari apa yang orang fakir itu berikan (HR. Baihagi 

dan Daruquthni). 

Jika ada orang mengalami kesusahan saat terbenam matahari pada hari 

terakhir bulan Ramadhan, dan ia tidak diwajibkan menunaikan zakat fitrah. 

Kemampuan seseorang dalam bekerja bukan berarti dia selalu hidup dalam 

kemampuan. 

Membayar zakat fitrah itu lebih didahulukan dari pada membayar utang. 

Sebab, utang tidak menghalangi nafkah istri dan kerabat. Oleh kaena itu, 

utang juga tidak menghalangi zakat fitrah. Selain itu, zakat fitrah bergantung 

pada diri seseorang bukan padaa aset hartanya.
45

 

Adapun ukuran “lebih” untuk nafkah dirinya dan orang yang menjadi 

tanggunganya adalah ia memiliki makanan lebih dari satu sha, atau yang 

senilai dengan ukuran itu.jika harta yang lebih hanya setemgah sha, maka ia 

wajib menunaikan zakat fitrahnya. Hal ini berdasarkan pada hadis yang 

diriwayatkan oleh Abu Hurairah R, bahwasannya Rasulullah Saw, bersabda: 

“Apabila aku perintahkan kalian untuk mengerjakan suatu perkara, maka 

laksanakanlah itu semampu kalian. (HR. Bukhairi dan Muslim). 

Kalau seseorang baru mampu setelah waktu diwajibkan selesai, atau ia 

baru mampu padaa hari raya Idul Fitri, maka ia tidak wajib menunaikan zakat 

fitrah. Akan tetapi, dianjurkan baginya untuk menunaikannya. 
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2. Syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya  

a. Milik penuh.
46

  

Maksud milik penuh adalah bahwa kekayaan itu harus berada di 

tangannya, tidak tersangkut di dalamnya hak orang lain, dapat digunakan dan 

faidahnya dapat dinikmati. Jadi, harta tersebut berada di bawah kontrol 

pemiliknya atau berada di dalam kekuasaan pemiliknya secara penuh, 

sehingga memungkinkan orang tersebut untuk dapat menggunakan dan 

mengambil seluruh manfaat dari harta tersebut. 

Kekayaan yang pada dasarnya adalah milik Allah. Dialah yang 

menciptakan dan mengaruniakannya kepada manusia. Di samping Allah 

sebagai pemilik kekayaan tersebut, Dia memberikan kekayaan tersebut 

kepada hamba-hambaNya dengan maksud untuk menghormati, hadiah, 

ataupun cobaan kepada manusia, agar dapat merasakan bahwa mereka 

dihormati oleh Allah sehingga dijadikanlah manusia khalifah di bumi dan 

agar memiliki rasa tangungjawab tentang apa yang dikaruniakan dan 

dipercayakan kepada manusia. Alasan penetapan syarat ini adalah penetapan 

kepemilikan yang jelas, sebagaimana dalam firman Allah:  

  َٔ ٍَ ۡعهُٕوٞ  ٱنَِّذٚ ۡى َحّقٞ يَّ ِٓ نِ َٰٕ ٙٓ أَۡي آئِمِ  ٤٢ فِ ۡحُزٔوِ َٔ  نِّهسَّ ًَ   ٤٢ ٱۡن

Artinya: “Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian 

tertentu bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak 

mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)” (QS. Al-Ma‟aarij: 24-

25). 
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Ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam harta yang dimiliki, 

terdapat bagian tertentu yang diperuntukkan bagi orang-orang yang butuh, 

yang diberikan secara sukarela dan jumlah tertentu kepada orang-orang 

yang berhak menerimanya. Hal ini logis karena yang berhak menggunakan 

harta adalah pemiliknya dan jika barang itu berada di tangan orang lain 

atau masih bercampur dengan harta milik orang lain, bagaimana harus 

dikeluarkan zakat sedangkan harta itu belum di tangannya atau masih 

bercampur dengan hak orang lain.
47

  

Pemilikan yang dimaksud di sini hanyalah penyimpanan, 

pemakaian, dan pemberian wewenang yang diberikan oleh Allah kepada 

manusia. Oleh karena itu, pengertian pemilikan sesuatu oleh manusia yaitu 

bahwa manusia lebih berhak menggunakan dan mengambil manfaat 

sesuatu daripada orang lain, baik dengan jalan mengusai sesuatu tersebut 

melalui cara- cara pemilikan yang legal, misalnya dengan bekerja, 

berhutang, mendapat warisan, dan lain-lain.  

b. Mencapai satu nishab  

Pada umumnya zakat dikenakan atas harta jika telah mencapai suatu ukuran 

tertentu yang disebut dengan nishab. Nishab zakat yaitu batas minimal suatu 

harta yang wajib dizakati. Nishab juga merupakan batas apakah seseorang 

tergolong kaya atau miskin, artinya harta yang kurang dari batas minimal 
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tersebut tidak dikenakan zakat, karena pemiliknya tidak tergolong orang 

kaya.
48

 

c. Mencapai haul (satu tahun)  

Maksud mencapai haul yaitu bahwa benda wajib dizakati apabila telah 

melewati haul (satu tahun) secara sempurna. Masa haul (satu tahun) berlaku 

pada semua harta yang dizakati Kecamatanuali pada zakat tanaman, buah-

buahan, rikaz (harta terpendam).
49

 Haul tergantung pada sirkulasi harta yang 

wajib dikeluarkan untuk zakat. 

Harta tersebut berkembang Ketentuan tentang kekayaan yang wajib dizakati 

adalah bahwa kekayaan itu dikembangkan dengan sengaja atau mempunyai 

potensi untuk berkembang. Maksudnya, bahwa sifat kekayaan tersebut 

memberikan keuntungan, bunga, pendapatan, keuntungan investasi, ataupun 

pemasukan. Maksud dari kata berkembang dalam konteks ini yaitu 

meningkatnya jumlah harta atau kekayaan akibat dari perdagangan atau 

pembiakan, sehingga harta benda tersebut mempunyai sifat produktif atau 

dapat menambah penghasilan (membawa untung atau income).
50

  

Barang tersebut juga dapat dikembangkan dengan sengaja atau memiliki 

potensi untuk tumbuh dan berkembang agar mendapatkan keuntungan bagi 

pemiliknya. 

 

                                                 
48

 Husein As-Syahthah, Akuntansi Zakat Panduan Praktis Perhitungan Zakat 

Kontemporer, hlm. 11. 
49

 Imam Abi Husain Muslim bin al-Hajjaj, Shahih Muslim, Juz I, (Beirut-Libanon: Daar 

al-Fikr, 1993), hlm. 431. 
50

 Sjekul Hadi Poernomo, Sumber-Sumber Penggalian Zakat, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 

1992), hlm. 56. 



 

 

41 

d. Bebas dari hutang  

Pemilikan sempurna yang dijadikan persyaratan wajib zakat dan harus lebih 

dari kebutuhan primer di atas, juga harus cukup se-nishab yang sudah bebas 

dari hutang. Bila pemilik mempunyai hutang yang menghabiskan atau 

mengurangi jumlah se-nishab itu, tidaklah wajib zakat, Kecuali bagi sebagian 

ulama fiqih, terutama tentang kekayaan yang berkaitan dengan kekayaan tunai, 

sebab perbedaan pendapat mereka tentang zakat, dan perbedaan pendapat 

mereka tentang bebas dari hutang, sebagaimana terungkap dari pernyataan Ibnu 

Rusyd apakah zakat itu ibadat ataukah hak orang miskin yang mutlak ada 

dalam suatu kekayaan.
51

  

Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa zakat adalah hak fakir miskin, 

mengatakan bahwa zakat tidak wajib atas kekayaan seseorang yang memiliki 

hutang. Oleh karena itu, hak orang yang memberi hutang lebih dahulu masanya 

daripada hak fakir miskin tersebut, tetapi orang yang berpendapat bahwa zakat 

itu adalah ibadah mengatakan bahwa zakat wajib atas orang yang memegang 

kekayaan. Maka hal itu merupakan syarat dan penentu wajib zakat bagi 

seseorang baik ia mempunyai hutang maupun tidak, karena hal demikian 

bertabrakan dengan dua kepentingan, yaitu kepentingan Allah dan urusan 

dengan manusia. 

 

E. Orang yang Diwajibkan untuk Menunaikan Zakat Fitrah 

Apabila persyaratan zakat fitrah telah cukup, maka seseorang mukallaf 

wajib menunaikan zakat fitrah untuk dirinya. 
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Sebagaimana ia juga wajib menunaikan zakat fitrah atas orang yang 

nafkahnya menjadi tanggungannya karena ikatan perkawinan, kekerabatan atau 

karenaa bantuan (pembantu), maka ia wajib menunaikan zakat fitrah untuk 

istrinya, kedua orang tuanya, dan anak-anaknya, meskipun mereeka sudah 

dewasa. Ia juga wajib menunaikan zakat fitrah untuk pembantunya dan pembantu 

istrinya kalau istrinya memerlukan pembantu, atau yang biasanya membantu 

istrinya. 

Adapun anak yang sudah baligh yang mampu berusaha dan bekerja 

mencari nafkah, maka bapaknya tidak wajib menunaikan zakat fitrahnya, 

sebagaimana tidak wajib menunaikan zakat fitrah kerabatnya yang diwajibkan 

menafkahinya jika mereka sudah mampu dan bekerja. Dan, tidak boleh 

menunaikan zakat fitrah mereka, kecuali dengan izin mereka. 

Jika seorang mukallaf hanya mampu menunaikan satu zakat fitrah saja, 

maka ia wajib menunaikannya untuk orang lain, maka itu tidak sah, dan kesucian 

dirinya masih dalam tanggungannya.  

Bila si istri mampu, sedangkan suami tidak mampu, maka si istri tidak 

diwajibkan menunaikan zakat fitrah dirinya sendiri. Akan tetapi, dianjurkan bagi 

si istri menunaikannya sebagai jalan keluar dari perselisihan pendapat. 

Sebagaimana menurut pendapat para ulama:
52

  

1. Menurut Imam Nawawi, kepala keluarga wajib membayar zakat fitrah 

keluarganya. Bahkan menurut Imam Malik , Imam Syafi‟i dan mayoritas 
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ulama, wajib bagi suami untuk mengeluarkan zakat istrinya karena istri adalah 

tanggungan nafkah suami. 

2. Menurut Syaikh Muhammad Bin Shalij Al-Utsaimin, jika mereka mampu, 

sebaiknya mereka mengeluarkan atas nama diri mereka sendiri, karena padaa 

asalnya masing-masing mereka terkena perintah untuk menunaikannya.  

 

F. Ukuran yang Diwajibkan pada Zakat Fitrah dan jenisnya 

Apabila persyaratan zakat fitrah pada dir seseorang nukallaf  telah 

terpenuhi, maka ia wajib menunaikan satu sha‟ makanan pokok di daerah ia 

tinggal.
53

 Hal ini berdasarkan pada hadist riwayat Abu Said al-Khudri, ia berkata: 

“ Kami menunakan zakat fitrah ketika Rasulullah Saw, masih bersama kami untuk 

anak-anak dan orang dewasa, orang merdeka, dan budak sahaya dengan ukuran 

satu sha makanan, atau satu sha‟ susu kering, atau satu sha gandum, atau satu 

sha kurma, atau satu sha anggur kering.” (HR. Bukhairi dan Muslim). 

Berdasarkan hadist diatas, bahwa ukuran zaakat fitrah yang wajib 

dikeluarkan adalah 1 sha kurma atau gandum atau sesuai dengan makanan pokok 

suatu negeri. Menurut ukuran zaman sekarang para ulama berbeda pendapat. Ada 

yang mengatakan bahwa 1 sha‟ sama beratnya dengan 2,157 Kg. 

Ada pula yang menetapkan 1 sha‟ sama beratnya dengan 2 kg lebih 40 

gram. Sebagaimana hasil penelitian syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. 

Dan adapula yang menetapkan bahwa 1 sha sama beratnya dengan 2,5 Kg 

sebagaimana yang berlaku di Indonesia. Sedangkan menurut penelitian Syeikh 
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Abdul Aziz bin Baz dan dipakai daalam fatwa Lajnah Daimah kerajaan Saudi 

Arabia bahwa 1 sha sama beratnya dengan 3 Kg.
54

 

Zakat fitrah diwajibkan sesuai dengan makanan pokok penduduk suatu 

daerah, baik berupa gandum, kurma, susu kering, keju, beras, atau kismis. Sebab, 

zakat fitrah adalah kewajiban yang diwajibkan pada diri manusia. Oleh karena itu, 

ia berhubungan dengan makanan manusia. Saat mengeluarkan zakat ini, 

dibolehkan membayar dengan makanan pokok yang lebih baik kualitasnya, 

meskip un yang dimakan sehari0hari jenis makanan yang berkualitas rendah.  

Jika diperhatikan dengan seksama, gandum lebih bermanfaat sebagai 

makanan pokok daripadaa kurma, beras, dan kismis. Sedaangkan kurma lebih 

daripada kismis sentu saja ini berbeda sesuai dengan kondisi dan situasi di daerah 

tertentu. Untuk di Indonesia, kebanyakan menggunakan beras sebagai mekanan 

pokoknya.
55

 

Jika di suatu daerah terdapat tidak hanya satu jenis maakanan pokok, dan 

tidaak ada yang lebih dominan, maka seseorang diwajibkan menunaikan zakat 

fitrah sesuai dengan makanan pokok yang ia makan sehari-hari. Atau, ia bisa 

memilih beberapa makanan pokok yang adaa di daerahnya. Akan tetapi, yang 

lebih afdal adalah ia menunaikan zakat fitrah dengan makanan pokok yang 

terbaik.
56

 

Bila di sebuah daerah tidaak ada makanan pokok sama sekali, maka zakat 

fitrahnya disesuaikan dengan makanan pokok daerah yang terdekat. Jika ia derada 
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di antara dua daerah yang makanan pokoknya berbeda, maka ia boleh memilih 

makannan pokok mana saja yang ia bayarkan sebagai zakat fitrah.
57

 

 

G. Muzakki (Pemberi Zakat) 

Muzakki adalah orang yang menunaikan (membayar) zakat.tidak semua 

orang Islam bisa menjadi muzakki tanpa memenuhi syarat-syarat yang telah 

ditentukan oleh Syara‟. Menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang 

Pengelolaan Zakat Pasal 1 (ayat 5), muzakki adalah seorang muslim atau badan 

usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
58

 

Mengenai syarat-syarat wajib bagi seorang muzakki , Sulaiman Rasjid 

menyatakan bahwa: 
59

 

1. Islam, kewajiban zakat fitrah hanyalah diwajibkan bagi orang Islam, karena 

zakat fitrah merupakan salah satu amalan pendekatan diri kepada Allah, dan 

pembersih bagi orang yang berpuasa dari dosa dan kesia-siaan, dan orang kafir 

bukan termasuk orang yang wajib menunaikan zakat fitrah, namun mereka 

akan di hukumi di akhirat kelak karena meninggalkannya. Sedangkan orang 

yang tidak beragama Islam tidak wajib membayar zakat fitrah. 

2. Orang itu ada sewaktu terbenam matahari, hari penghabisan bulan Ramadhan, 

tidak wajib fitrah atasnya. Begitu juga orang lahir sesudah terbenam matahari. 

Dan orang yang kawin sesudah terbenam matahari tidak wajib membayarkan 

fitrah istrinya yang baru dikawininya itu. Karena di dalam hadis “zakat fitri 
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(berbuka) bulan Ramadhan”. yang dinamakan berbuka dari bulan Ramadhan 

ialah malam hari raya, jadi malam hari raya itulah waktu wajibnya fitrah. 

3. Dia mempunyai kelebihan harta dari pada keperluan makanan untuk dirinya 

sendiri dan untuk yang wajib dinafkahinya, pada malam hari raya dan siang 

harinya. Orang yang tidak mempunyai kelebihan, tidak wajib membayar fitrah. 

 

H. Mustahiq (Penerima Zakat)  

Mengenai orang yang berhak menerima zakat fitrah, terdapat perbedaan 

pendapat:
60

 

1. Zakat itu wajib dibagikan kepada asnaf yang disebutkan dalam AL-

Qur‟an. 

2. Zakat fitrah itu boleh saja diberikan kepada asnaf yang delapan, tetapi 

lebih khusus kepada fakir miskin (jumhur ulama) 

3. Zakat fitrah itu dibagikan khusus untuk fakir miskin saja. Pendapat ini 

dipegang oleh sebagian Maliki, Ibnu Taimiyah, karena zakat fitrah itu 

khusus membersihkan diri pribadi dan memberikan makan orang miskin 

 

I. Orang Yang Tidak Berhak Menerima Zakat 

Sebagaimana telah dijelaskan orang-orang yang berhak menerima zakat 

ada delapan golongan, dan orang-orang yang tidak berhak menerima zakat ada 

lima golongan, sebagaimana penjelasan berikut ini :
61

 

1. Orang kaya dengan harta, atau kaya dengan usaha dan penghasilan. 

2. Hamba sahaya, karena mereka mendapat nafkah dari tuannya. 
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3. Keturunan Rasulullah saw. 

4. Orang dalam tanggungan yang berzakat, artunya orang yang berzakat tidak 

boleh memberikan zakatnya kepada orang yang dalam tanggungannya 

dengan nama fakir atau miskin, sedaangkan mendapatkan nafkah yang 

mencukupi. 

5. Orang yang tidak beragama islam, karena pesan Rasulullah saw. Kepada 

Mu‟az, “beritahukanlah kepadaa mereka (umat islam),” diwajibkan atas 

mereka zakat. Zakat itu diambil dari orang kaya da diberikan kepada orang 

fakir di antara mereka. (Mughniyah, 2008: 197)  

J. Hikmah Disyariatkannya Zakat Fitrah 

Zakat fitrah diwajibkan untuk mensucikan diri menyempurnakan 

kekurangan-kekurangan saat menjalankan ibadah puasa Ramadhan. Zkat ini ibarat 

sujud sahwi serta yang dilakukan bila terdapat kekurangan di dalam shalat Waki‟ 

bin Al-Jarrah berkata, “zakat fitrah bagi puasa Ramadhan itu seperti sujud sahwi 

di dalam shalat. Zakat fitrah berguna untuk menyempurnakan puasa Ramadhan, 

sebagaimana sujud sahwi yang menjadi penyempurns kekurangan di dalam 

shalat.” 

Terkaid dengan keistimewaan zakat fitrah, Ibnu Abbas berkata:
62

 

“sesungguhnya, Rasulullah Saw, mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan 

orang yang berpuasa dari omongan yang tidak bermanfaat daan kotor, serta 

memberi makan kepada fakir miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum 

shalat Idul Fitri, maka itu adalah zakat yang diterima. Sedangkan jika ditunaikan 
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setelah shalat Idul Fitri, maka itu adalah shadaqah biasa.” (HR. Abu Dawud, 

Ibnu Majah, dan Daruquthni). 

Zakat fitrah juga diwajibkan untuk memberikan kecukupan kepada kaum 

fakir dan miskin dari meminta-minta pada hari raya idul fitri sehingga mereka 

dapat merasakan kegembiraan di hari kemenangan tersebut. Daan membersihkan 

diri dari sifat kikir dan akhlak yang tercela, serta mendidik diri agar kebahagiaan 

ini dapat dirasakan oleh semua kalangan masyarakat muslim.
63

 Dan juga sebagai 

tanda rasa syukur seorang hamba atas nikmat yang telah limpahkan sehingga 

seorag mukmin dapat lebih menyempurnakan ibadah puasanya.
64

 

 

 

K. Mengeluarkan Zakat Fitrah Dengan Uang 

Ulama berbeda pendapat dalam permasaalahan ini. Jumhur ulama 

mengatakan tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah berupa uang. Ini yang 

dipegang kuat oleh Malikiyah, Syafi‟iyah, Hanabilah dan Dhaririyah. Sedangkan 

ulama lain, seperti Hasan Al-Bashriy, Umar Bin Abdil Aziz, Abu Hanifah 

berpendapat boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan uang.
65
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Pelaksaan zakat fitrah di Masjid Darul Jadid Kelurahan  Bintan Kota 

Dumai, terdapat ketidak sesuaian antara syariat islam dengan praktik 

dilapangan, dimana penyaluran zakat fitrah  hanya di bagikan  kepada 

orang-orang yang terdekat dengan pemilik masjid, pengurus masjid dan 

masyarakat yang menjadi jamaah tetap selama bulan Ramadhan tanpa 

melihat orang itu mampu atau tidak mampu yang penting yang sudah 

menjadi jamaah tetap selama bulan Ramadhan ini sudah dipastikan mereka 

itu akan mendapatkan zakat fitrah tanpa ada pengecualikan. Terhadap 

kebijakan tokoh masyarakat dan pengurus masjid, biasanya sering menjadi 

buah bibir oleh masyarakat setempat, mereka yang merasa pantas 

mendapatkan bagian dari zakat tetapi oleh panitia amil zakat didahulukan 

kepada orang-orang terdekat dan yang dikenal saja. 

2. Tinjauan fikih muamalah terhadap pelaksanaan zakat fitrah di Masjid 

Darul Jadid Kelurahan Bintan Kota Dumai jika ditinjau dengan konsep 

adil menurut Islam belum sesuai. Karena dalam pelaksanaan pembagian 

zakat fitrah tidak merata sehingga hal tersebut mengurangi hak para 

mustahiq terutama fakir miskin. Hal ini tentu tidak dibolehkan  karena 

bertentangan dengan ketentuan dalam surat At-Taubah ayat 60, yang mana 

yang berhak menerima zakat adalah 8 asnaf yaitu, fakir, miskin, amil 

zakat, mualaf, riqab, gharimin, fii sabilillah dan ibnu sabil. 
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B. Saran 

Dengan  adanya  beberapa  penjelasan  di atas, maka penulis mengajukan  

saran untuk  menjadi bahan pertimbangan  kepada badan  amil  Zakat.  

1. Apabila Zakat Fitrah sudah terkumpul, maka bagikanlah kepada fakir 

miskin yang lebih membutuhkannya demi kemaslahatan kita bersama. 

2. Panitia Zakat Fitrah diharapkan  untuk  bisa menentukan  kriteria Zakat 

Fitrah dan siapa saja yang lebih diprioritaskan untuk menerima Zakat. 

3. Mengedepankan sikap hati-hati dalam menentukan suatu keputusan demi 

kemaslahatan umat beragama. 

Agar tidak lagi menjadikan kebiasaan-kebiasaan tersebut sebagai  tolak 

ukur dalam penyaluran zakat fitrah, karena terlalu mengabaikan hak-hak fakir 

miskin yang seharusnya pada hari itu (Idul Fitri) tidak merasa kelaparan dan dapat 

bersama-sama menyambut hari raya umat islam dalam keadaan gembira ria. 
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LAMPIRAN INSTRUMEN PENELITIAN 
 

ANGKET PENELITIAN 
 

Petunjuk Pengisian: 
 

1. Angket ini dibuat untuk kepentingan ilmiah, tidak akan 

mempengaruhi kedudukan saudara di dalam masyarakat ataupun 

di pemerintah. 

2. Jawablah pertanyaan yang diajukan sesuai dengan kenyataan yang 

saudara alami dengan memberikan tanda silang (x) pada salah satu 

pilihan saudara anggap benar. 

3. Atas kesediaan saudara mengisi dan mengembalikan angket ini 

kami ucapkan terima kasih. 

 
1. Apakah zakat fitrah merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang 

telah mencapai syarat? 

a. Ya 

b. Tidak 

2. Apakah masyarakat mengetahui sistem pembayaran zakat fitrah di 

masjid darul jadid ? 

a. Mengetahui  

b. Tidak mengetahui 

3. Apakah masyarakat mengetahui bagaimana cara pembagian zakat 

fitrah? 

a. Mengetahui  

b. Tidak mengetahui 

4. Apakah pembagian zakat fitrah ini sudah tepat sasaran? 

a. Ya  

b. Tidak  

5. Apakah masyarakat mengetahui waktu pengumpulan zakat fitrah? 

a. Ya 

b. Tidak 
  



PEDOMAN WAWANCARA 
 

 

 

Wawancara langsung dilakukan dengan mengajukan beberapa 

pertanyaan, yaitu sebagai berikut: 

1. Apakah pelaksanaan zakat fitrah sudah sesuai dengan delapan asnap? 

2. Apakah pembagaian zakat fitrah di masjid darul jadid sudah sesuai 

dengan fiqh muamalah? 

3. Bagaimana teknis pembayaran zakat fitrah di masjid darul jadid? 

4. Bagaimana prosedur pelaksanaan zakat fitrah di masjid darul jadid? 

5. Berapa jumlah masyarakat yang berhak menerima zakat fitrah? 



LAPIRAN DOKUMEN 
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