
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam memberikan pandangan, keyakinan dan jalan hidup bagi umat

manusia agar mampu mengatasi segala masalah di dunia, dan mengantarkannya

kepada kehidupan kekal bahagia di akhirat kelak. Dalam hal ini Islam

memberikan tekanan pada keseimbangan kehidupan, yakni memandang

kehidupan individu sama pentingnya di kehidupan akhirat kelak. Selain itu Islam

juga memandang kehidupan individu sama pentingnya dengan pembangunan

kehidupan sosial, mencari nafkah untuk kehidupan dunia sama pentingnya dengan

pergi ke masjid untuk beribadah.

Islam tidak melarang penganutnya untuk berusaha mencari harta, hanya

saja ketika seseorang sudah berhasil mendapatkan harta, maka harus diingat

bahwa dalam harta itu terdapat hak yang harus diberikan kepada mereka yang

kurang beruntung dan terjerat dalam kemiskinan.1

Dengan demikian Islam adalah agama yang menawarkan pandangan hidup

seimbang dan terpadu untuk mengantarkan kepada kebahagiaan hidup melalui

keadilan sosioekonomi dan persaudaraan dalam masyarkat. Disisi lain Islam juga

mempunyai misi untuk menegakkan keharmonisan antara kebutuhan moral dan

material. Islam pun menyampaikan ajaran bahwa untuk memenuhi kebutuhan

hidupnya, manusia harus bekerja keras supaya terhindar dari kemiskinan dan

1Umrotul khasanah, Manajemen Zakat Modern, (Malang: UIN MALIKI PRESS, 2010),
cet. ke-1, h. 2.

1



mendapat mencukupi kebutuhan dirinya, dan lebih lanjut agar dapat

mengeluarkan zakat serta sedekah.2

Zakat menurut bahasa diambil dari kata zakat yang berarti berkah tumbuh,

bersih dan baik.3 Sedangkan menurut istilah fikih berarti sejumlah harta tertentu

yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Perintah

berzakat ini terdapat dalam surat al-Quran surat at-Taubah ayat 103 yang

berbunyi:

یھِ  لِِھۡم َصَدقَٗة تُطَھُِّرھُۡم َوتَُزكِّ ُخۡذ ِمۡن أَۡمَوٰ

١٠٣َعلِیٌم 

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)”.4

Secara umum zakat dibagi kepada dua macam yaitu: Pertama, zakat yang

terkait dengan harta benda, seperti zakat binatang ternak, zakat penghasilan,  hasil

tanaman, buah-buahan, dan lain-lain. Kedua, zakat yang terkait dengan jasmani,

yaitu zakat fitrah, karena diwajibkan pada saat hari raya Idul Fitri. Zakat ini juga

2Umrotul khasanah, op.cit., h. 4

3 Yusuf Qardawi, Hukum Zakat,alih bahasa oleh Salman Harun dkk, (Bogor: Pustaka
Litera Antar Nusa,2011), cet. ke-7, h.34

4 Departemen. RI, al-Quran dan terjemahannya, (Semarang : PT. Karya Toha Putra,
1996), cet. Ke-3, h.297



disebut zakat tubuh, karena demi mensucikan dan membersihkan jiwa serta

membuat amal baik seseorang semakin bertambah.5

Zakat fitrah merupakan zakat yang disyariatkan dalam agama Islam berupa

satu sha’ dari makanan pokok yang dikeluarkan seorang muslim di akhir bulan

Ramadhan, dalam rangka menampakkan rasa syukur atas nikmat-nikmat Allah

SWT dalam berbuka dari puasa Ramadhan dan penyempurnaanya oleh karena itu

dinamakan zakat fitrah.6

Zakat fitrah memiliki hikmah yang banyak, diantaranya untuk mensucikan

orang yang berpuasa dari perkara yang sia-sia, memberikan kecukupan kapada

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

mereka dapat bersenang-senang dengan orang kaya pada hari tersebut dan

sebagainya.7

Adapun dasar hukum tentang kewajiban membayar zakat fitrah terdapat

dalam al-Quran surat al-A’la ayat 14-15 yang berbunyi:

١٥َوَذَكَر ٱۡسَم َربِّھِۦ فََصلَّٰى ١٤قَۡد أَۡفلََح َمن تََزكَّٰى 
Artinya:“Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan

beriman). Dan dia ingat nama Tuhannya, lalu dia sembahyang.” (QS.
al-A’la ayat 14-15)8

Ayat ini dipahami sebagai dalil tentang zakat fitrah sebagaimana dalam

riwayat Ibnu Huzaimsah bahwasanya ayat ini diturunkan berkenaan dengan zakat

5 Imam al-Jazairy, Fiqh Perbandingan Lima Mazhab, Jilid 2, (Jakarta: Cahaya Ilmu,
2007), cet. Ke 1, h. 128.

6 Zulkifli, Panduan Praktis Pintar Memehami Zakat,(Pekanbaru : Suska  Press, 2014), cet
ke-1, h. 64

7Ibid

8 Depag. RI, al-Quran dan terjemahannya, (Semarang : PT. Karya Toha Putra, 1996),cet.
Ke-3, h. 1052



fitrah, takbir hari raya puasa dan shalat Id diambil pengertian dari ayat ini, bahwa

zakat fitrah adalah salah satu perintah agama, dan pekerjaan yang mendatangkan

keuntungan dan kemenangan. Sa’id Ibn Musayyab dan Umar Ibn Abdil Aziz

mengatakan,”zakat yang dimaksud dalam ayat ini adalah zakat fitrah.”9

Sedangkan dasar yang mewajibkan membayar zakat fitrah dari hadits nabi

seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi:

آنَّ َرُسوُل هللاِ َصْلَعْم فََرَض َزَكاةَ ْالفِْطِر ِمْن : ُعَمَرَرِضَي هللاُ َعْنھَُماَعْن َعْبُدهللاِ اْبنُ 

, اَْوَعْبدٍ , َعلَى ُكلِّ ُحرٍّ , آْو َصاًعاِمْن َشِعْیرٍ , َرَمَضاَن َعلَى النَّاِس َصاًعاِمْن تََمر

)روه المسلم(َذَكٍراَْواُْنثَى ِمَن ْالُمْسلِِمْیَن 

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar RA, bahwa Rasulullah mewajibkan zakat
fitrah dibulan Ramadhan bagi kaum muslimin, yang terdiri dari satu
sha’ kurama atau satu sha’ gandum. Baik untuk orang yang merdeka,
hamba sahaya, laki-laki atau wanita dari kaum muslimin. (HR.
Muslim.)”10

Dari ayat al-quran dan hadits tersebut dapat dipahami bahwa zakat fitrah

merupakan kewajiban yang harus dibayarkan pada saat bulan ramadhan.

Adapun syarat untuk menunaikan zakat fitrah ialah:

1. Beragama Islam.

Sedangkan orang kafir tidak wajib untuk menunaikannya, sebab

zakat firah adalah suci mensucikan, sementara orang kafir tidak termasuk

kedalamnya. Namun jika ia memiliki  tangguangan untuk membantu

serorang muslim (yang berada dibawah tanggungannya), maka ia harus

mengeluarkan atas namanya. Adapun bagi orang yang murtad, jika ia

9 M. Hasbi ash-Shiddieqy, Pedoman Zakat, (Semarang: Pustaka Riski Putera, 2009), cet
ke-1, h. 250.

10 Imam Nawawi, Shahih Muslim, ( Beirut-Libanon: Darul Fikri: 1983), Juz 7, h. 57.



kembali ke pangkuan Islam, maka ia wajib zakat fitrah dan jika ia tidak

kembali ke pangkuan Islam maka tidak wajib zakat fitrah.11

2. Mampu

Adapun batasan mampu menurut mayoritas ulama, adalah

mempunyai kelebihan makanan bagi dirinya dan orang-orang yang

menjadi tanggungannya pada malam hari dan siang ‘ied. Jadi apabila

keadaan seseorang demikian berarti dia termasuk orang yang mampu dan

wajib mengeluarkan zakat fitrah. 12 Sedangkan bagi orang yang tidak

mampu mengeluarkan zakat fitrah maka baginya tidak wajib membayar

zakat fitrah. Adapun ukuran tidak mampunya yaitu tidak memiliki

makanan pokok untuk diri dan keluarganya pada malam idul fitri dan

siangnya yang cukup untuk membayar zakat, maka ia termasuk orang

yang tidak mampu membayar zakat fitrah.13

Zakat fitrah boleh dibayarkan secara langsung kepada mustahik, akan

tetapi apabila disuatu tempat telah ada panitia penerimaan dan penyaluran zakat,

maka pembayaran zakat lebih baik melalui panitia tersebut.14

Kepatuhan kepada pemimpin atau tokoh masyarakat ( ulama) menjadi

pijakan dalam pembayaran dan pengelolaan zakat.15 Suasana kehidupan di tengah

masyarakat tradisional diliputi dengan sikap kepatuhan dan kesukarelaan.

11 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqih Ibadah, (
Jakarta: AMZAH, 2013), cet, ke-3, h.397

12Muhammad Nashiruddin al-Albani, op. cit, h 65

13Syaraf An-Nawawi Ad-Dimasyqi, Raudhatuth Thalibin, diterjemahkan oleh A.
Salahuddin dkk, ( Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), cet, ke-1, h. 264

14Manluatul Magfiroh, Zakat, (Yogyakarta: PT Pustaka Insan Madani, 2007), cet. ke-1. h.
47



Di desa Terantang, dalam pembayaran zakat fitrah sebahagian masyarakat

membayarkan langsung zakat fitrahnya kepada orang yang yang berhak

menerimanya,  ada juga yang langsung membayarkan kepada amil zakat yang

telah ditunjuk bahkan ada juga yang membayarkan zakat fitrahnya melalui

kelompok tani Iyo Basamo. Karena sudah ada sebelumnya kesepakatan antara

ketua kelompok tani Iyo Basamo dengan anggota kelompoknya.

Kelompok tani Iyo Basamo berdiri pada tahuin 2002 yang didirikan

berdasarkan kesepakatan masyarakat Terantang yang mengelolah tanah ulayat

untuk ditanami kebun sawit. Kebun sawit yang ditanam tersebut sebanyak 180

kapling yang terdiri dari 9 kelompok tani. Masing-masing kelompok tani

mendapat bagian 20 kapling. Masing-masing kapling dimiliki oleh 4 orang.16

Pengelolaan sawit tersebut ditanggung seluruhnya oleh salah PT kelapa

sawit yang berada di Sungai Pagar. Hal ini karena berdasarkan kesepakatan

masyarakat desa Terantang dengan pihak perusahaan tersebut. Karena sebelumnya

pihak perusahaan telah melakukan pengambilan lahan masyarakat Terantang

secara illegal untuk dijadikan kebun kelapa sawit.

Karena adanya tuntutan dari masyarakat Terantang kepada pihak

perusahaan untuk mengembalikan lahan tersebut. Maka diambillah kesepakatan

bahwa dari pihak perusahaan bersedia menanam sawit  baru dengan syarat

masyarakat Terantang harus menyediakan lahan, sedangkan mengenai biaya

pembelian bibit, penanaman, hingga perawatan semuanya untuk sementara

15 Umrotul khasanah, op.cit, h.170-171

16 Ilzam ( Kepala desa ), wawancara, Terantang, 22 Mei 2015



ditanggung oleh pihak perusaan. Sedangkan masyarakat diharuskan menyicil

setiap kali panen dengan jumlah yang telah disepakati oleh kedua bela pihak. Oleh

karena itu supaya ansuran dari masyarakat ini teratur dan terorganisir dengan baik,

maka dibentuklah koperasi khusus untuk kelompok petani sawit yang kemudian

diberi nama dengan kelompok tani Iyo Basamo.17

Sedangkan mengenai pembayaran zakat fitrah yang dilakukan oleh

anggota kelompok tani kepada kelompoknya berdasarkan kesepakatan yang telah

di buat bersama. Pembayaran dengan cara masing-masing anggota kelompok tani

diminta untuk membayarkan sebagian zakat fitrahnya kepada kelompok tani

sehingga zakat fitrah yang sudah terkumpul oleh pengurus kelompok tani di

bagikan langsung kepada yang berhak menerimanya dan sebagiannya diserahkan

kepada amil zakat yang telah di tunjuk di desa Terantang tersebut.18

Dari keadaan ini terlihat bahwa pengumpulan zakat yang tadinya

dikumpulkan oleh amil yang telah ditunjuk oleh masyarakat kelompok tanipun

ikut serta dalam pengumpulan zakat walaupun khusus untuk anggota

kelompoknya akan tetapi keadaan ini membuat masyarakat bingung dan ragu

kemana seharusnya pembayaran zakat fitrah itu dilakukan? Apakah kepada

kelompok tani? Amil zakat yang telah di tunjuk atau langsung diberikan kepada

yang berhak menerimnya. Keraguan ini seperti yang disampaikan oleh Ibu Ija .

Ibu Ija menjelaskan bahwa setelah dia membayarkan zakat fitrahnya kepada

kelompok tani ia kembali membayarkan zakat fitrahnya kepada orang yang

17Ibid

18Hermayalis ( Ketua umum kelompok tani Iyo Basamo), wawancara, Terantang,
21 Mei 2015



berhak menerimanya, karena dia merasa kurang yakin pembayaran zakat fitrah

yang ia bayarkan kepada kelompok tani apakah sah atau tidaknya. Lagi pula

menurutnya memberikan zakat fitrah kepada kelompok tani hanya karena

menghormati kesepakatan bersama yang telah dibuat oleh kelompok dengan

anggota. Apalagi pengurus kelompok sudah meminta kepada masing-masing

kelompok agar ada yang membayarkan zakat fitrahnya kepada kelompok tani

supaya kelompok tani tersebut bisa membantu meringankan beban masyarakat

yang kurang mampu.19

Selain persoalan di atas pembayaran zakat fitrah melalui kelompok tani

juga dalam bentuk uang dan tidak ada satupun dari makanan pokok seperti beras

dan lain-lain yang diberikan oleh anggota kepada kelompok. Padahal makanan

pokok merupakan suatu keharusan dalam membayarkan zakat fitrah.

Dari berbagai macam persoalan di atas  penulis tertarik untuk mengkaji

dan menelitinya  dalam bentuk karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul

PELAKSANAAN PEMBAYARAN ZAKAT FITRAH DARI HASIL PANEN

DENGAN SISTEM PEMOTONGAN MENURUT HUKUM ISLAM, STUDY

KASUS PADA KELOMPOK TANI IYO BASAMO DESA TERANTANG

KEC.TAMBANG KAB.KAMPAR.

19 Ija ( Anggota kelompok tani Iyo Basamo ), wawancara, Terantang, 22 Mei 2015



B. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya dan tercapainya tujuan yang diinginkan dari

penelitian yang akan dilakukan, dan karena luasnya objek kajian tentang zakat,

maka peneliti hanya membatasi permasalahan ini tentang:

1. Pelaksanaan pembayaran zakat firah oleh kelompok tani Iyo Basamo

2. Kenpa dilakukan pemotongan oleh kelompok tani

3. Pelaksanaan pembayaran zakat firah menurut hukum Islam

C. Rumusan masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pemotongan yang dilakukan oleh kelompok

tani iyo basamo dalam pembayaran zakat fitrah di desa Terantang?

2. Kenapa kelompok tani melakukan pemotongan hasil panen untuk

membayar zakat fitrah?

3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan pembayaran

zakat fitrah oleh kelompok tani Iyo Basamo di desa Terantang  Kec.

Tambang Kab. Kampar ditinjau dari hukum Islam?

D. Tujuan dan manfaat penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Untuk mengetahui pelaksanaan pemotongan pembayaran zakat fitrah

oleh anggota kelompok tani Iyo Basamo

b. Untuk mengetahui kenapa kelompok tani melakukan pemotongan hasil

panen untuk membayar zakat fitrah

c. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembayaran zakat fitrah

menurut hukum Islam



2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Sebagai sumbangan pemikiran dalam bentuk karya ilmiah serta untuk

menjawab persoalan pelaksanaan pembayaran zakat fitrah yang terjadi di

tengah masyarakat

b. Untuk memenuhi salah satu persyaratan sarjana strata  satu ( SI) pada

Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum.

E. Metode Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini maka

metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Metode tersebut

dilaksanakan melalui langkah-langkah berikut :

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan ( field research ) yang

mengambil lokasi penelitian di kelompok tani Iyo Basamo desa Terantang

Kec.Tambang Kab.Kampar.

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek penelitian

Adapun subjek penelitian ini adalah anggota kelompok tani Iyo Basamo

di desa Terantang Kec. Tambang Kab. Kampar.

b. Objek Penelitian

Adapun objek penelitian ini adalah kelompok Tani Iyo Basamo di desa

Terantang Kec. Tambang Kab. Kampar.



3. Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi dari penelitian ini adalah kelompok tani

yang berjumlah 9 kelompok. 1 kelompok berjumlah 80 orang yang terdiri dari

pengurus kelompok tani iyo basamo, anggota kelompok tani iyo basamo, alim

ulama, amil zakat kelompok tani iyo basamo. Karena populasinya terlalu banyak

dan untuk memudahkan penelitian maka penulis mengambil sampel sebanyak 20

orang kelompok tani iyo basamo yang terdiri dari 1 orang ketua, 2 orang panitia

amil zakat, 17 anggota kelompok tani iyo basamo dan tokoh agama. Adapun

penelitian ini dengan menggunakan teknik random sampling yaitua suatu teknik

pengambilan sampel dengan cara acak ( sembarangan atau tanpa pilih).

4. Sumber Data

1. Data primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari tempat atau lokasi penelitian yang

bersumber dari anggota kelompok tani Iyo Basamo.

2. Data sekunder

Yaitu data-data yang diperoleh dari buku-buku dan dokumen yang

berkaitan dengan penelitian tersebut.

5. Metode Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan penulis dalam pengumpulan data adalah sebagai

berikut:



a. Wawancara

Yaitu penulis melakukan wawancara langsung untuk mendapatkan data

dari anggota kelompok tani, pengurus kelompok, aparat desa Terantang, tokoh

adat, pemuka masyarakat dan tokoh agama yang ada di desa Terantang.

Sedangkan metode wawancara yang penulis gunakan yaitu metode

wawancara tidak terstruktur yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan

penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara

dengan informan atau orang yang di wawancarai dengan tidak mengguinakn

pedoman wawancara.20

b. Angket

Yaitu teknik pengumpulan data denganm cara mengajukan pertanyaan

tertulis untuk dijawab secara tertulis pula oleh responden.21

c. Studi pustaka

Yaitu penulis dengan memilih buku-buku pokok yang berkaitan dengan

masalah dalam penelitian sebagai bahan refrensi.

d. Dokumentasi

Yaitu penulis meminta dokumen penunjang dalam penelitian ini seperti

catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, agenda dan

sebagainya.22

20M. Burhan Bunguin, Penelitian Kualitatif, ( Jakarta: Kencana, 2010 ), cet. ke-4, h. 108

21 Nurul Zuriah, Metodolgi Penelitian Sosial dan pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara,
2002), cet. Ke-3, h. 182

22Ibid



6. Metode analisis data

Adapun analisa data yang digunakan dalam penelitian ini  adalah metode

analisa deskriptif, yaitu analisa data yang bertujuan untuk memberikan penjelasan

mengenai subjek penelitian .setelah data semua telah berhasil penulis kumpulkan,

maka penulis menjelaskan secara rinci dan sisitematis sehingga dapat tergambar

secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

7. Sistematika penulisan

Untuk memudahkan uraian dalam penulisan ini, maka penulis menyusun

sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Yang  berisi Latar belakang masalah, Batasan masalah, Rumusan

masalah, Tujuan dan manfaat penelitian, Metode Penelitian, Sistematika

penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini membahas tentang Letak geografis lokasi penelitian, Keadaan

penduduk, Agama, Pendidikan dan sosial, KUD kelompok tani iyo

basamo, Sejarah berdirinya KUD kelompok tani , Struktur organisasi

kopersai iyo basamo, Rapat anggota, pengurus, Badan pengurus,Unit

usaha koperasi

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

Bab ini menjelaskan tentang tinjauan teoritis yang terdiri dari

Pengertian zakat fitrah, Dasar hukum zakat fitrah , syarat diwajibkan zakat

fitrah, tujuan dan hikmah zakat fitrah, Ukuran zakat fitrah, Waktu

mengeluarkan zakat fitrah, Mustahik zakat fitrah, Pembayaran zakat fitrah.



BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN  PEMBAHASAN

Bab ini membahas bagaimana Pelaksanaan zakat fitrah oleh anggota

kelompok tani Iyo Basamo, Kenapa kelompok tani melakukan

pemotongan dari hasil panen untuk pembayaran zakat fitrah, Tinjauan

hukum Islam terhadap pembayaran zakat fitrah oleh anggota kelompok

tani Iyo Basamo di desa Terantang .

BAB V: PENUTUP

Merupakan Kesimpulan dan Saran


