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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia mendambakan kehidupan yang makmur dan bahagia.Hal

ini sudah menjadi fitrah manusia hidup di dunia.Untuk memperoleh semua itu

mereka berusaha dengan bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya,

sehingga mereka memiliki rumah, tanah dan lain-lain.Di Desa Rantau Panjang

banyak memiliki kekayaan alam yang berlimpah diantaranya kepemilikan

perkebunan kelapa sawit dan karet.

Bidang pertanian dan perkebunan merupakan bidang penting dalam sebuah

negara.Hasil pertanian dan perkebunan digunakan untuk memenuhi kebutuhan

fisik manusia seperti makan dan minum serta kebutuhan asasi individual, yakni

pakaian dan perumahan.1

Desa Rantau Panjang merupakan sebuah desa yang terletak di salah satu

wilayah kecamatan Tambusai dimana mayoritas penduduknya ialah petani, buruh,

pedagang dan pegawai negeri sipil. Diantara empat jenis pekerjaan diatas,

perkebunan merupakan sumber hasil yang utama dan perkebunan yang dimaksud

ialah:

1. Prosfek perkebunan kelapa sawit sebagai lapangan kerja dan sumber

devisa

2. Kebijakan pemerintah dalam menggalakkan sector perkebunan

3. Pelibatan masyarakat dalam pengembangan perkembangan kelapa sawit.

1 Agus M. Hamdaka, http:///www.mail-archive. Com/eko-syari’ah @yahoogroups.com.
19 Mei 2010
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Yusuf al-Qardhawi berpendapat ada beberapa hal yang wajib dizakati

diantaranya adalah:

1. Harta benda seperti emas perak, apabila telah mencapai nisab dan haulnya

2. Penghasilan seperti tanah pertanian atau perkebunan dan sewa gedung

3. Peternakan dan perdagangan.2

Imam Abu Hanifah berpendapat, bahwa semua hasil bumi yang bertujuan

untuk mendapatkan penghasilan, diwajibkan mengeluarkan zakatnya walaupun

bukan makanan pokok. Abu Hanifah tidak membedakan tanaman yang tidak

dikeringkan dan tahan lama, atau tidak sama seperti sayur mayor, mentimun, labu

dan lain-lain.3

Didalam buku Masail Fiqhiah dijelaskan bahwa perdagangan, pertanian,

perkebunan dan peternakan wajib dizakati berdasarkan dalil qias.4

Dalil lain Firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 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 (QS. Al-Baqarah Ayat 267)5

Perintah dalam ayat diatas menunjukkan wajib, yaitu wajib mengeluarkan

zakat dari hasil bumi yang diolah dan dapat dipahami dari kalimat

2Yusuf al-Qardhawi, Mursykilatul Faqr wa Kaifa ‘alajahal Islam, (Beirut: Darul
Arabiyah, 1996). h. 10

3 M. Ali Hasan, Zakat dan infak, (Jakarta: Kencana, 2006), Cet I. h. 54
4 Masfuk Zuhdi, Masail Fiqhiah, (Jakatra: CV. Haji Mas Agung, 1993), h. 222
5Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: CV. Toha Putra

Semarang, 1989). h. 67
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“nafkahkanlah”dan kalimat” dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari hasil

bumi untuk kamu”6

Bila kita pikirkan secara cermat, maka sangat pantas mengeluarkan zakat

perdagangan karena hasilnya merupakan kekayaan yang kita miliki.Hal ini sangat

mendasar untuk dipikirkan supaya tidak ada pemikiran untuk mencari hela atau

dalil supaya bebas dari zakat, dengan alasan tidak ada disebut dalam Alqur’an dan

hadits macam-macam perdagangan yang dikenakan zakatnya.

Zakat perdagangan dikeluarkan satu tahun satu kali dengan terlebih dahulu

menetapkan awal perhitungan haul. Tahun perniagaan dihitung dari mulai

berniaga.Yang dihitung bukan labanya saja, tetapi seluruh barang yang

diperdagangkan itu.Apabila sudah cukup senisab maka wajiblah dikeluarkan

zakatnya seperti emas.

Nisab dan haul perdagangan dikeluarkan setahun sekali zakatnya setelah

sampai nisabnya senilai 93,6 gram emas (Yusuf Qardhawi mengatakan 85 gram)

dan zakatnya sebesar 2.5 % (1/40 x harta kekayaan). Perhitungannya dilaksanakan

sampai satu tahun kegiatan dagang.Begitu juga dengan penghasilan lainnya

seperti kelapa sawit, dimana zakat kelapa sawit itu adalah zakat penghasilan yaitu

zakat setelah menjual hasil kelapa sawit tersebut.Dimana haulnya cukup satu

tahun.

Zakat perdagangan perhitungannya setiap tahun (haul).Didalam fikih

klasik, hasil perkebunan adalah buah-buahan yang berasal dari pepohonan atau

6M. Ali Hasan, Zakat dan Infak, (Jakarta: Kencana, 2006), Cet I. h. 47-52
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umbi-umbian.Sistem pengairan pertanian dan perkebunan objek zakat mendapat

perhatian lebih dalam kajian zakat karena bersangkutan dengan wajib zakat.

Perkebunan masyarakat yang ditanam secara umum, seperti padi, jagung,

tebu, sawit, karet dan lain sebagainya.Dalam alqur’an banyak sekali ayat-ayat

yang membicarakan masalah zakat, dan masalah zakat juga dibicarakan dalam

hadits-hadits nabi. Diantara ayat-ayat Alqur’an yang membicarakan tentang zakat

antara lain sebagai berikut:






Artinya: Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta
orang-orang yang ruku’’ (Q.S. Al-Baqarah : 43)7

Zakat merupakan salah satu dari rukun islam yang lima. Dimana dalam

diri manusia sebenarnya dibebani oleh dua macam zakat, namun yang pasti ada

dalam tiap diri seseorang adalah zakat fitrah sedangkan zakat mal hanya

diwajibkan kepada orang-orang yang memiliki harta dan harta tersebut telah

sampai kepada nisab.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah pelaksanaan penghitungan zakat

hasil perkebunan kelapa sawit masyarakat Desa Rantau Panjang yang tidak sesuai

dengan ketentuan hukum islam. Hasil dari perkebunan kelapa sawit yang didapat

cukup baik, dalam satu kali panen mereka mendapat minimal Rp. 3.500.000 (tiga

juta lima ratus ribu rupiah). Sedangkan masyarakat memanen hasil perkebunan

7 Departemen Agama RI, Alqur’an dan Terjemahan, (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2004),
h. 8
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kelapa sawitnya sebanyak 24 kali panen dalam satu tahun. Akan tetapi masyarakat

desa Rantau Panjang mengeluarkan zakat hasil perkebunan kelapa sawitnya tidak

pada keseluruhan panen dalam satu tahun, melainkan hanya membayarkan zakat

satu kali panen saja di ujung tahun dengan mengabaikan 23 kali panen yang

lainnya. Hal ini telah menjadi kebiasaan masyarakat yang telah berlaku sejak

dahulu.

Dimana perkebunan kelapa sawit akan menghasilkan dalam satu kali

panen yang luasnya dua hektar mendapat hasil bersih Rp. 3.500.000, (tiga juta

lima ratus ribu rupiah) dalam dua minggu sekali. sedangkan untuk seluruh biaya

operasional dan pupuk yang dikeluarkan tiga kali dalam setahun yaitu sebesar Rp.

6.000.000, adapun masyarakat memanen hasil kebun sawit sebanyak 24 kali

panen dalam satu tahun.8Ini berarti  penghasilan bersih masyarakat petani kelapa

sawit dalam satu tahun adalah Rp. 3.500.000, (tiga juta lima ratus ribu rupiah) X

24= Rp. 84.000.000, (delapan puluh empat juta rupiah). Dengan hasil perkebunan

tersebut diatas, seharusya masyarakat Desa Rantau Panjang, kecamatan Tambusai

kabupaten Rokan Hulu mengeluarkan zakat karena penghasilannya sudah

melebihi nisab. Dikarenakan sawit bukanlah buah-buahan yang menjadi makanan

pokok masyarakat seperti padi, melainkan komoditi yang diperjual belikan oleh

masyarakat adalah mengacu kepada zakat perdagangan yaitu emas seberat 93,6 gr

dengan ketentuan dan syarat yang berlaku seperti haul.9

8Tungkot Raja, Pemilik Sawit, Wawancara, 12 Januari 2015
9M. Ali Hasan, op. cit., h.56
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Jadi zakat yang harus dikeluarkan dalam zakat sawit ini adalah 2,5 %. Ini

berarti, jika mereka mendapat Rp. 84.000.000, (delapan puluh empat juta rupiah).

Nisab harta yang wajib dizakati seperti nisab pada hasil pertanian dan perkebunan

adalah 5 sha’ yang sepadan dengan 50 kailah atau 653 kg, sedangkan yang perlu

diperhatikan adalah dalam kadar nisab ditentukan pada akhir tahun dengan

ketentuan harga pasar. Hal ini sesuai dengan apa yang akan kita bahas. Dimana

nisab dan haul perdagangan adalah nisab perdagangan dikeluarkan zakatnya

setelah sampai nisabnya senilai 93,6 gr emas (Yusuf Qardhawi mengatakan 85 gr)

dan zakatnya sebesar 2,5 % (1/40 x harta kekayaan).10

Sekalipun zakat merupakan kewajiban, kenyatannya sekarang masih ada

petani (pemilik kebun sawit) yang tidak mau mengeluarkan dari hasil usahanya

sesuai dengan yang di syari’at kan hukum islam. Padahal ayat diatas

memerintahkan mengeluarkan zakat, maka perilaku dan tindakan petani sawit

masih belum sesuai dengan Alqur’an.

Saat ini masih banyak petani yang tidak mau mengeluarkan zakat dari

hasil usahanya seperti yang terjadi di desa Rantau Panjang Kecamatan Tambusai.

Berdasarkan dari penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan

penelitian dengan judul: “PELAKSANAAN ZAKAT HASIL PERKEBUNAN

KELAPA SAWIT DI DESA RANTAU PANJANG KECAMATAN

TAMBUSAI KABUPATEN ROKAN HULU MENURUT PERSPEKTIF

HUKUM ISLAM”.

10 http://media.isnet.org/islam/Qardhawi/zakat/Prxcmzxcvnzxnc.zxnv,zxnvnzxv,mz
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B. BatasanMasalah

Dengan latar belakang permasalahan yang ada, penulis membatasi

permasalahan penelitian yaitu pelaksanaan zakat hasil perkebunan kelapa sawit di

desa Rantau Panjang Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu menurut

perspektif hukum islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang ada, dalam penelitian ini

dapat penulis rumuskan permasalahan yakni:

1. Bagaimanakah pelaksanaan zakat hasil perkebunan kelapa sawit di desa Rantau

Panjang Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu?

2. Bagaimanakah sistem penghitungan zakat hasil perkebunan kelapa sawit di

lingkungan masyarakat desa Rantau Panjang?

3. Bagaimanakah tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan zakat hasil

perkebunan kelapa sawit di desa Rantau Panjang?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan zakat hasil perkebunan

kelapa sawit di desa Rantau Panjang Kecamatan Tambusai Kabupaten

Rokan Hulu

b. Untuk mengetahui dan menjelaskan perkebunan kelapa sawit sebagai

sumber penghasilan bagi masyarakat di Desa Rantau Panjang
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c. Untuk mengetahui dan menjelaskan tinjauan hukum islam terhadap

pelaksanaan zakat hasil perkebunan kelapa sawit di desa Rantau Panjang

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini bagi penulis sebagai syarat untuk:

a. Untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi peneliti dalam bidang

hukum islam khususnya tentang zakat

b. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar

Sarjana Syari’ah (S.Sy.) di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), yakni

penelitian dengan mencari data yang ada di masyarakat terkait dengan

pelaksanaan zakat hasil perkebunan kelapa sawit.  Adapun lokasi penelitian  ini

adalah di Desa Rantau Panjang Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu.

2. Subyek dan Obyek Penelitian

Dalam Penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah petani

perkebunan kelapa sawit di Desa Rantau Panjang Kecamatan Tambusai

Kabupaten Rokan Hulu, sedangkan yang menjadi obyek penelitian adalah

pelaksanaan zakat hasil perkebunan kelapa sawit di desa Rantau Panjang

Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Menurut Perspektif Hukum Islam.

3. Populasi dan Sampel
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Jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 26 orang petani perkebunan

kelapa sawit di Desa Rantau Panjang Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan

Hulu.Karena jumlahnya terbatas dan terjangkau, maka penelitian ini

menggunakan total sampel.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum sekunder yang

terdiri dari:

a. Bahan primer, hasil penelitian yang penulis ambil langsung dari petani

kelapa sawit, yang penulis peroleh dari hasil wawancara dan koesioner yang

penulis lakukan dengan masyarakat di Desa Rantau Panjang Kecamatan

Tambusai Kabupaten Rokan Hulu

b. Bahan sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal data dan

dokumen yang  penulis ambil dari berbagai literatur yang mendukung

penelitian pelaksanaan zakat hasil perkebunan kelapa sawit di desa Rantau

Panjang kecamatan Tambusai kabupaten Rokan Hulu

c. Bahan tersier, yaitu data yang penulis peroleh dari Ensiklopedi Islam,

Insiklopedi Indonesia, Ensiklopedi hukum Islam dan kamus Arab Indonesia.

5. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data primer penulis dapat berdasarkan beberapa cara

yaitu:

a. Observasi: Penulis melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian

dengan melihat gejala-gejala yang terjadi di masyarakat
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b. Wawancara: Penulis melakukan deep interview kepada responden untuk

mendapatkan hasil yang lebih maksimal dan sesuai dengan tujuan penelitian

c. Angket terstruktur: Penulis melakukan penyebaran koesioner yang berisi

pertanyaan yang dapat dijawab langsung oleh respon terkait dengan

penelitian ini

d. Data kepustakaan, data ini penulis peroleh dari berbagai literatur dalam

bidang fiqih terutama bagian pembahasan tentang zakat yang di peroleh

berupa buku, dokumen, jurnal, dan lain sebagainya.

6. Metode Analisa Data

Penelitian yang bersifat deskriptif, adalah penelitian yang digunakan untuk

menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang

telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang

berlaku untuk umum atau generalisasi. Penelitian deskriptif dapat digunakan bila

peneliti hanya ingin mendeskripsikan data sampel, dan tidak ingin membuat

kesimpulan yang berlaku untuk populasi dimana sampel diambil.

Penelitian yang bersifat kuantitatif, merupakan kegiatan setelah data dari

seluruh responden atau sumber data lain terkumpul.Kegiatan dalam analisis data

adalah mengelompokkan data berdasarkan variable atau jenis responden,

mentabulasi data berdasarkan variable dari seluruh responden, menyajikan data

tiap variable yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan

masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis untuk diajukan.11

11Prof. Dr. Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi, Bandung: Alfabeta, 2003, h. 169
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7. Metode Penulisan

Setelah penulis memperoleh data-data dengan menggunakan beberapa

teknik di atas, maka penulis akan menyususn dengan teknik penulisan sebagai

berikut:

a. Deduktif :yaitu dengan menggunakan kaedah-kaedah yang bersifat umum,

kemudian diambil suatu kesimpulan yang bersifat khusus

b. Induktif :yaitu dengan kaedah-kaedah yang bersifat khusus, kemudian

diambil kesimpulan secara umum

c. Deskriptif :yaitu dengan cara mengumpulkan data selanjutnya dianalisa,

sehingga dapat ditulis sesuai dengan kebutuhan penulisan skripsi ini.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan dalam penelitian ini, maka penulis

membagi dalam beberapa bab sebagai berikut:

BAB I       : Pendahuluanyang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian,

dan sistematika penulisan

BAB II      : Deskripsi Lokasi Penelitian yang berisi tentang: gambaran

umum Desa Rantau Panjang Kecamatan Tambusai, keadaan

penduduk desa Rantau Panjang kecamatan Tambusai, keadaan

sosial ekonomi di Desa Rantau Panjang Kecamatan Tambusai.

BAB III     : Studi kepustakaan tentang zakat hasil kelapa sawityang

meliputi: pengertian zakat, dasar hukum wajib zakat, syarat-

syarat wajib zakat, nisab zakat, pendapat ulama tentang zakat
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kelapa sawit, cara mengeluarkan zakat dan orang-orang yang

berhak menerima zakat.

BAB IV     : Hasil Penelitian dan Pembahasanyang terdiri dari:pelaksanaan

zakat hasil perkebunan kelapa sawit di Desa Rantau Panjang,

Apakah faktor-faktor pendukung dan penghambatan

pelaksanaan zakat perkebunan kelapa sawit di desa Rantau

Panjang, tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat

hasil perkebunan kelapa sawit di Desa Rantau Panjang

BAB V      : Kesimpulan dan saran yang dilengkapi dengan daftar

kepustakaan.


