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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah Ta’ala yang dikeluarkan

seseorang kepada fakir miskin. Di namakan zakat, karena di dalamnya terkandung harapan untuk

memperoleh berkat, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan.1

Zakat adalah ibadah harta dan sosial yang penting. Ia merupakan kewajiban kedua di

dalam Islam. Al-quran menyandingkannya dengan shalat pada puluhan tempat (di dalam Al-

Qur’an pada 82 tempat). Terkadang menyebutnya dengan lafazd zakat, terkadang dengan lafazd

shadaqah dan sekali tempo dengan lafazd infak.2 Karena demikian erat hubungan dan keterkaitan

antara zakat dengan shalat, maka Khalifah pertama Abu Bakar Ash-Shiddiq RA berkata, “

Sungguh, aku akan memerangai siapa saja yang memisahkan antara zakat dengan shalat”. Para

sahabat telah menjelaskan orang-orang yang enggan membayar zakat, dimana mereka

menghalalkan darah dan harta mereka telah melarang salah satu syiar Islam yang besar dari

beberapa syiar Islam yang ada.3

Pelaksanaan ibadah seperti shalat dan haji mempunyai rujukan yang rinci dari Nabi

Muhammad SAW “ Shallu kama ralaitumuni ushalli,” (shalatlah kamu sebagaimana kamu

melihat cara aku shalat), kata beliau. Begitu juga sabdanya, “ Khuz’anni manasi kakum,”

1 Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah, alih bahasa oleh Mahyuddin Syaf, ( Bandung : PT.Al-Ma’arif, 1978
), Cet. ke-1, Jilid 3, h.5

2 Yusuf Qardhawi, Al-Ibadah fi al-Islam, alih bahasa oleh Abdurrahim Ahmad, ( Jakarta : Akbar
Media Eka Sarana, 2005 ), Cet, ke-1, h.316

3Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, Syarah Bulughul Maram, alih bahasa oleh  Thahirin
Suparta,dkk., ( Jakarta : Pustaka Azzam, 2006 ), Cet. ke-1, jilid 3, h.309
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(ambillah dariku metode pelaksanaan haji kamu). Perintah serupa tidak ditemukan untuk kasus

zakat, Sebabnya mungkin beliau menyadari bahwa zakat adalah ibadah yang cukup unik.4

Zakat dengan pengertian yang sederhana – pertolongan kepada orang fakir dengan

sebagian harta – merupakan ibadah lama yang sudah dikenal pada risalah samawi terdahulu.

Allah SWT menyebutkannya di dalam wasiat-Nya kepada para Rasul-Nya dan di dalam wasiat

mereka kepada umat mereka. Maka Allah SWT berfirman mengenai Al-Khaliil Ibrahim dan

anaknya Ishaq serta cucunya Ya’qub, Hal ini sebagaimana dikemukan dalam Qur’an Surat Al-

Anbiya’ (21) ayat 73.











Artinya : “Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi

mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah

mereka selalu menyembah. 5

Zakat fitrah mulai diwajibkan kepada kaum muslimin pada tahun kedua setelah

Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Saat itu Rasullullah SAW mengirim utusan yang ditugaskan

mengumpulkan zakat yang nantinya. dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya

(mustahiq zakat). Hal tersebut berlangsung hingga masa Khulafaurrasyidin dan dilanjutkan oleh

kaum muslimin generasi sesudah mereka.6

4 Nuruddin Mhd. Ali, Zakat sebagai instrumen dalam kebijakan fiskal, ( Jakarta : PT. RajaGrafindo
Persada, 2006 ),  h.20-21.

5 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahan, ( Bandung : Jabal Raudhotul Jannah,
2009 ), h.328
6 Shalih bin Fauzan bin Abdullah Ali Fauzan, Ringkasan Fikih Syaikh Fauzan, alih bahasa oleh Kamaluddin

Sahar, ( Jakarta : Pustaka Azzam, 2006 ), Cet.ke-1, h.309
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Zakat fitrah wajib atas setiap muslim yang memiliki kadar satu sha’gandum setelah ia

mampu mencukupi makanan pokoknya dan keluarganya pada malam dan siang hari raya .nabi

muhammad Saw bersabda:

ِ  صلى هللا علیھ وسلم  ُ َعْنھَُما قَاَل: فََرَض َرُسوُل َهللاَّ َزَكاةَ اَْلفِْطِر, -َعِن اِْبِن ُعَمَر َرِضَي َهللاَّ

ِغیِر, َواْلَكبِ  َكِر, َواْألُْنثَى, َوالصَّ , َوالذَّ یِر, َصاًعا ِمْن تَْمٍر, أَْو َصاًعا ِمْن َشِعیٍر: َعلَى اَْلَعْبِد َواْلُحرِّ

َالِة ِمَن اَلْ  ُمتَّفٌَق َعلَْیھ ِ -ُمْسلِِمیَن, َوأََمَر بِھَا أَْن تَُؤدَّى قَْبَل ُخُروِج اَلنَّاِس إِلَى اَلصَّ

Artinya : “Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam
mewajibkan zakat fitrah sebesar satu sha' kurma atau satu sha' sya'ir atas seorang hamba, orang
merdeka, laki laki dan perempuan, besar kecil dari orang orang islam; dan beliau
memerintahkan agar dikeluarkan sebelum orang orang keluar menunaikan sholat.”
(HR.Muttafaq Alaihi.)

Zakat distribusikan kepada golongan yang berhak menerima zakat seperti yang telah

dijelaskan didalam Al Qur’an dalam surat At –Taubah ayat 60:

قَاِب وَ  َدقَاُت لِْلفُقََراِء َواْلَمَساِكیِن َواْلَعاِملِیَن َعلَْیھَا َواْلُمَؤلَّفَِة قُلُوبُھُْم َوفِي الرِّ اْلَغاِرِمیَن َوفِي إِنََّما الصَّ

ُ َعلِیٌم َحِكیٌم ( ِ َوهللاَّ بِیِل فَِریَضةً ِمَن هللاَّ ِ َواِْبِن السَّ )٦٠َسبِیِل هللاَّ

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin,
pengurus-pengurus  zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak,
orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam
perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi
Maha Bijaksana.7

Berdasarkan ayat diatas ada tiga pendapat yang berhak menerima zakat8:

1. Pendapat yang mewajibkan dibagikannya pada asnaf yang delapan ,dengan rata ,ini

adalah pendapat yang masyhur dari golongan Syafi’i.

7 Departemen Agama RI, Op.cit h..196
8 Yusuf Qardawi ,Hukum Zakat( Bogor: Pustaka Litera antar Nusa 2010)  cet ke-11 h,965
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2. Pendapat yang memperkenankan membagikannya kepada asnaf yang delapan dan

mengkhususkan kepada golongan fakir.ini adalah pendapat jumhur,karena  zakat fitrah

adalah zakat juga ,sehingga masuk pada keumuman ayat 60 Surat Al-Tabah .

3. Pendapat yang mewajibkan mengkhususkan kepada orang-orang fakir saja .ini adalah

pendapat golongan Maliki ,salah satu pendapat dari Imam Ahmad ,diperkuat oleh Ibnu

Qoyyim an gurunya,yaitu  Ibnu Taimiah. Pendapat ini di pegang pula oleh Imam Hadi

,Qashim dan Abu Thalib ,dimana mereka mengatakan tidak bahwa zakat fitrah itu

hanyalah diberikan kepada fakir miskin saja,tidak kepada yang lainnya dari asnaf delapan

berdasarkan hadits “Zakat fitrah adalah untuk memberi makanan pada orang-orang

miskin.”

Waktu diwajibkan menunaikan zakat fitrah adalah setelah matahari tenggelam dihari

terakhir bulan ramadhan adapun waktu yang disunnahkan untuk membayar zakat fitrah adalah

sebelum pelaksanaan shalat idul fitri.Dan diperbolehkan pula mempercepat pembayaran zakat

fitrah mulai dari awal bulan ramadhan dan sepanjang bulan ramadhan .9

Melihat pada konteks sekarang ini Panitia amil zakat yang bekerja pada bulan ramadhan

kebanyakan tidak mengetahui hukum –hukum zakat atau tata cara pembagian nya terrutama

zakat fitrah  .Dan ini terjdi di masjid Nurush Shadri diangkat nya panitia amil zakat yang kurang

memahami dibidang zakat yang manyoritas nya adalah tamatan SMA/SMK walaupun ada juga

tamatan MA tapi mereka juga kurang mengerti dan memahami tentang pembagian zakat fitrah

tersebut .Sehingga zakat fitrah tidak tepat sasaran .10

9 El Madni,Fiqih zakat,(yagyakarta:Diva press,2013),h.150
10 Al Nof Dinar,Lc,tokoh Agama. wawancara,tampan,20 0ktober 2013
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Menurut bapak Hasan Basri bahwa zakat fitrah  khusus untuk panitia amil zakat dilakukan

satu hari sebelum hari raya idul fitri.  Diperuntukkan semuanya  kepada panitia amil zakat

sampai pagi hari raya idul fitri. contohnya Pembagian zakat fitrah tahun 2013 untuk fakir miskin

Rp.26.000/orang, jumlah fakir miskin yang berada di RW 05 adalah 331 maka total uang semua

untuk fakir miskin adalah Rp.8.606.000,untuk fisabilillah Rp.50.000,jumlah fisabilillah 12 orang

,maka total uang yang diterimah fisabilillah semua adalah Rp.600.000. Ibnu sabil menerima

Rp.50.000/orang,jumlah ibnu sabil semua nya adalah 7, maka uang yang diteriama oleh ibnu

sabil Rp.350.000. Muallaf Rp.50.000/orang, jumlah muallaf semanya adalah 8 orang, maka uang

yang diterimanya adalah Rp.400.000. Amil zakat Rp.800.000/orang, jumlah amil zakat 13 orang

,maka uang yang diterima nya adalah Rp.10.400.000.

Dari penjelasan diatas bahwa amil zakat lebih banyak menerima dari pada fakir miskin

serta golongan asnab lainnya .Jadi ini bertentangan dengan pendapat para ulama bahwa zakat

fitrah dibagikan kepada asnab yang delapan sama rata dan di khususkan kepada fakir miskin.

Pembagian zakat fitrah untuk fakir,miskin,fisabilillah,ibnu sabil dan muallaf dialakukan

satu hari sebelum hari raya idul fitri supaya mereka dapat membelikan keperluan mereka di hari

raya idul fitri.11 Bagian ntuk amil zakat adalah satu hari menjelang hari raya idul fitri adalah

milik  amil zakat sampai khatib naik diatas mimbar sehingga amil zakat banyak memperoleh

dibandingkan fakir-miskin dan asnab lainnya.12

Berangkat dari latar belakang masalah diatas maka saya sebagai penulis tertarik untuk

meneliti dan membahas tentang masalah ini dengan judul Pelaksanaan Zakat Fitrah Di Masjid

11 Hasan Basri,ketua Amil Zakat(2013),wawancara,Jalan Taman Karya Tampan,15 Agustus 2013
12 Marsal,Bendahara Amil Zakat,Wawancara.Tampan,16 Agustus 2013
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Nurush Shadri Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Ditinjau Menurut Hukum

Islam”

B. Batasan Masalah

Agar penelitian tepat pada sasaran dan terarah pada yang diinginkan dengan tepat dan

benar maka penulis membatasi masalah dalam penelitian ini, karena keterbatasan penulis baik

pikiran, tenaga, dana maupun keterbatasan waktu, maka permasalahan yang diteliti, penulis

batasi pada : “Pelaksanaan Zakat Fitrah Di Masjid Nurush Shadri Kelurahan Tuah Karya

Kecamatan Tampan Ditinjau Menurut Hukun Islam”. Dalam penulisan ini penulis hanya meneliti

kepada panitia amil zakat.

C. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari pembahasan masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam

penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pelaksanaan zakat fitrah di masjid Nurush Shadri Kelurahan Tuah Karya

Kecamatan Tampan ?

2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang pelaksanaan zakat fitrah di masjid Nurush

Shadri ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan dan latar belakang yang telah diuraikan, maka tujuan

penelitian ini adalah :

a. Untuk Mengetahui bagaimana Pelaksanaan zakat fitrah di masjiShadri Kelurahan Tuah

Karya Kecamatan Tampan.
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b. Untuk mengetahui bagaiman tinjauan Hukum Islam tentang pelaksanaan zakat fitarah di

masjid Nurush Shadri.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Untuk Mengetahui bagaimana Pelaksanaan zakat fitrah di masjiShadri Kelurahan

Tuah Karya Kecamatan Tampan

b. Untuk mengetahui bagaiman tinjauan Hukum Islam tentang pelaksanaan zakat fitarah

di masjid Nurush Shadri

c. Untuk memperkaya ilmu pengetahuan tentang tata cara pembagian  zakat fitrah dan

dapat pula digunakan sebagai penelitian lebih lanjut.

d. Sebagai tugas dan persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Syari’ah (S.Sy) di

Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

Pekanbaru Riau.

e. Sebagai suatu sumbangan pemikiran buat alamater dimana tempat penulis menuntut

ilmu.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (Field Research) dengan mengambil lokasi di

Masjid Nurush Shadri kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan. Adapun alasan penulis dalam

pemilihan lokasi ini yaitu dikarenakan masjid Nurush Shadri Kelurahan Tuah Karya Kecamatan

Tampan terjadi masalah yang menarik untuk saya teliti yaitu tata cara pelaksanaan zakat fitrah.

dan alasannya lainnya adalah lokasi penelitian mudah dijangkau oleh penulis.



8

2. Subjek dan Objek Penelitian.

a. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah panitia amil zakat fitrah di masjid Nurush

Shadri Kelrurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan

b. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Apa faktor penyebab banyaknya panitia amil

zakat menerima dari pada fakir miskin dan asnab lainnya di Masjid Nurush Shadri

kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Menurut Hukum Islam.

3. Populasi dan Sample

Adapun data dalam penelitian ini diambil dari tahun 2009 – 2013 dan yang  menjadi populasi

dalam penelitian ini adalah panitia amil zakat fitrah  yang berjumlah 13 orang. Dikarenakan

jumlah populasi dalam penelitian ini tidak banyak maka peneliti mengambil keseluruhan sample.

Adapun metode yang digunakan dalam pengambilan sample adalah dengan menggunakan Total

Sampling (pengambilan sample secara keseluruhan).

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu :

a. Data Primer adalah data yang diperoleh melalui responden di lapangan, yakni Panitia

amil zakat fitrah , tokoh masyarakat dan tokoh agama.

b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui instansi-instansi terkait, data pendukung

berupa dokumen-dokumen dan buku-buku kitab fiqih serta literatur-literatur lain yang

memungkinkan ada kaitannya dengan permasalahan dengan penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Wawancara (interview) yaitu tanya jawab dengan pihak paitia amil zakat fitrah

permasalahan berkaitan dengan masalah yang penulis teliti. Wawancara yang penulis
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lakukan adalah wawancara terbuka dimana informan tidak merasa dirinya sedang

diwawancarai, sehingga informansi yang di dapat benar-benar murni tanpa rekayasa.

b. Dokumentasi yaitu pengumpulkan data dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen

berupa arsip-arsip dari masjid Nurush Shadri.

c. Studi Perpustakaan, yaitu dengan mempelajari data-data, teori-teori dan pendapat para

ahli.

6. Metode Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan adalah metode yang sesuai dengan penelitian ini yaitu

bersifat deskriptif. Maka analisa data yang penulis gunakan adalah data deskriptif, yaitu

dimana setelah data dikumpulkan kemudian dilakukan penganalisaan secara kualitatif lalu

digambarkan dalam bentuk uraian.

7. Metode Penulisan

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan  metode sebagai berikut :

a. Induktif, yaitu menggambarkan kaidah khusus yang ada kaitannya dengan penulisan ini,

kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum.

b. Deskriptif, yaitu mengumpulkan data, kemudian menyusun, menjelaskan dan

menganalisanya secara utuh dan apa adanya tanpa mengurangi atau menambah sedikitpun

dari lokasi penelitian.

E. Sistimatika Penulisan

Untuk lebih jelas dan mudah dipahami pembahasan dalam penelitian ini, penulis memaparkan

dalam sistematikanya sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah,   Rumusan

Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.
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BAB II: Gambaran Umum Lokasi Penelitian yang terdiri dari Letak Geografis, Keadaan

Penduduk, Pendidikan, Keagamaan, Mata Pencaharian.

BAB III: Tinjauan Umum Tentang Zakat Fitrah yang terdiri dari Pengertian Zakat Fitrah, Dasar

Hukum Zakat Fitrah, , Syarat-Syarat Wajib Zakat Fitrah, Sasaran Zakat (Mustahik Zakat),

Tujuan dan Hikmah Zakat Fitrah.

BAB IV: Hasil Penelitian yang terdiri dari masalah bagaimana pelaksanaan zakat fitrah di

masjid Nurush Shadri kelurahan Tuah kecamatan Tampan dan Bagaimana Tinjauan Hukum

Islam tentang Pelaksanaan zakat fitrah di masjid Nurush Shadri

BAB V :  Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran-saran.


