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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga yang wajib ditunaikan kaum

muslim yang memiliki harta tertentu dengan syarat tertentu. Sebagai seorang

muslim kita wajib mengetahui secara rinci hukum-hukum zakat, syarat-

syaratnya, harta apa saja yang wajib di zakati, dan pihak-pihak yang wajib

menerimanya.

Pada abad ke-2 Hijriah, operasionalisasi zakat diatur sedemikian rupa

dan ditentukan macam harta yang wajib dizakati kadar zakatnya dan kapan

zakat itu harus dikeluarkan. Dalam Al-Qur'an menggunakan istilah zakat tidak

kurang dari 32 ayat dan 20 ayat diantaranya kata-kata zakat selalu dikaitkan

dengan shalat1.Sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Anbiya ayat 73:












Artinya: Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang
memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan
kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang,
menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah merekaselalu
menyembah." (Qs. Al-Anbiya': 73)2.

1Syaifudin Zuhri, Zakat Kontekstual, (Semarang: CV. Bina Sejati, 2000), h. 9.
2DepartemenAgamaRI,Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaradan

Penterjemah al- Qur’an, 1977), h. 504.
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Zakat merupakan ibadah yang menyangkut harta benda yang berfungsi

sosial yang mendapatkan perhatian cukup besar dari agama Islam. Zakat adalah

suatu kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkandalam Al-Qur'an, Hadist

dan ijma para ulama. Zakat merupakan salah saturukun Islam yang selalu

disebutkan sejajar dengan shalat. Hal inimenunjukkan betapa pentingnya zakat

sebagai salah satu rukun Islam3.

Dalam Al-Qur'an terdapat perintah wajib zakat termasuk orang-

orangyang berhak menerimanya. Di jelaskan pula bahwa kepada mereka yang

memenuhi kewajiban ini dijanjikan pahala yang berlimpah di dunia dan di

akhirat kelak. Sebaliknya bagi orang yang menolak membayar zakat

akandiancam dengan hukuman keras sebagai akibat kelalaiannya.

Zakat juga ditunjukkan sebagai pernyataan yang jelas akan kebenaran

dan kesucian imanserta pembeda antara muslim dan kafir. Maka pengalaman

zakat hanya akan bernilai jika berawal dari iman kepada Allah4.Menurut garis

besarnya, zakat dibagi menjadi dua bagianyaitu zakat harta atau zakat mal dan

zakat jiwa zakat ini populer di masyarakat dengan nama zakatul fitri yaitu

zakat yang harus dikeluarkan setiap muslim di bulan Ramadhan5.

Dalam fikih ada persyaratan mengenai wajib zakat harta benda. Para

ulama sepakat yang wajib membayar zakat adalah orang Islam yang merdeka

(bukan budak), baligh, berakal sehat dan mempunyai hak milik penuh atas

3Al-Hamid Mahmud, Ekonomi Zakat, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 1.
4Muhammad, Zakat Profesi, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), h.14.
5Ghazali, BidayatulMujtahidJudulTerjemahAnalisaFiqh Para Mujtahid, (Jakarta: Pustaka

Amin, 2002), Cet. Ke-2, h. 550.
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benda yang mencapai satu nishab6. Golongan yang berhak menerima zakat

sesuaidenganfirman Allah surat at-Taubah : (60),















Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir,
orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang
dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang
berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam
perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan
Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (at-Taubah : 60.)7

Adapun jenis kekayaan yang disebutkan dan diperingatkan Qur’an untuk

dikeluarkan zakatnya sebagai hak Allah adalah:

1. Emas dan Perak.

2. Tanaman dan buah-buahan.

3. Usaha, misalnya usaha dagang dan lain-lain.

4. Barang tambang yang dikeluarkan dari perut bumi8.

Mengacu dari Al-Qur'an Undang-undang juga mengatur masalah

hartayang dizakatkan. Dalam Undang-undang zakat No. 38 tahun 2000 harta

yangdikenai zakat adalah:

6Yusuf Qardawi, Fiqh Az-Zakah, diterjemahkan oleh Salman Harun,(Jakarta: Pustaka
LiteraAntar Nusa, 2004), Cet. Ke-4, h. 125.

7Departemen Agama RI, Al-Qur’andanTerjemah, op. cit., h . 196
8Saifudin Zuhri, op. cit., h. 84
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1. Emas, Perak dan Uang.

2. Perdagangan

3. Hasil Pertanian, hasil perkebunan dan hasil perikanan.

4. Hasil Pertambangan.

5. Hasil Peternakan.

6. Hasil Pendapatan.

7. Rikaz9.

Dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 267, Allah SWT memerintahkan

kepada orang-orang yang beriman, agar mengeluarkan zakatdari sebagian hasil

usaha yang diperoleh dengan jalan baik dan halal termasuk dalam berbagai

usaha yang baik10.Sebagai mana firman Allah Swt dalam al-Qura’an surat al-

Baqarah (267).
















Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah)
sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa
yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu
memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya,
Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan

9Yusuf Qardawi, op. cit., h. 312.
10Wahbah al-Zuhaily, Zakat KajianBerbagaiMazhab, (Bandung: RemajaRosdaKarya,

2008), Cet ke-7, h. 159.
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memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha
Kaya lagi Maha Terpuji”11.

Ajaran Islam sangat mendorong umatnya untuk melakukan usaha yang

baik. Peran perdagangan maupun usaha lainnya sangat penting dalam

menghidupkan sirkulasi hasil industri, pertanian, jasa dan harta kekayaan

lainnya menuju keseimbangan laju perekonomian manusia dalam pasar barang

dan uang.

Berbagai bentuk perdagangan ketika zaman Rasulullah telah

banyakdilakukan sehingga telah ada hukum mengenai zakat perdagangan.

Pengertian zakat perdagangan atau zakat perniagaan adalah zakat yang

dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual beli. Syarat

barang dagangan adalah ada dua yaitu:

a. Tindakan, adalah perbuatan membeli dan menjual.

b. Niat, adalah maksud untuk memperoleh keuntungan12.

Hal lainnya kadar dari perhitungan zakat usaha dikeluarkan sebanyak

2,5%. Kewajiban membayar zakat yangberhubungan dengan keadaan barang

untuk menentukan nilainya lebih tepat diakhir tahun. Apabila nilai usaha itu

genap satu nishab diwajibkan mengeluarkan zakat tetapi kalau kurang dari satu

nishab tidak berkewajiban membayar zakat. Perhitungan harta tersebut, hanya

dihitung yangmenjadi hak miliknya saja. Kalau dalam pembelian-pembelian

diawal tahundipergunakan hutang (pembelian dengan status hutang), maka

11Departemen Agama RI, Al-qur’andanTerjemah, Op.cit., h. 35.
12Moh. Rifa'i, Kifayatul Akhyar Terjemah khulasah, (Semarang: Toha Putra, 1978),

h.138-139.
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yang dihitunghanya yang menjadi hak miliknya saja yaitu jumlah yang ada di

kurangihutang.

Pada saat sekarang ini bermacam-macam bentuk bentuk usaha dalam

masyarakat. Salah satu diantaranya yaitu usaha pasir. usaha perdagangan pasir

yang dilakukan oleh masyarakat Rupat khususnya, harus ada cara

penghitungan untuk keperluan zakat karena memiliki nilai keuntungan yang

cukup besar. adapun daerah Rupat yang mayoritas penduduknya yang mata

pencaharian sebagai pedagang/pengusaha pasir adalah masyarakat desa Sei-

Injab Kelurahan terkul kecamatan Rupat. perdagangan usaha pasir memiliki

nilai ekonomis yang cukup tinggi, hal ini berdasarkan wawancara dengan

beberapa pengusaha pasir yang berada di Desa Sei-Injab.

Dagok menuturkan bahwa keuntungan bersih yang didapatkan dari

hasil usaha pasir pertahunnya mencapai Rp. 185.760.000 setelah di kurangi

biaya-biaya operasional dan biaya kebutuhan rumah tangga. Adapun rincian

biaya operasional dan biaya kebutuhan hidup dapat di rincikan sebagai berikut:

Dagok, mempunyai kapal/ perahu yang bermuatan 80 kubik setiap

kubik di hargai dengan harga Rp. 100.000 x 80 kubik = Rp.8.000.000 dengan

keberangkatan 42 kali pertahun adapun biaya yang harus dikeluarkan setiap

keberangkatan kapal yaitu, biaya gaji karyawan sebanyak 3 orang

Rp.1.000.000, biaya bahan bakar/ minyak Rp. 1.200.000, biaya perbekalan

Rp.400.000, biaya pajak setiap kali berangkat Rp. 120.000 dan biaya

kebutuhan rumah tangga perbulan Rp.3.000.000, setelah dikurangi biaya

operasional pertahun Rp. 114.240.000 dan biaya kebutuhan keluarganya
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pertahun Rp. 36.000.000 sehingga total pendapatan bersih setelah dikurangi

biaya hidup dan biaya operasional adalah Rp. 336.000.000 – 150.240.000 =

185.760.00013.

Yos juga menuturkan bahwa keuntungan bersih yang didapatkan dari

hasil usaha pasir pertahunnya mencapai Rp. 178.704.000 setelah di kurangi

biaya-biaya operasional dan biaya kebutuhan rumah tangga. Demikian juga

dengan Yos berzakat yaitu dengan memberikan sebagian harta tersebut kepada

miskin yang menurutnya pantas untuk menerima zakat tersebut, tanpa

melakukan perhitungan 2,5%. Akan tetapi beliau mengeluarkan zakat dengan

perhitungan beliau sendiri yaitu dengan memberikan sejumlah uang yang

berbeda jumlah kepada beberapa orang miskin yang total uangnya tidak

mencapai Rp. 4.640.000 dari kewajiban yang semestinya dikeluarkan jika

dihitung 2,5% menurut aturan syariat Islam. Menurut pengakuan beliau, beliau

hanya memberikan kepada enam orang miskin yang masing-masingnya Rp.

500.000, tentu masih ada sisanya Rp. 1.640.00014.

Dalam syari'at Islam semua harta mal wajib dikeluarkan zakatnya

kepada yang berhak dan harta usaha merupakan salah satu bentuk harta/

malyang harus di zakati. Para toke tersebut harus mengeluarkan zakat dengan

cara perhitungan yang sesuai syari'at Islam termasuk perdagangan pasir ini.

Dalam pelaksanaan zakat usaha pasir terkait dengan beberapa hal yaitu; orang

yang melaksanakan zakat, barang yang dizakati, cara menghitungnya, zakat

yang dikeluarkan dan cara pembayarannya.

13Dagok, PengusahaPasir,Wawancara, Desa. Sei. Injab,27 juli 2013.
14Yos, PengusahaPasir, Wawancara, DesaSei. Injab, 26 Agustus 2013.
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Melihat cara masyarakat Desa Sei.Injab Kecamatan Rupat dalam

mengeluarkan zakat, Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut

dalam sebuah skripsi yang berjudul “PELAKSANAAN ZAKAT USAHA

PASIR DI DESA SEI. INJAB KELURAHAN TERKUL KECAMATAN

RUPAT DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM”.

B. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya penelitian ini dan agar pembahasan yang ada

tidak keluar dari permasalahan sebenarnya, maka penulis membatasi

permasalahan dalam penelitian ini yaitu pelaksanaan zakat usahapasir di Desa

Sei.Injab Kelurahan Terkul Kecamatan Rupat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas maka yang menjadi

permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemahaman pemilik usaha pasir di Desa Sei.Injab Kelurahan

Terkul Kecamatan Rupat tentang kewajiban zakat?

2. Bagaimana tata cara pengumpulan dan pendistribusian zakat usaha pasir di

Desa Sei.Injab Kelurahan Terkul Kecamatan Rupat?

3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat usaha pasir

di Desa Sei.Injab KelurahanTerkul Kecamatan Rupat?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui pemahaman pemilik usaha pasir di desa Sei.Injab

Kelurahan Terkul Kecamatan Rupat tentang kewajiban zakat.
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b. Untuk mengetahui tata cara pengumpulan dan pendistribusian zakat

usaha pasir di Desa Sei.Injab Kelurahan Terkul Kecamatan Rupat.

c. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat

usaha pasir di Desa Sei.Injab Kelurahan Terkul Kecamatan Rupat.

2. Adapun Kegunaan dari penelitian ini adalah:

a. Untuk pengetahuan bagi penulis dan juga  pengetahuan bagi

masyarakat yang melaksanakan zakat usaha pasir di Desa Sei. Injab

Kelurahan Terkul Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis.

b. Untuk pengetahuan terhadap pelaksanaan zakat usaha pasir di Desa

Sei. Injab Kelurahan Terkul Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis.

c. Sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.Sy) di

Fakultas Syariah  dan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau.

E. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (Field

Research) dengan mengambil lokasi di desa Sei Injab Kelurahan Terkul

Kecamatan Rupat, yaitu  penelitian dengan menggali langsung informasi

dari masyarakat yang merupakan objek penelitian. Penelitian ini

menggunakan pendekatan empiris sosiologis yaitu mengamati gejala-

gejala kehidupan sosial yang ada dilapangan berdasarkan topik

pembahasan15.

2. Subjek dan Objek Penelitian

15Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
1997), h. 42.
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Yang menjadi subjek dari penelitian ini adalah pedagang atau toke

pasir di desa Sei Injab Kelurahan Terkul Kecamatan Rupat, sedangkan

yang menjadi objek penelitian ini adalah pelaksanaan zakat usaha pasir di

desa Sei Injab Kelurahan Terkul Kecamatan Rupat.

3. Populasi dan Sampel

Yang menjadi Populasi dalam penelitian ini adalah pengusaha atau

toke di desa Sei Injab Kelurahan Terkul Kecamatan Rupat. Sedangkan

sampel dalam penelitian ini adalah pengusaha atau toke usaha pasir di desa

Sei Injab Kecamatan Rupat yang  melaksanakan zakat, dengan cara

menjadikan seluruh populasi sebagai sampel yang berjumlah sebanyak 12

orang dengan menggunakan teknik Total Sampling yaitu dengan

menjadikan seluruh populasisebagai sampel16.

4. Sumber Data

Data dalam penelitian ini dapat dikelompokkan ke dalam dua

kelompok yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data Primer diperoleh dari responden17. Yaitu data yang

diperoleh langsung dengan mewawancarai pengusah aatau toke usaha

pasirdi desa Sei Injab Kelurahan Terkul Kecamatan Rupat.

b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang dapat dijadikan sebagai

pendukung data pokok, atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber

16BurhanAshshofa,MetodePenelitianHukum, (Jakarta: RinekaCipta, 2007), h. 91.
17Joko P. Subagyo, MetodePenelitiandalamTeori Dan Praktek,(Jakarta: RinekaCipta,

1991),  h. 88.
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yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan

dari tokoh agama ,tokoh masyarakat dan orang yang mengetahu

iperkara tersebut serta perkara atau data-data kepustakaan dari

literatur-literatur atau kitab-kitab yang ada hubungannya dengan objek

penelitian.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam proses pengumpulan data dalam

penelitian ini adalah:

a. Observasi, yaitu mengadakan pengamatan langsung daerah penelitian,

kemudian mencatat peristiwa dan kabar-kabar penting yang

berhubungan dengan penelitian.

b. Wawancara, yaitu penulis mengadakan tanya jawab langsung dengan

pengusaha atau toke usaha pasir di desa Sei Injab Kelurahan Terkul

Kecamatan Rupat.

c. Studi Kepustakaan, yaitu dengan mengkaji kitab-kitab yang

berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

6. Metode Analisa Data

Metode analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah

pendekatan Kualitatif, yaitu mengumpulkan data-data yang ada, kemudian

menggambarkan hasil penelitian dengan uraian-uraian berbentuk data

tertulis dan terjabar.  Dan dalam menganalisa data peneliti menggunakan

analisis deskriptif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki

dengan cara menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek/obyek

penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana
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adanya18. Dan teknisnya menggunakan analisa deduktif, yaitu menarik

kesimpulan dari pernyataan umum menuju pernyataan khusus yang

akhirnya diperoleh jawaban permasalahan. Dengan kata lain,

mengemukakan data yang digambarkan dengan kalimat yang dipisah-

pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan19.

F.  Sistematika Penulisan

Untuk menjadikan penelitian ini sebuah penelitian yang sistematis dan

terarah, maka penulisan penelitian ini dibagi kedalam beberapa bab sebagai

berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Yang berisikan latar belakang masalah, Batasan Masalah,

Rumusan Masalah, Tujuan dan kegunaan Penelitian, Metode

Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II: DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Yang berisikan gambaran umum wilayah Desa sei Injab

Kelurahan Terkul kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis, kondisi

geografis, keadaan penduduk, keadaan sosial ekonomi,keadaan

mata pencarian, keadaan pendidikan, keadaan keagamaan.

BAB III: TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT USAHA PASIR

18Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, ( Yogyakarta : GajahmadaUniversity
Press, 1991), h. 63.

19Suharsimi Arikonto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan (Jakarta: UI Press, 1989),
h. 204.
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Tinjauan Umum tentang zakat meliputi pengertian zakat, dasar

hukum zakat,Harta yang wajib di zakati, orang- orang yang

berhak menerima zakat penerima zakat , hikmah zakat.
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BAB IV: PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Yang berisikan: pelaksanaan zakat usaha pasir dan dasar hukum,

serta analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat usaha pasir

di desa Sei Injab Kelurahan Terkul Kecamatan Rupat.

BAB V: PENUTUP

Yang terdiri dari kesimpulan dan saran.


