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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat disimpulkan

bahwa pelaksanaan zakat usaha hasil pasir di Desa Sei.Injab kelurahan Terkul

Kecamatan Rupat sebagai berikut:

1. Pengusaha pasir di Desa Sei Injab kelurahan Terkul Kecamatan Rupat

mempunyai pemahaman yang bermacam-macam tentang kewajiban

membayar zakat. Sebagian ada yang  mau dan selalu mengeluarkan zakat,

dan ada juga yang tidak mau mengeluarkan zakat, karena menurut mereka

pasir bukan bagian dari zakat.

2. Sebagian pengusaha di Desa Sei Injab kelurahan Terkul Kecamatan Rupat

mengeluarkan zakat dengan memberikan kepada setiap anak yatim di

tempat mereka, sebagian yang lain ada juga yang mengeluarkan zakat

mereka kepada orang yang tidak mampu tapi mereka yang memberikan

secara langsung, sebagian yang lain ada juga yang mengeluarkan zakat

kepada Badan Amil Zakat, tetapi mereka tidak menghitung nishab dan

haulnya.

3. Menurut Hukum Islam, nisab zakat hasil usaha pasir disamakan dengan

nisab zakat perniagaan atau perdagangan. Maka nisab zakat hasil usaha

pasir adalah mengacu kepada berat nisab emas yaitu dengan nilai 93,6 gram

emas, dengan kadar zakatnya 2.5%.
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B. Saran

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, penulis menyarankan kepada

pihak-pihak yang peduli terhadap masyarakat di Desa Sei.injab dalam

membina terutama dalam bidang keagamaan:

1. Diharapkan kepada tokoh-tokoh agama dan sarjana hukum Islam mampu

membawa masyarakat kepada pengalaman konsep-konsep Hukum Islam

yang sesuai dengan ketentuan yang ada.

2. Kepada BAZ yang ada di kecamatan Rupat di harapkan agar dapat berbuat

lebih maksimal dalam mensosialisasikan dan memberikan penyuluhan

tentang zakat hasil usaha apa saja yang bisa menghasilkan penghasilan

yang lebih sehingga para pengusaha diwajibkan mengeluarkan zakat

dikarenakan perkembangan zaman saat ini dan ilmu pengetahuan membuat

masyarakat dapat membuka usaha-usaha yang belum ada dapat diadakan

dan perkembangan hukum Islampun mengikuti perkembangan zaman

tersebut. Untuk itu peran BAZ sangat diharapkan untuk menyampaikan

informasi tentang hukum zakat yang ikut berkembang tersebut kepada

masyarakat.


