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  ABSTRAK 

Nama Penyusun : Ardi damopolii 

NIM   : 13.1.2.008 

Judul Skripsi : Pemahaman Petani Cengkeh terhadap Zakat 

Pertanian di Desa Sapa Timur Kecamatan Tenga. 

Skripsi ini berkenaan dengan Pemahaman Petani Cengkeh terhadap Zakat 

Pertanian di Desa Sapa Timur Kecamatan Tenga. Pokok permasalahannya adalah  

Pemahaman petani Cengkeh terkait Zakat pertanian, Cara petani Cengkeh dalam 

mengeluarkan zakat pertanian, dan bentuk pengeluaran zakat pertanian di Desa 

Sapa Timur menurut hukum Islam. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kualitatif, sedangkan metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Kemudian data yang terkumpul dianalisis dengan 

menggunakan metode analisis deskriptif. 

Pertanian bagi masyarakat Desa Sapa Timur merupakan salah satu mata 

pencaharian yang paling dominan. Berbicara tentang  pertanian, pasti tidak akan 

lepas dari yang namanya zakat pertanian, dimana zakat pertanian ini juga sangat 

berpengaruh bagi kesejahteraan masyarakat dan tentunya bisa menjadi alternatif 

dalam pemecahan masalah kemiskinan, terutama dalam wilayah yang mayoritas 

penduduknya bekerja sebagai petani, adapun zakat pertanian ini diwajibkan atas 

semua hasil tanaman dan buah-buahan yang ditanam dengan tujuan untuk 

mengembangkan dan menginvestasikan tanah.  

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa zakat 

pertanian di Desa Sapa Timur kurang dipahami oleh Petani Cengkeh baik nisab, 

kadar, dan kapan waktu dalam mengeluarkan zakat pertanian. Sehingga cara 

pengeluaran zakat pertaniannya tidak optimal. Petani Cengkeh hanya 

mengeluarkan zakat dari hasil panennya sesuai dengan  keinginan dan keikhlasan 

masing-masing. Dengan demikian dapat dikatakan bentuk pengeluarannya belum 

sesuai  ketentuan yang berlaku terhadap  zakat pertanian atau belum sesuai dengan 

ajaran hukum Islam. 

 

Kata Kunci: Petani, Cengkeh, Zakat Pertanian. 
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ABSTRACT 

Name : Ardi Damopolii 

SRN : 13.1.2.008 

Faculty : Syariah 

Study Program : Syariah Economics Law 

Title : The Clove Farmer‟s Understanding towards Agricultural 

Zakat at Sapa Village in Tenga Subdistrict  

This study focuses on analyzing the clove farmer‟s understanding 

towards agricultural zakat. It aims to explore the procedures and form used by the 

farmer in paying zakat based on Islamic law. 

The method used is qualitative by conducting observation, interview, and 

documentation in collecting the data. Then, it is analysed by using descriptive 

method. 

Agriculture becomes the most dominant work to community in Sapa 

village. In Islamic law, the farmer has to pay agricultural zakat because it gives 

much impact on the community welfare. It can be a solution to reduce the poverty 

rate especially in the most agricultural area. This kind of zakat aims at developing 

and investing the farmland. 

The result of study shows that the clove farmer do not have enough 

insights about the exact nisab, size, and time in paying the agricultural zakat. They 

have no rulers in managing the zakat because it is only based on their personal 

will. In conclusion, the procedures used by the farmer in paying the agricultural 

zakat have not been based on Islamic law. 

Key Words : Clove Farmer, agricultural zakat 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Tanah Indonesia yang subur, dan kekayaan yang berlimpah ruah, adalah 

karunia Allah swt kepada bangsa Indonesia, yang harus terus digali, dikelola dan 

dimanfaatkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. 

Usaha-usaha tumbuh dan berkembang, disektor pertanian, perkebunan, 

perikanan, peternakan, perhutanan, pertambangan, perdagangan, perindustrian, 

jasa dan lain sebagainya yang ditekuni oleh para ahlinya mendatangkan hasil 

usaha dan keuntungan yang besar artinya bagi kemakmuran dan kesejahteraan 

masyarakat. Namun demikian, masih ada yang termasuk dalam golongan yang 

berpenghasilan rendah, bahkan masih ada yang termasuk fakir dan miskin. 

Mereka ini masih terkebelakang, tertinggal baik dalam sosial, ekonomi maupun 

budaya. Mereka perlu mendapatkan bantuan dan uluran tangan dari siapa yang 

telah memperoleh rezeki karunia Allah swt yang lebih besar, sebagai perwujudan 

dari rasa solidaritas dan kesetiakawanan sosial, serta kemanusiaan dan keadilan 

sosial diantara sesama bangsa Indonesia. 

Dari ungkapan tersebut diatas tersirat makna bahwa setiap orang Indonesia 

yang berkecukupan dan berkelebihan harus merasa terpanggil untuk

menolong dan membantu orang lain dalam memperbaiki sosial ekonomi dan 
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meningkatkan taraf hidupnya.
1
 

Agama Islam di samping mengajarkan shalat, puasa, dan haji juga 

mengajarkan ibadah yang bercorak sosial ekonomi yaitu zakat. 

Zakat merupakan salah satu sendi pokok ajaran Islam. Bahkan zakat dan 

shalat dijadikan dalam al-Qur‟an sebagai lambang dari keseluruhan ajaran Islam. 

Adapun dasar hukum zakat yaitu al-Qur‟an dan hadits, sebagaimana Allah swt 

berfirman dalam Q.S At-Taubah /9: 11 sebagai berikut:  

                          

    (11)    

Terjemahnya:  

Dan jika mereka bertaubat, melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, 

maka (berarti mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Kami 

menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.
2
 

Dalam al-Qur‟an penyebutan zakat selalu diparalelkan dengan shalat, 

sehingga sering ditafsirkan dalam suatu hubungan vertikal dan horizontal, bahwa 

shalat menyangkut hubungan hamba Allah dengan Allah swt (hablum minallah) 

sedangkan zakat menyangkut hubungan dengan manusia sekaligus hubungan 

dengan Allah swt (hablum minallah wa hablum minannas).
3
  

 

 
 

1
 Majelis Ulama Indonesia, Tuntunan Praktis Tentang Zakat, Infaq dan Shadaqah, 

(Jakarta: Sekretarian Majelis Ulama Indonesia Masjid Istiqlal Jakarta, 1989), h. 1-3 

 
2
 Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka 

Indonesia, 2012), h. 225 

 
3
 Hj. Umrotul Khasanah,”Manajemen Zakat Modern”, (UIN-Maliki Press, 2010), h. 3-5 
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Allah swt berfirman dalam Q.S Al-Baqarah /2: 267: 

                         

                        

       (267)    

Terjemahnya:  

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 memincingkan mata terhadapnya. dan 

ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.
4
 

Perintah menunaikan zakat dalam al-Qur‟an diulang-ulang dalam berbagai 

ayat, disamping kata-kata itu sendiri disebutkan pada 32 tempat disana, sedang 

dalilnya dari as-sunnah ialah sabda Nabi saw, HR al-Bukhari:8, Muslim:16: 

ثَىَا ٍْذُ  َحذَّ ِ  ُ ثَ   ْتهِ  َ هِ  َخالٍِذ، ْتهِ  ِ ْ ِشَمحَ  َ هْ  ُعْفٍَاَن، أَتًِ ْتهُ  َحْى َ َحُ  أَْخثََشوَا: لَالَ  ُمَُعى، ْتهُ  هللاَّ

ًَ  ُ َمَش، ُ  َسِ  ِ  َسُعُلُ  لَالَ : لَالَ  َ ْىٍَُما هللاَّ ًِ  هللاُ  َص َّى هللاَّ ٍْ َع َّمَ  َ  َ ََ "  ًَ : َخْمظٍ  َ  َى  ِاْع َمُ  تُىِ

ُ   ِ َّ   ِلًََ   َ  أَنْ  َ ٍَاَدجِ  أَنَّ  هللاَّ ًذ  ََ ِ، َسُعُلُ  ُمَحمَّ َكاِج، ََ ٌِرَاءِ   لصَّ َِج، ََ ِلَامِ  هللاَّ ،  لضَّ مِ  ََ لَححِّ ُْ َص ََ 

(  لثخاسيسَ ي )  َسَمَ انَ 
5
  

 

 

 

 
 
4
 Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, h. 56 

 
5
 Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Shahih al-Bukhari,  Juz I (Cet I; Dar Thuq an-Nujat 

1442 H) h. 11 
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Artinya: 

“Islam dibangun atas lima perkara: 1) Bersaksi bahwasanya tiada Tuhan 

selain Allah, dan Muhammad rasul Allah; 2) Mendirikanlah Shalat; 3) 

Menunaikan Zakat; 4) Berhaji; dan 5) Berpuasa dibulan Ramadhan.”
6
 

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang secara pasti telah dikenal 

dalam ajaran agama. Ia ditempatkan pada unsur ketiga atau yang paling tengah. Ia 

merupakan satu-satunya unsur Islam yang langsung berkenaan dengan 

perekonomian umat Islam. Barang siapa menunaikan zakat, berarti ia telah bebas 

dari masa talif (pembebanan) di dunia, selamat dari siksa akhirat, dan memperoleh 

pahala menurut kadar kejujuran dan keikhlasannya. Zakat adalah ibadah yang 

berkaitan dengan harta benda.Seseorang yang telah memenuhi syarat-syaratnya 

berkewajiban untuk menunaikannya.
7
 

Allah swt melarang manusia menyia-nyiakan harta benda bagaimanapun 

bentuknya, karena penyia-nyiaan harta benda akan merugikan semua pihak. Sejak 

semula Allah swt menetapkan harta benda hendaknya digunakan untuk 

kepentingan bersama, dan masyarakat yang berwenang menggunakan harta 

tersebut secara keseluruhan. 

Dengan demikian Islam adalah agama yang menawarkan pandangan hidup 

seimbang dan terpadu untuk mengantarkan kepada kebahagiaan hidup melalui 

aktualisasi keadilan sosio-ekonomi dan persaudaraan dalam masyarakat. 

Pada sisi lain, manusia adalah mahluk sosial. Kebersamaan sekian banyak 

individu dalam suatu wilayah membentuk masyarakat yang sifatnya walaupun 

 
 
6
 Ansori Umar Sitanggal, Fiqih Syafi‟I Sistematis II,(Cet. II; Darulqalam Damsyik,  

1987), h. 5 

 
7
 M. Nipan Abdul Halim, Mengapa  Zakat Disyari‟atkan, (Jakarta: Departemen Agama 

RI, 2008) h. 11 
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berbeda dengan individu-individu, namun ia tidak dapat dipisahkan dari padanya. 

Karena manusia tidak dapat hidup tanpa masyarakatnya. Sekian banyak 

pengetahuan yang diperolehnya adalah dari masyarakat. Demikian juga dalam 

bidang materi, betapa pun seseorang memiliki kepandaian, namun hasil-hasil 

materi yang diperolehnya adalah berkat bantuan pihak lain. 

Seorang petani dapat berhasil karena adanya irigasi, alat-alat pertanian, dan 

lain sebagainya yang kesemuanya tidak dapat diwujudkan sendiri. Manusia 

mengelola, tetapi Allah menciptakan dan memilikinya. Kalau demikian, wajar jika 

Allah memerintahkan untuk mengeluarkan sebagian kecil dari harta yang 

diamanatkan kepada seseorang itu, demi kepentingan orang lain.
8
 

Berbicara masalah pertanian, pasti tidak akan lepas dari yang namanya zakat 

pertanian, dimana zakat pertanian ini juga sangat berpengaruh bagi kesejahteraan 

masyarakat dan tentunya bisa menjadi alternatif dalam pemecahan masalah 

kemiskinan, terutama dalam wilayah yang mayoritas penduduknya bekerja 

sebagai petani, adapun zakat pertanian ini diwajibkan atas semua hasil tanaman 

dan buah-buahan yang ditanam dengan tujuan untuk mengembangkan dan 

menginvestasikan tanah (menurut madzhab Abu Hanifah dan ulama fikih 

lainnya). Tetapi tidak diwajibkan atas tanaman liar yang tumbuh dengan 

sendirinya, seperti rumput, pohon kayu bakar, bambu dan lain-lain kecuali jika 

diperdagangkan, dalam hal ini harus dizakati seperti zakat komoditas dagang.
9
 

 
 
8
Syukri Ghozali dkk, “Pedoman Zakat”, (Seri 9; Jakarta: Departemen Agama RI,  

1982), h.15 

 
9
Departemen Agama, Zakat Ketentuan dan Permasalahannya,(Jakarta: Departemen 

Agama RI, 2008), h. 21 
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Zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian berupa 

tumbuh-tumbuhan, tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-

umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias, dan rumput-rumputan yang 

merupakan makanan pokok dan dapat disimpan.
10

 Adapun dalil atas wajibnya 

zakat pada tanaman dan buah-buahan terdapat dalam firman Allah swt, Q.s Al-

An‟am /6: 141:  

 ...                 ... (141) 

Terjemanhya: 

Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan 

tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada 

fakir miskin).
11

 

Menurut yang dinukil dari Ibnu Abbas r.a, haqqahu (haknya), yang 

dimaksud ialah mengeluarkan zakatnya. Dan dalam sebuah hadits sahih riwayat 

Imam Bukhari dari Salim bin Abdillah, dari ayahnya, dari Nabi saw, bersabda: 

ثَىَا ثَىَا َمْشٌََم، أَتًِ ْتهُ  َعِ ٍذُ  دَّ ِ  َ ْثذُ  َحذَّ ٌٍْة، ْتهُ  هللاَّ ، َ هِ  ٌَِضٌَذ، ْتهُ  ٌُُوُظُ  أَْخثََشوًِ: لَالَ  ََ ٌِْشيِّ   لضُّ

ِ، َ ْثذِ  ْتهِ  َعالِمِ  َ هْ  ًِ  َ هْ  هللاَّ ًَ  أَتٍِ ُ  َسِ  ًِّ  َ هِ  َ ْىًُ، هللاَّ ًِ  هللاُ  َص َّى  لىَّثِ ٍْ َع َّمَ  َ  َ  فٍَِما: »لَالَ  ََ

َْ  ََ لُ ٍُُنُ   لغََّماءُ  َعمَدِ  َما  لُ ْشُش، َ ثَِشًٌّا َكانَ  أَ ََ  ًَ سَ ي )  « لُ ْششِ  وِْص ُ  تِالىَّْ  ِ  ُعمِ

( لثخاسي
12
 

 

 

 
 

10
El-Madani,”FIqh Zakat Lengkap”, (Jogjakarta: Diva Press, 2013), h. 81 

11
 Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, h. 197 

12
 Muhammad bin Ismail, Shahih al-Bukhari.  Juz II h. 126 
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Artinya:  

“Tanaman yang diairi air hujan atau sungai wajib dikeluarkan zakatnya 

sepersepuluh dan yang diairi dengan disirami, maka zakatnya separuh dari 

sepersepuluh atau lima persen.”
13

 

Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai 

ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayuran, buah-buahan, tanaman hias, 

rumput-rumputan, dedauanan, dan lain-lain. Dan adapun nishab, kadar dan waktu 

dalam mengeluarkan zakat ini di Indonesia sendiri masih ada bahkan masih 

banyak masyarakat yang tidak mengetahui dengan jelas, bagaimana nisabnya, 

kadarnya, dan kapan waktu untuk mengeluarkan zakat pertanian. Padahal 

optimalisasi terhadap pelaksanaan zakat, tergantung dari pemahaman serta 

kesadaran masyarakat terhadap konsep zakat itu sendiri.
14

 

 Desa Sapa Timur merupakan salah satu desa yang penduduknya 100% 

beragama Islam. Dan juga merupakan kawasan pedesaan yang bersifat maritim, 

dengan mata pencaharian dari sebagian besar penduduk adalah sebagai petani dan 

nelayan. Dan masyarakat yang berprofesi sebagai petani di Desa Sapa Timur rata-

rata memiliki pohon cengkeh di area perkebunannya. Tetapi, persoalan zakat 

pertanian  kurang dibicarakan. Pelaksanaan zakat pertanian kurang optimal 

dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat di Desa Sapa Timur terhadap 

zakat pertanian. Sejauh ini masyarakat hanya memahami  zakat pertanian itu 

termasuk dalam zakat mal, dan tidak mengetahui kadar dan nisab serta kapan 

waktu untuk mengeluarkan zakat pertanian tersebut. Hal ini menarik minat 

 
13

 Shahih bukhari, (Riyadh: Daar El Salam, 2000), h. 117 

 
14

Departemen Agama, Zakat Ketentuan, h. 21 
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peneliti untuk melakukan penelitian mengenai “Pemahaman Petani Cengkeh 

terhadap Zakat Pertanian di Desa Sapa Timur. 

B. Rumusan Masalah 

Dengan memperhatikan uraian latar belakang di atas, maka penulis 

merumuskan yang menjadi pokok permasalahan pada pembahasan skripsi ini ialah 

sebagai berikut:  

1. Bagaimana pemahaman Petani Cengkeh Terhadap zakat Pertanian di Desa 

Sapa Timur? 

2. Bagaimana cara Petani Cengkeh dalam mengeluarkan zakat pertanian pada 

hasil pertanian pohon cengkeh? 

3. Bagaimana bentuk pengeluaran zakat pertanian di Desa Sapa Timur 

menurut Hukum Islam? 

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

Untuk menghindari terjadinya penafsiran yang keliru dari para pembaca 

dalam memahami maksud yang terkandung dalam skripsi yang berjudul 

“Pemahaman Petani Cengkeh terhadap Zakat Pertanian di Desa Sapa Timur”, 

maka penulis memberikan pengertian terhadap judul yang dimaksud, adalah : 

- Pemahaman adalah proses, perbuatan memahami atau memahamkan.
15

 

- Petani adalahadalah orang yang pekerjaannya bercocok tanam. 

 
 
15

Departemen Pendidikan Nasional, “Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa”, 

(Cet. IV;Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2018), h. 998 
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- Cengkeh adalah tanaman produksi yang bunganya (buahnya) harum dan 

pedas, segar rasanya, dipakai sebagai rempah-rempah, isi rokok kretek dan 

sebagainya. 

- Zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang Islam 

dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan 

lain sebagainya) menurut yang telah ditetapkan oleh syara‟ (termasuk rukun 

Islam yang ketiga).
16

 

- Pertanian adalah prihal bertani; mengusahakan tanah dengan tanam 

menanam.
17

 

D. Tujuan dan Kegunaan 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pemahaman petani cengkeh yang berada di Desa Sapa 

Timur tentang zakat pertanian. 

2. Untuk mengetahui cara petani mengeluarkan zakat pertanian di Desa Sapa 

Timur. 

3. Untuk mengetahui bentuk pengeluaran zakat pertanian di desa Sapa Timur 

menurut hukum Islam. 

Adapun yang menjadi kegunaan penelitian ini:  

 
 
16

Alex MA, Kamus Bahasa Indonesia Terbaru, (Surabaya: Alfa, 1994), h. 302 

 
17

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar, h. 1442  
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a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsi 

pemikiran dalam rangka menyempurnakan pola pikir masyarakat muslim 

akan pentingnya mengeluarkan zakat, dalam hal ini seperti zakat pertanian. 

b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

kepada para pembaca berupa informasi-informasi yang terkait dengan isi 

penelitian dan tentunya dapat mendatangkan manfaat bagi masyarakat 

Desa Sapa Timur. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Definisi Zakat Pertanian 

Pengertian zakat menurut bahasa, berarti nama‟ yakni kesuburan, thaharah 

yakni kesucian, barakah yakni keberkatan dan berarti juga tazkiyah, tathhier 

yaitu mensucikan. Sedangkan zakat menurut syara‟ yaitu, sebutan untuk 

pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat tertentu untuk 

diberikan kepada golongan yang tertentu.
1
 

Para ulama memberikan makna yang berbeda-beda antara lain: 

Pertama, zakat berarti at-Thahuru (membersihkan atau mensucikan), 

demikian menurut Abu Hasan al- Wahidi dan Imam Nawawi. Artinya, orang 

yang selalu mengeluarkan zakat karena Allah dan bukan karena dipuji manusia, 

Allah akan membersihkan dan mensucikan baik hartanya maupun jiwanya. Allah 

swt berfirman Q.S At-Taubah ayat /9: 103). : 

                           

      (103)    

Terjemahnya:  

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu 

memberihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. 

 
 
1
 Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Pedoman  Zakat, ( Cet. III;Semarang: PT 

Pustaka Rizki Putra, 1999), h. 3 
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Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan 

Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.
2
 

Kedua, al-Barakatu (berkah). Artinya orang yang selalu membayar zakat, 

hartanya akan selalu dilimpahkan keberkahan oleh Allah swt, kemudian 

keberkahan ini akan berdampak kepada keberkahan hidup. Keberkahan ini lahir 

karena harta yang kita gunakan adalah harta yang suci bersih, sebab harta kita 

telah dibersihkan dari kotoran dengan menunaikan zakat yang hakikatnya zakat 

itu sendiri berfungsi untuk membersihkan dan mensucikan harta.
3
 

Ketiga, zakat bermakna an Numuw, yang artinya tumbuh dan berkembang, 

demikian menurut Abu Muhammad Ibnu Qutaibah. Makna ini menegaskan 

bahwa, orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya ( dengan izin Allah) akan 

selalu terus tumbuh dan berkembang. Hal ini disebabkan oleh kesucian dan 

keberkahan harta yang telah ditunaikan kewajiban zakatnya. 

Keempat, zakat bermakna as-shalahu ( beres atau bagus). Artinya, orang 

yang selalu menunaikan zakat, hartanya akan selalu bagus dalam arti tidak 

bermasalah dan terhindar dari masalah. Orang yang selalu ditimpah musibah atau 

masalah, misalnya kebangkrutan, kerampokan, hilang, dan lain sebagainya. Boleh 

jadi karena  mereka selalu melalaikan zakat yang merupakan kewajiban mereka 

 
 
2
 Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, h. 273 

 
3
 Departemen Agama, Zakat Ketentuan, h.3  
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dan hak fakir miskin beserta golongan lainnya yang telah Allah sebutkan dalam 

Al-Qur‟an.
4
 

Zakat memiliki banyak hikmah, baik yang berkaitan dengan Allah swt 

maupun hubungan sosial kemasyarakatan diantara manusia, antara lain:  

1. Menolong, membantu, membina dan membangun kaum dhuafa yang lemah 

dengan materi sekedar untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. 

Dengan kondisi tersebut mereka akan mampu melaksanakan kewajibannya 

terhadap Allah swt.  

2. Memberantas penyakit irih hati, rasa benci, dan dengki dari diri orang-orang 

disekitarnya berkehidupan cukup, apalagi mewah. Sedangkan ia sendiri tak 

memiliki apa-apa dan tidak ada uluran tangan dari mereka (orang kaya) 

kepadanya. 

3. Dapat mensucikan diri (pribadi) dari kotoran dosa, memurnikn jiwa 

(membubuhkan ahlak mulia menjadi murah hati, peka terhadap rasa 

kemanusiaan) dan mengikis sifat bakhil (kikir) serta serakah. 

4. Mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahterah, dimana hubungan 

seseorang dengan yang lainnya menjadi rukun, damai dan harmonis yang 

akhirnya dapat menciptakan situasi yang tentram, aman lahir batin.
5
 

 

 
 
4
 Departemen Agama, Zakat Ketentuan, h.4 

 
5
 Departemen Agama, Zakat Ketentuan, h. 5-6 
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Sedangkan, Zakat pertanian dalam bahasa Arab sering disebut dengan istilah 

az-zuru‟ wa ats-tsimar (tanaman dan buah-buahan) atau an-nabit au al- kharij min 

al-ardh (yang tumbuh dan keluar dari bumi), yaitu zakat hasil bumi yang berupa 

biji-bijian, sayur-sayuran dan buah-buahan sesuai dengan yang ditetapkan dalam 

Alqur‟an dan sunah dan Ijma Ulama.
6
  

Zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil tanaman pertanian 

atau tumbuh-tumbuhan yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, 

sayuran, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan  dan lain-lain.”
7
 

Adapun mengenai zakat pertanian, Allah swt telah berfirman dalam . Q.S 

Al-Baqarah /2: 267: 

                         

                        

       (267)   

Terjemahnya:  

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 memincingkan mata terhadapnya. dan 

ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.
8
 

 
 
6
 Al- Qardhawi, Fiqh az- Zakah, Jilid I, h.360 

 
7
Departemen Agama, Zakat Ketentuan dan Permsalahannya, (Jakarta: Departemen 

Agama RI, 2008), h. 21 

 
8
 Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, h. 56 
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Zakat diwajibkan atas semua hasil tanaman dan buah-buahan yang ditanam 

dengan tujuan untuk mengembangkan dan menginvestasikan tanah. Tetapi tidak 

diwajibkan atas tanaman liar yang tumbuh dengan sendirinya, seperti rumput , 

pohon kayu bakar, bambu dan lain-lainnya kecuali jika diperdagangkan, dalam hal 

ini harus dizakati seperti komoditas dagang.
9
 

B. Syarat Wajib Zakat Pertanian 

Harta yang wajib dizakati haruslah harta yang baik dan halal, Allah swt 

berfirman dalam Q.s Al-Baqarah /2: 267: 

                         

                        

       (267) 

Terjemahnya: 

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 memincingkan mata terhadapnya. dan 

ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.
10

 

Seseorang tidak diwajibkan berzakat selama ia belum mampu memenuhi 

kewajiban pokoknya. Menurut para ulama yang dimaksud dengan kebutuhan 

pokok adalah kebutuhan yang jika tidak terpenuhi akan menyebabkan kerusakan 

 
 
9
Departemen Agama, Zakat Ketentuan, h. 22 

 
10

Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, h. 56 
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dan kemelaratan dalam hidup. Para ulama telah memasukkan syarat ini sebagai 

syarat kekayaan wajib zakat karena biasanya orang yang biasaya mempunyai 

kelebihan kebutuhan pokoknya maka orang tersebut dianggap mampu dan 

kaya.Kebutuhan pokok yang dimaksud ini meliputi makanan, pakaian, tempat 

tinggal. 

Zakat juga mensyaratkan seseorang terbebas dari hutang. Syarat ini 

merupakan penguat syarat kekayaan wajib zakat yang harus kepemilikkan 

penuh.Karena  dengan adanya hutang, berarti harta yang kita miliki masih 

bercampur harta milik orang lain, maka apabila kita ingin mengeluarkan zakat 

sedangkan kita masih mempunyai hutang, maka harus kita lunasi terlebih dahulu 

hutang-hutang yang kita miliki. Apabila setelah dibayarkan hutang-hutangnya tapi 

kekayaannya masih mencapai nishab, maka wajib untuk mengeluarkan zakat, tapi 

sebaliknya apabila tidak mencapai nishab setelah dilunasinya hutang-hutang maka 

tidak wajib mengeluarkan zakat. 

Adapun syarat wajib zakat pertanian dan ini pun merupakan syarat wajib 

zakat secara umum adalah sebagai berikut: 

1. Islam 

Ini berdasarkan perkataan Abu Bakar as- Shiddiq r.a, “ini adalah 

kewajiban sedekah (zakat) yang telah diwajibkan oleh Rasulullah saw atas 

orang-orang Islam.”seorang muzakki disyaratkan muslim, dan tidak 

dikenakan kewajiban zakat bagi kafir. Ketentuan telah menjadi ijma‟ 

dikalangan kaum muslimin, karena ibadah zakat tergolong upaya 
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pembersihan bagi orng Islam. Adapun orang kafir dianggap tidak bersih 

jiwanya selama dia tetap berada di dalam kekafirannya, sehingga tidak 

diwajibkan atasnya menzakati harta kekayaan yang dia miliki. 

2. Merdeka  

Menurut kesepakatan ulama, zakat tidak wajib atas hamba sahaya 

karena hamba sahaya tidak mempunyai hak milik. Tuannyalah yang 

memiliki apa yang ada ditangan hambanya. 

3. Kepemilikkan yang sempurna 

Maksudnya harta itu dimiliki secara penuhberada didalam 

kekuasaannya dan dapat diapasajakan olehnya tanpa tersangkut dengan 

hak orang lain. Zakat tidak wajib pada harta yang tidak dimiliki secara 

sempurna, seperti harta yang didapat dari hutang, pinjaman, ataupun 

titipan. 

4. Nisab  

Maksudnya jumlah harta yang dimiliki selain kebutuhan pokok 

(rumah, pakaian, kendaraan, dan perhiasan yang dikenakan) telah melebihi 

batas minimal wajib zakat. Nisab adalah nama kadar tertentu dari harta 

yang wajib dizakati.
11

 Adapun nishab dari zakat pertanian yaitu 5 wasaq 

atau setara dengan 653 kg. 

Zakat pertanian atau hasil bumi tanpa  syarat haul, sebab setiap kali 

panenharus dikeluarkan zakatnya. Sedangkan panen hasil bumi ada sekali setahun, 

 
 

 
11

Departemen Agama, Zakat Ketentuan, h. 9-11 
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ada yang dua kali, ada yang tiga kali, bahkan ada empat kali.Setiap kali panen jika 

haasilnya ada senishab dikeluarkan zakatnya.
12

 

Dari sini jelaslah bahwa zakat pertanian wajib dikeluarkan ketika semua 

syarat wajib zakat telah terpenuhi, dan mengeluarkannya selain membersihkan, 

mensucikan, dan menyuburkan tanaman yang kita tanam, kita juga mendapatkan 

pahala melimpah disisi Allah swt. 

C. Golongan Penerima Zakat 

Orang-orang yang boleh menerima zakat terbagi atas delapan golongan, 

sebagaimana yang telah diterangkan dalam firman Allah swt Q.s At-Taubah /9: 

58-59: 

                            

                           

                    (58-59)     

 

Terjemahnya: 

Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang (distribusi) zakat; 

jika mereka diberi sebahagian dari padanya, mereka bersenang hati, dan jika 

mereka tidak diberi sebahagian dari padanya, dengan serta merta mereka 

menjadi marah. Jikalau mereka sungguh-sungguh ridha dengan apa yang 

diberikan Allah dan RasulNya kepada mereka, dan berkata: "Cukuplah 

Allah bagi Kami, Allah akan memberikan sebagian dari karunia-Nya dan 

demikian (pula) Rasul-Nya, Sesungguhnya Kami adalah orang-orang yang 

 
 
12

Departemen Agama,  Pedoman Zakat 9 seri, (Jakarta: Departemen Agama RI,  

1993), h. 141 
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berharap kepada Allah," (tentulah yang demikian itu lebih baik bagi 

mereka).”
13

 

Dan  Allah swt berfirman Q.s At-Taubah /9: 60: 

                         

                          

 (60)    

  

Terjemahnya: 

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.
14

 

Sebagaimana Allah berfirman didalam Al-Qur‟an surah At-Taubah diatas, 

yang berhak menerima zakat ialah : 

1. Fuqara  

Fuqara (Fakir) adalah mereka yang tidak berharta dan tidak 

mempunyai pekerjaan atau usaha tetap guna mencukupi kebutuhan 

hidupnya (nafkah), sedangkan orang yang menjamin atau menanggung 

tidak ada. 

2. masakiini 

 
 
13

 Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, h. 264 

 
14

Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, h. 264 
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Masakiini (Miskin) adalah mereka yang tidak mencukupi kebutuhan 

hidupnya, meskipun ia mempunyai pekerjaan atau usaha tetap, tetapi usaha 

itu belum dapat mencukupi kebutuhannya, dan orang menanggungnya atau 

menjamin pun tidak ada.
15

 

3. Al- amilina alaiha 

Al- amilina alaiha ialah pegawai dan petugas pemungutan zakat, yang 

ditugaskan pemerintah untuk mengumpulkan dn membagikannya. Mereka 

diberi upah sesuai dengan pekerjaan yang mereka lakukan, tidak boleh 

lebih dari itu. Dan juga, tidak boleh diberi seukuran tertentu dari hasil 

pungutan mereka. Karena untuk itu tidak ada dalilnya dalam syari‟at Allah 

Ta‟ala. Mereka tak  lain adalah para pegawai, yang hanya digaji sepadan 

dengan pekerjaannya. 

4. Al- Mu‟allafatu 

Al- Mu‟allafatu adalah orang-orang yang baru masuk Islam. Dengan 

diberi zakat, diharapkan keIslaman mereka akan makin kuat. Atau, mereka 

adalah orang Islam yang berpengaruh dan berkedudukan tinggi ditengah 

kaumnya. Dengan diberi zakat, diharapkan yang lain-lainnya pun akan 

mengikuti jejaknya masuk Islam. Atau mereka adalah orang-orang Islam 

yang tinggal dibenteng-benteng, karena memeliara kaum muslimin lainnya 

dari serangan orang-orang kafir dan terror kaum pemberontak, atau 
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 Ansori Umar Sitanggal, Fiqh Syafi‟I Sistematis II, (Cet II; Darulqalam Damsyik,  

1987), h. 65 
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bertugas memungut zakat dari suatu kaum yang kepada mereka tidak bias 

dikirimkan para pejabat pemerintah. 

5. Fir Riqab 

Fir Riqab (untuk leher-leher). Maksudnya, untuk memerdekakan 

leher-leher kaum budak dari perbudakkan. Adapun yang dimaksud budak-

budak disini ialah budak-budak mukatab, yakni mereka yang telah 

mendapat janji dari tuan-tuan mereka supaya membayar sejumlah uang. 

Apabila dapat melunasinya, maka mereka akan dimerdekakan. Para budak 

mukatab diberi zakat selagi mereka belum dapat melunasi pembayaran 

tersebut. 

6. Al- Gharimin 

Al- Gharimin, yaitu orang-orang yang tertindih banyak hutang dan 

tidak dapat melunasinya. Mereka diberi secukupnya agar dapat melunasi 

hutang-hutang yang telah tiba saat membayarnya, disamping makanan, 

pakaian dan tempat tinggal secukupnya, dengan syaratbb hutang mereka 

itu untuk sesuatu yang tidak diizinkan syara‟ maka mereka tidak boleh 

diberi zakat, kecuali bila mereka telah bertaubat dari maksiatnya itu, dan 

benar kemungkinan taubatnya benar-benar.Termasuk dalam golongan ini, 

orang yang berhutang untuk mencegah terjadinya percekcokan diantara 

dua orang yang bersengketa. Dia diberi seharga hutangnya untuk tujuan 
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ini, sekalipun dia orang kaya yang memiliki uang pribadi buat melunasi 

hutang tersebut.
16

 

7. Fi Sabilillah 

Fi Sabilillah, disini yang dimaksud ialah tentara yang dengan sukarela 

berjuang membela agama Islam, sedang mereka tidak mendapat imbalan 

maupun gaji dari harta kaum muslimin. Mereka masing-masing diberi 

zakat sekedar yang mencukupi dirinya dan orang-orang yang wajib dia 

nafkahi, sehingga dia pulang, sekalipun lama kepergiannya, dan sekalipun 

dia orang kaya. Disamping dia diberi pula sarana untuk membantu 

perjuangannya, seperti alat-alat transportasi pengangkut barang-barang dan 

perkakas-perkakas perang dan lain-lain. 

8. Ibnu Sabil 

Ibnu Sabil, orang yang sedang atau hendak melakukan perjalanan jauh 

dan halal, yakni tidak membuat maksiat, biar piknik sekalipun. Dia diberi 

bekal secukupnya untuk perjalanannya atau selagi dalam perjalanan pulang 

pergi kalau dia menginginkan pulang. Bahkan juga kendaraan dan sarana 

angkutan jika dia tidak mampu membawa barang-barangnya. Tetapi kalau 

dia bermaksiat dengan perjalanannya, atau selagi dalam perjalanan, maka 

tidak boleh diberi zakat, kecuali apabila dia bertaubat, dan besar 

kemungkinan taubatnya itu benar-benar.   
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 Ansori Umar Sitanggal, Fiqh Syafi‟I, h. 66 
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Delapan golongan inilah orang-orang yang berhak menerima zakat, dan 

zakat hanya diberikan kepada mereka saja, tidak boleh untuk selain mereka.
17

 

D. Zakat Pertanian dan Dalil Wajibnya. 

Untuk mengetahui kewajiban dalam mengeluarkan zakat pertanian, maka 

kita harus kembali kepada kitab suci Al-Qur‟an untuk mencari patokan atau 

pedoman. Adapun dalil wajib dalam mengeluarkan zakat pertanian atau hasil 

bumi, yaitu dalam firman Allah swt Q.s Al-Baqarah /2: 267: 

                         

 (... 267) 

Terjemahnya: 

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…
18

 

Dan terdapat pula dalam firman Allah swt Q.s Al-An‟am /6: 141: 

(141)…                  … 

Terjemahnya: 

Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan 

tunaikanlah haknya dihari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada 

fakir miskin).
19

 

 
 
17

 Ansori Umar Sitanggal, Fiqh Syafi‟I, h. 67 
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 Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, h. 56 
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E. Nisab dan Kadar Zakat Pertanian 

Diriwayatkan oleh Muslim dari Abi Sa‟id al Khudry, bahwa Nabi saw 

bersabda: 

، أَْخثََشوًِ ٌَْحٍَى ْتُه أَتًِ  ًُّ َص ِ  َْ ٍُْة ْتُه  ِْعَحاَق، أَْخثََشوَا  ألَ ثَىَا  ِْعَحاُق ْتُه ٌَِضٌَذ، أَْخثََشوَا ُ َ  َحذَّ

ًِ ٌَْحٍَى ْتِه ُ َماَسجَ ْتِه أَتًِ  لَحَغهِ  ُ : َكثٍٍِش، أَنَّ َ ْمَشَ ْتَه ٌَْحٍَى ْتِه ُ َماَسجَ أَْخثََشيُ، َ ْه أَتٍِ أَوًَّ

ُ َ ْىًُ، ٌَمُُلُ  ًَ هللاَّ َع َّمَ : َعِمَ  أَتَا َعِ ٍٍذ َسِ  ََ  ًِ ٍْ ًُّ َص َّى هللاُ َ  َ ٍَْظ فٍَِما ُدََن َخْمِظ »: لَاَل  لىَّثِ لَ

ُعٍك َصَذلَحٌة  َْ ٍَْظ فٍَِما ُدََن َخْمِظ أَ لَ ََ ٍد َصَذلَحٌة،  َْ ٍَْظ فٍَِما ُدََن َخْمِظ َر لَ ََ ََ ٍق َصَذلَحٌة،  سَ ي ) «أَ

( لثخاسي
20
 

Artinya: 

“Tak ada zakat pada biji-bijian yang kurang dari lima wasaq, dan tak ada 

zakat pada perak yang kurang dari lima auqiyah”.
21 

Nisab hasil pertanian adalah 5 wasaq atau setara dengan 653 kg.  Ausuq 

jamak dari wasaq, 1 wasaq= 60 sha, sedangkan 1 sha‟= 2,176 kg, maka 5 wasaq: 5 

x 60 x 2,176 = 652,8 kg dibulatkan menjadi 653 kg. Apabila  hasil pertanian 

termasuk makanan pokok, seperti beras, jagung, kurma, dan lain-lain. Maka 

nisabnya 653 kg dari hasil pertanian tersebut. Tetapi jika hasil pertanian itu selain 

makanan pokok, seperti sayur-sayuran, buah-buahan, daun, bunga, dan lain-lain, 

maka nishabnya disetarakan dengan harga nisab dari makanan pokok paling 

umum di daerah (negeri) tersebut, seperti dinegara kita makanan pokok adalah 

beras. 

Kadar zakat untuk hasil pertanian, apabila di airi dengan air hujan, atau 

sungai/ mata air, maka 10%, apabila di airi dengan cara disirami/ irigasi (ada 

biaya tambahan) maka zakatnya 5%. Dari ketentuan ini dapat dipahami bahwa 

pada tanaman yang disirami zakatnya 5%. Artinya 5% yang lainnya 
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  Muhammad bin Ismail al-Bukhari,  Shahih al-Bukhari. Juz II h. 107 
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 Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Pedoman Zakat. (Cet. III; Semarang: PT 

Pustaka Rizki Putra, 1999), h.118 
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didistribusikan untuk biaya pengairan. Imam az- Zarqani berpendapat bahwa 

apabila pengelolahan lahan perrtanian diairi dengan air hujan dan disirami 

(irigasi) maka dikenakan ketentuan berdasarkan yang lebih dominan, akan tetapi 

apabila perbandingannya 50:50, maka kadar zakatnya 7,5% (3/4 dari 1/10). 

Pada sistem pertanian saat ini, biaya tidak sekedar air, akan tetapi ada biaya 

lain seperti pupuk, insektisida, dan lain-lain. Maka untuk  mempermudah 

perhitungan zakatnya, biaya pupuk, insektisida dan sebagainya diambil dari hasil 

panen, kemudian sisanya (apabila lebih dari nishab) dikeluarkan zakatnya 10% 

atau 5% (tergantung system pengairannya).
22

 

Inilah nisab dan kadar zakat pertanian yang wajib diketahui dan dikeluarkan 

oleh para petani, karena ini merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah 

swt yang harus dipatuhi dan dijalankan oleh seluruh umat muslim yang berprofesi 

sebagai petani di seluruh belahan bumi manapun. 

F. Hasil Pertanian Wajib Zakat 

Para ulama telah sekata, bahwa asal wajib zakat pada hasil tanaman yang 

tumbuh dari tanah, agar hasil tanaman itu menjadi milik seseorang. Atau dengan 

kata lain, syarat wajib zakat milik tertentu. Adapun tanaman yang tumbuh tanpa 

sengaja di tanam alias tumbuh sendiri dan tidak dimiliki oleh perorangan, tidak 
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Departemen Agama, “Zakat Ketentuan, h. 23 

 



26 
 

 
 

wajib zakat, karena zakat adalah beban harta yang dimiliki.Jadi, jika tidak ada 

yang memilki, berarti zakat tidak wajib.
23

 

Jadi kesimpulannya, zakat pertanian diwajibkan atas tanaman dengan dua 

syarat, yaitu: 

Pertama, tanaman itu dari jenis yang biasa ditanam oleh manusia, seperti 

gandum, padi, jagung, dan lain-lain. Jadi kalau tanaman itu tumbuh sendiri, 

karena terbawa angin umpamanya, kemudian tumbuh disuatu tempat, kalau tanah 

yang ditumbuhi itu bukan milik seseorang, maka zakat pun tidak wajib, seperti 

halnya kurma dan anggur yang tumbuh liar ditengah belantara, karena tidak tentu 

siapa pemiliknya. Tapi kalau ada pemiliknya yang jelas, seperti tanaman yang 

tumbuh sendiri dikebun milik seseorang, maka itu wajib dizakati. 

Kedua, tanaman itu telah mencapai nisabnya dengan ketentuan yang telah 

disyaratkan oleh Islam.
24

 

Adapun hadits yang diberitakan oleh Ath Thabarany, Al Hakim, Ad 

Daraquthny dan menurut kata Al Baihaqy segala perawinya kepercayaan, dari 

Abu Musa Al Asy‟ary, bahwa Nabi saw pernah bersabda: 

 

ثَىَا ًُّ  َصالِ ٍ  أَتُُ َحذَّ ثَىَا ,  أْلَْصثٍََاوِ ًُّ  َحذَّ ٍْىِ ٌْفَحَ  أَتُُ ثىا ,  ْلُحىَ  ٌَْحٍَى ْتهِ  طَْ َححَ  َ هْ  , ُعْفٍَانُ  ثىا , ُحَز

ُمَ ارِ  , ُمَُعى أَتًِ َ هْ  , تُْشَدجَ  أَتًِ َ هْ ,  ِ  َسُعُلُ  تََ ثٍََُما ِحٍهَ  , َخثَ ٍ  ْتهِ  ََ ًِ  هللاُ  َص َّى هللاَّ ٍْ َ  َ 
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 Lalu Khidhr, “Zakat dan Masyarakat Pembangunan”, (Cet: II, Surabaya, PT Bina 

Ilmu, 1985), h. 46 
24
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َع َّمَ  ٍِمْ  أَْمشَ   لىَّاطَ  ٌَُ  َِّمانِ   ْلٍََمهِ   ِلَى ََ َذلَحَ  ذَأُْخُزَ  َ  : " ِدٌىِ   لشَِّ ٍشِ :  أْلَْستََ حِ  ٌَِزيِ  ِمهْ   ِ َّ   لصَّ

تٍِةِ  ََ ْلِحْى َحِ  ( لذ سل ىًسَ ي )" ََ لرَّْمشِ  ََ لضَّ
25
 

Artinya:  

“Janganlah kamu mengambil zakat, melainkan dari shinf (jenis) yang empat 

ini: sya‟ir, hinthah, zabib, dan tamar.”
26

 

Adapun hadits yang menceritakan tentang macam-macam hasil bumi yang 

dikenakan zakat ada yang berpendapat hanya 4 macam, karena kebanyakan hadits 

menerangkan demikian, seperti hadits ini: 

ثَىَا ًُّ  َصالِ ٍ  أَتُُ َحذَّ ثَىَا ,  أْلَْصثٍََاوِ ًُّ  َحذَّ ٍْىِ ٌْفَحَ  أَتُُ ثىا ,  ْلُحىَ  ٌَْحٍَى ْتهِ  طَْ َححَ  َ هْ  , ُعْفٍَانُ  ثىا , ُحَز

ُمَ ارِ  , ُمَُعى أَتًِ َ هْ  , تُْشَدجَ  أَتًِ َ هْ ,  ِ  َسُعُلُ  تََ ثٍََُما ِحٍهَ  , َخثَ ٍ  ْتهِ  ََ ًِ  هللاُ  َص َّى هللاَّ ٍْ َ  َ 

َع َّمَ  ٍِمْ  أَْمشَ   لىَّاطَ  ٌَُ  َِّمانِ   ْلٍََمهِ   ِلَى ََ َذلَحَ  ذَأُْخُزَ  َ  : " ِدٌىِ   لشَِّ ٍشِ :  أْلَْستََ حِ  ٌَِزيِ  ِمهْ   ِ َّ   لصَّ

تٍِةِ  ََ ْلِحْى َحِ  ( لذ سل ىًسَ ي )" ََ لرَّْمشِ  ََ لضَّ
27

 

Artinya:  

“Abu Burdah menceritakan, bahwa Rasulullah saw mengutus Abu Musa 

dan Mu‟adz ke Yaman guna mengajar orang-orang disana tentang soal-soal 

agama mereka. Rasulullah menyuruh mereka jangan mengambil shadaqah/ 

zakat (hasil bumi) kecuali 4 macam ini, ialah gandum, (hinthah), syair, 

kurma, dan anggur kering (zabib)”. 

Kalau melihat beberapa hadits dan pendapat diatas, memang benar adanya 

dan tujuannya pun benar, karena ditujukan ke daerah Yaman. Pada waktu itu 

disana hasil bumi yang ada hanya 4 macam itulah, yang layak dipungut zakatnya. 

Jika hadits ini di atas akan diterapkan diseluruh dunia pada zaman ini, teranglah di 

Indonesia tidak aka nada zakat hasil bumi atau zakat perrtanian, sebab keempat 
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 Abu al-Hasan Ali bin Umar ad-DaruQuthni, Sunan ad-Darquthni, Juz II (Cet I; Bairut: 
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macam barang itu boleh dikata tidak ditanam di Indonesia. Sebaliknya yang ada di 

Indonesia dan penting bahkan tidak termasuk dalam hadits itu, misalnya beras, 

jagung, singkong, sagu, kentang, dan lain-lain. 

Di zaman maju, dimana orang menanam padi, jagung, kopi, tebu, lada, 

cengkih, dan lain-lain, hendaknya jangan hanya berorientasi kepada kurma saja. 

Zakat berlaku disegala zaman dan di segala tempat dibumi ini, oleh karena itu 

Allah swt berfirman dalam Q.s Al-Baqarah /2: 267: 

                         

    (... 267) 

Terjemahnya:  

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…
28

 

Setelah Allah menjelaskan demikian itu, janganlah sampai terjadi 

keganjilan, orang menanam padi yang luasnya hanya ¼ hektar karena hasilnya 

cukup senisab dikenakan zakat, sedangkan penanam tebu, kopi, lada, karet, 

cengkih dan lain-lain berpuluh–puluh hektar tidak dikenakan zakat dengan alasan 

tidak termasuk 4 macam dalam hadits di atas. 

Sangat diharapkan hasil bumi yang dikenakan zakat ialah yang telah 

disetujui oleh imam-imam yaitu Hanafi, Maliki, Syafi‟I dan Ahmad. Adapun 

pendapat mereka dalam garis besar sebagai berikut: 

 
28

 Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, h. 56 
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Pendapat Imam abu Hanifah, bahwa wajib zakat bagi setiap jenis tumbuh-

tumbuhan dari bumi tanpa ada perbedaan antar biji-bijian dan lainnya dengan 

syarat dapat diketahui hasilnya, tanahnya milik sendiri dan tumbuhnya wajar. 

Dikecualikan kayu, bambu, rumput, dan tumbuh-tumbuhan yang tidak berbuah 

lainnya.
29

 

Pendapat Imam Malik, bahwa yang dizakati itu semua yang keluar dari 

bumi, dengan syarat tumbuh-tumbuhan itu tahan lama dan dikerjakan oleh 

manusia, baik makanan yang menguatkan seperti buah-buahan dan gandum 

maupun yang lainnya seperti biji wijen. Tidak wajib zakat pada biji-bijian dan 

buah-buahan seperti buah pir, delima, apel. 

Pendapat Imam syafi‟I wajib zakat pada sesuatu yang keluar dari bumi, 

dengan syarat makanan yang menguatkan, tahan lama disimpan, dikerjkan oleh 

manusia, seperti gandum. 

Pendapat Imam Ahmad, yang wajib zakat ialah seperti biji-bijian, buah-

buahan yang kering dan yang basah, rumput dan ditanam oleh manusia, ditanah 

mereka sendiri, baik makanan yang menguatkan seperti gandum, maupun yang 

lainnya seperti rempah-rempah, ketumbar, jinten atau dari jenis tanaman seperti 

kapas, semangka, mentimun atau jenis sayuran seperti wijen. Dan wajib zakat 

juga pada tumbuhan lainnya apabila terdapat sifat yang sama dengan kurma, buah 

tin, buah bengkudu, dan lain sebagainya.
30

 

 
 
29

Departemen Agama, Pedoman Zakat 9 Seri, h. 145 

 
30

Departemen Agama, Pedoman Zakat 9 Seri, h. 146 

 



30 
 

 
 

Dari keempat pendapat imam diatas, maka pendapat yang paling kuat untuk 

kita pegang adalah pendapat Hanafi bahwa semua tanaman wajib zakat. Hal itu 

didukung oleh ke umuman cakupan pengertian nash-nash Al-Qur‟an dan hadits. 

Karena apabila zakat hanya diwajibkan pada petani gandum atau jagung misalnya, 

dan pemilik-pemilik kebun jeruk, mangga, dan apel yang luas-luas tidak 

diwajibkan, maka hal itu tidak mencapai maksud atau hikmah syariat 

diturunkan.
31

 

Dari penjelasan diatas peneliti menarik kesimpulan bahwasanya zakat 

tanaman yang tumbuh dari tanah memang terdapat berbagai perbedaan pendapat, 

ada yang mengatakan bahwa tanaman yang wajib zakat adalah semua jenis 

tanaman, ada pula sebagian pendapat yang mengatakan bahwasanya tanaman 

yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah khusus tanaman yang berupa makanan 

yang mengenyangkan dan dapat disimpan. Namun dari semua pendapat yang ada, 

peneliti lebih condong kepada pendapat Hanafi, yang lebih condong kepada 

kemaslahatan bersama. 

G. Pelaku Sistem pengamalan Zakat 

Zakat merupakan manifestasi dari kegotongroyongan antara orang kaya 

dengan orang miskin.Pemberdayaan zakat merupakan perlindungan bagi 

masyarakat dari bencana kemasyarakatan, yaitu kemiskinan. Kelemahan baik fisik 

maupun mental, Lembaga zakat merupakan sarana distribusi kekayaan didalam 

ajaran Islam yang merupakan kewajiban kolektif perekonomian umat Islam. Zakat 
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merupakan komitmen seorang muslim dalam bidang sosial ekonomi yang tidak 

terhindarkan untuk memenuhi kebutuhan pokok bagi semua orang, tanpa harus 

meletakkan beban pad akas Negara semata.
32

 

Adapun pelaku sistem zakat ada 3, yaitu Ulul Amri, umat Islam pada 

umumnya, dan Organisasi Amil Zakat. 

1. Ulul Amri (Ulama dan Umara), Kata “Ulul Amri” menurut bahasa berarti 

pihak yang mengurusi atau pihak yang memiliki kuasa. Pihak ini bisa 

perseorangan dan bisa berupa sekelompok orang. Kembali pada latar 

belakang turunnya ayat zakat, bahwa perintah zakat itu ditujukan kepada 

baginda Rasulullah saw. Disamping kedudukan beliau sebagai rasul atau 

pengemban risalah Islam, beliau berkedudukan juga sebagai kepala Negara 

sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Dengan kata lain, kedudukan yang 

diemban baginda Rasulullah saw waktu itu adalah sebagai ulama dan 

sekaligus sebagai umara. Pada zaman sekarang ini, jarang sekali atau 

bahkan hampir tidak ada seorang pun yang mampu menduduki jabatan 

rangkap sebagai ulama sekaligus sebagai umara (penguasa). Oleh karena 

itu, pihak pengemban amanat zakat yang paling tepat ialah ulama dan 

umara. Ulama adalah pihak yang mengurusi umat dibidang keagamaan, 

sedangkan umara adalah pihak yang mengurusi umat dibidang 

pemerintahan. 
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2. Umat Islam pada umumnya Secara umum, tugas dan kewajiban umat 

Islam pada umumnya adalah bertekad bulat untuk dapat menunaikan zakat 

sebagai pengamalan rukun Islam yang ketiga. Dan cara yang ditempuh 

adalah bekerja keras secara optimal agar mendapatkan penghasilan yang 

maksimal. Sehingga lebih memberi kemungkinan nantinya akan mampu 

menunaikan rukun Islam yang ketiga itu. 

3. Amil Zakat adalah salah satu pelaku zakat yang bertindak sebagai tim atau 

organisasi pelaksana zakat. Tim inilah yang secara langsung menangani 

pelaksanaan amaliah zakat. 

Amil zakat ini merupakan sebuah organisasi yang ditunjuk atau dibentuk 

oleh ulul amri. Lebih baik lagi apabila organisasi amil zakat ini dibentuk 

secara Nasional, sehingga sistem pengawasannya lebih memudahkan, baik 

pengawasan langsung dari pihak ulul amri sendiri maupun pengawasan 

tidak langsung dari segenap umat muslim diwilayah kerjanya masing-

masing. 

Organisasi amil zakat perlu dibentuk secara struktural, mulai dari tingkat 

pusat, tingkat daerah, sampai ketingkat yang paling kecil. Masing-masing tingkat 

tidak terlepas dari koordinasi dengan pihak ulul amri setempat, meskipun garis 

kerjanya tetap sesuai dengan apa yang digariskan oleh organisasi amil zakat 

tingkat pusat.
33
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Dengan demikian peneliti melihat bahwa sistem pengamalan zakat ini tidak 

bisa dianggap remeh, jika sistem ini dalam pelaksanaannya hanya setengah-

setengah tidak terlalu serius pastilah hasilnya akan sangat minim dan tidak 

Nampak sama sekali. Dan akhirnya bisa-bisa zakat  yang merupakan rukun Islam 

yang ketiga yang banyak dijelaskan dalam Al-Qur‟an dan hadits hanya  akan 

dianggap sebagai pelengkap rukun Islam belaka. 

H. Sistem Pengelolaan Zakat 

Sesuai dengan tuntutan Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang 

Pengelolaan Zakat, bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat, 

baik tingkat Nasional maupun tingkat daerah. Pemerintah tidak melakukan 

pengelolaan zakat, tetapi berfungsi sebagai fasilitator, koordinator, motivator, dan 

regulator bagi pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat.
34

 

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang 

mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan  bagi mereka  yang  berhak  

menerimanya. Dengan pengelola yang baik, zakat merupakan sumber dana 

potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi 

seluruh masyarakat. 

Agar menjadi sumber  dana yang dimanfaatkan bagi kesejahteraan 

masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan 

menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya  pengelolaan zakat secara 
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profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama 

pemerrintah. Dalam hali ini pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, 

pembinaan dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq, dan pengelola zakat. 

Tujuan pengelolaan zakat adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat 

dalam penunaian dan dalam pelayanan ibadah zakat, meningkatkan fungsi dan 

peranan pranata keagamaan dalam upaya perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan, dan pengawasan agar menjadi pedoman bagi muzakki dan mustahiq, 

baik perseorangan maupun badan hukum dan / badan usaha.
35

 

Dengan demikian harapan peneliti dengan adanya sistem yang mengatur 

masalah pengeloalaan zakat, dapat meningkatkan pengelolaan zakat, serta 

menjadikan zakat sebagai salah satu sarana pengentas kemiskinan, dapat 

mensejahterakan masyarakat muslim diseluruh dunia.    
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Departemen Agama, Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan 

Zakat dan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tahun 1999 Pengelolaan Zakat, (Jakarta: Departemen Agama, 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Metode disini diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam 

proses penelitian.
1
 Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.
2
  Untuk mempermudah 

pembahasan masalah pada skripsi ini, maka penulis akan menggunakan metode 

kualitatif deskriptif. Metode penelitian naturalistik/kualitatif digunakan untuk 

meneliti pada tempat yang alamiah dan penelitian tidak membuat perlakuan, 

karena peneliti bersifat emic yaitu berdasarkan pandangan dari sumber data, bukan 

pandangan peneliti.
3
 

Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik 

karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting) 

disebut juga sebagai metode etnograpih, karena pada awalnya metode ini banyak 

digunakan dalam bidang antorpologi budaya disebut sebagai metode kualitatif, 

karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.
4
 Penelitian 

 
 
1
 Drs. Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, (Cet: VIII; Jakarta, PT. 

Bumi Aksara, 2006), h. 24. 

 
2
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D, (Cet ke 17; Bandung, Alfabeta, 

2012), h. 2. 
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 Sugiyono, Metode Penelitian, h. 6 
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kualitatif memiliki karakteristik yang dikemukakan oleh Bogdan dan Biklen 

adalah sebagai berikut: 

1. Dilakukan pada kondisi yang alamiah, (sebagai lawannya adalah 

eksperimen), langsung kesumber data dan peneliti adalah instrument kunci. 

(Qualitative research has the natural setting as the direct source of data 

and researcher is the key instrument). 

2. Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul 

berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka. 

(Qualitative research is descriptive. The data collected is in the form of 

words of pictures rather than number). 

3. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses dari pada produk atau 

outcome (Qualitative research are concerned with process rather than 

simply with outcomes or products). 

4. Penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif. (Qualitative 

research tend to analyze their data inductively). 

5. Penelitian kualitatif lebih menekankan makna (data dibalik yang teramati 

). (“meaning” is of essenstion to the qualitative approach).
5
 

Adapun ciri-ciri penelitian kualitatif menurut Erickson dalam susan 

stainback sebagai berikut: 

 
 
5
Sugiyono, Metode Penelitian, h. 13-14 
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1. Metode penelitian kualitatif itu dilakukan secara intensif dan peneliti ikut 

berpartisipasi dilapangan. 

2. Mencatat secara berhati-hati apa yang terjadi 

3. Melakukan analisis reflektif terhadap dokumen yang ditemukan 

dilapangan  

4. Membuat laporan penelitian secara mendetail. 

Dari berbagai penjelasan diatas maka metode kualitatif dapat digunakan 

apabila: 

1. Bila masalah penelitian belum jelas, masih remang-remang atau mungkin 

malah masih gelap. Kondisi semacam ini cocok diteliti dengan metode 

kualitatif, karena penelitian kualitatif akan langsung masuk ke objek, 

melakukan penjelajahan dengan grant tour question sehingga masalah 

akan dapat ditemukan dengan jelas. 

2. Untuk memahami makna dibalik data yang tampak 

3. Untuk memahami interaksi sosial 

4. Memahami perasaan orang 

5. Untuk mengembangkan teori  

6. Untuk memastikan kebenaran data  

7. Meneliti sejarah perkembangan 

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini 

adalah penelitian kualitatif deskriptif. Pada penelitian ini, penulis menggunakan 

metode kualitatif deskriptif , dimana penulis berusaha melukiskan fenomena yang 
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terjadi berdasarkan fakta atau kejadian yang ada berupa kata-kata dan bukan 

angka.
6
 Jenis-jenis metode penelitian dapat diklarifikasikan berdasarkan tujuan 

dan tingkat  kealamiahan (natural setting) objek yang diteliti. Berdasarkan tujuan, 

metode penelitian dapat diklarifikasikan menjadi penelitian dasar (basic 

research), penelitian terapan (applied research) dan penelitian pengembangan 

(research and development).Selanjutnya bersdasarkan tingkat kealamiahan, 

metode penelitian dapat dikelompokkan menjadi metode penelitian eksperimen, 

survey dan naturalistik. 

Macam-macam metode penelitian berdasarkan tujuan dan tingkat 

kealamiahan tempat penelitiannya.
7
 Yang dipakai didalam penelitian ini yaitu 

macam metode penelitian berdasarkan tingkat kealamiahan tempat penelitian, 

dengan menggunakan penelitian naturalistik. Metode penelitian 

naturalistik/kualitatif digunakan untuk meneliti pada tempat yang alamiah, dan 

penelitian tidak membuat pelakuan, Karena peneliti dalam mengumpulkan data 

bersifat emic yaitu berdasarkan pandangan dari sumber data, bukan pandangan 

peneliti. 

B. Pendekatan Penelitian 

Adapun pendekatan yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini 

adalah sebagai berikut: 

 
 
6
Moleong, Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosidakarya, 1990), h. 86. 
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Pendekatan teologi normatif yaitu, suatu penelitian yang berdasarkan hukum 

Islam (syar‟i). Pandangan  hukum Islam baik itu mengkaji sejarahnya dalam 

hukum Islam yang telah ada, dan sumber-sumber hukum Islam yang bisa 

dijadikan pedoman.
8
 Pendekatan yuridis yaitu penelitian yang pada suatu 

ketentuan hukum (pendekatan yang berlaku), yang didalamnya terdapat aturan 

tentang kehidupan manusia agar lebih terarah. Pendekatan sosiologis yaitu, suatu 

penelitian kepada masyarakat dengan fenomena atau kenyataan yang terjadi 

dilapangan.
9
 Secara langsung peneliti berrhubungan dengan objek penelititan dan 

kondisi  sosiologis yang berada dilapangan. 

C. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian adalah Desa Sapa Timur Kecamatan Tenga. Penulis 

memilih lokasi tersebut, karena di Desa Sapa Timur sebagian besar  

masyarakatnya berprofesi sebagai petani. Dan pemahaman masyarakat terhadap 

zakat mal, dalam hal ini zakat pertanian masih minim. Penelitian ini dilakukan 

sejak bulan November 2019, yang berlokasi di Desa Sapa Timur, Kecamatan 

Tenga. 

 

 

 

 

 
 
8
Abudin Nata, Metode Studi Islam, (Cet. VI; Jakarta: PT Grafindo Persada, 2001), h. 28. 

 
9
Herman Warsito, Pengantar Metodelogi Penelitian,( Cet: I; Jakarta: Gramedia Pustaka 
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D. Sumber Data 

Yang dimaksud sumber data penelitian adalah subyek dari mana dapat 

diperoleh.
10

 

Menurut sumber datanya dalam penelitian ini, data dibedakan menjadi dua 

macam yaitu: 

a. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dilapangan oleh 

peneliti sebagai obyek penulisan. Metode wawancara mendalam atau 

indeph interview dipergunakan untuk memperoleh data dengan metode 

wawancara dengan narasumber yang akan diwawancarai. Sumber Data 

Primer yaitu sumber yang langsung memberikan data kepada peneliti
11

 

diantaranya adalah: 

1. Petani Cengkeh  

2. Panitia Amil Zakat 

3. Pemerintah Desa 

4. Tokoh Agama 

b. Data Sekunder  
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Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada 

peneliti, misalnya penelitian harus melalui orang lain atau mencari melalui 

dokumen. Data ini diperoleh dengan menggunakan studi literatur yang 

dilakukan oleh terhadap banyak buku dan diperoleh berdasarkan catatan-

catatan yang berhubungan dengan penelitian,
12

 

E. Teknik Pengumpulan Data  

Pengumpulan data merupakan bagian yang sangat penting dalam setiap 

kegiatan penelitian. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan data yang akurat, 

terperinci dan dapat dipercaya serta dipertanggung jawabkan, maka teknik 

penelitian yang digunakan harus tepat. Agar sesuai data yang diperlukan, dalam 

penelitian ini maka dipergunakan beberapa Teknik pengumpulan data yaitu 

observasi, wawancara dan dokumentasi. Ketiga Teknik pengumpulan data ini 

dianggap paling tepat karena sesuai dengan permasalahan. Dalam penelitian 

kualitatif ini, maka pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi dilakukan dengan cara pengumpulan data dengan 

mengadakan pengamatan langsung terhadap suatu obyek dalam suatu 

periode tertentu dan mengadakan pencatatan secara sistematis tentang hal-

hal tertentu yang diamati. Banyaknya periode observasi yang perlu 
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dilakukan dan Panjangnya waktu pada setiap pperiode observasi 

tergantung kepada jenis data yang dikumpulkan. Karena metode observasi 

adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indera 

mata dan dibantu dengan panca indera lainnya,
13

 

Adapun dalam penelitian ini, yang akan diobservasi adalah 

Bagaimana Pemahaman Petani Cengkeh Terhadap Zakat Pertanian Di 

Desa Sapa Timur Kecamatan Tenga. 

Observasi langsung adalah pengamatan dan pencatatan yang 

dilakukan terhadap obyek di tempat terjadi atau langsungnya peristiwa, 

sehingga observasi berada Bersama obyek yang diteliti. Sedangkan 

observasi tidak langsung adalah pengamatan yang dilakukan tidak pada 

saat berlangsungnya suatu peristiwa yang akan diselidiki.
14

 

2. Wawancara  

Metode wawancara atau interview adalah proses memperoleh 

keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil 

bertatap muka antara pewawancara dan responden atau orang orang yang 

diwawancarai.
15

 Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-

garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Model wawancara yang 
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dilakukan adalah pembicaraan informal, dimana pertanyaan yang diajukan 

sangat tergantung pada spontanitas peneliti. Hubungan peneliti dengan 

informan dalam suasana biasa, wajar, sedangkan pertanyaan dan jawaban 

berjalan seperti pembicaraan biasa dalam kehidupan sehari-hari.
16

 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik 

dari lembaga atau organisasi maupun perorangan. Dokumentasi penelitian 

ini berupa pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil 

penelitian. 

 

F. Analisis Data 

Analisis data merupakan proses dimana data yang telah ada disederhanakan 

ke dalam bentuk yang lebih mudah lagi untuk dibaca dan diinterprestasikan finalis 

data dengan interprestasikan merupakan upaya untuk memperoleh arti dan makna 

yang lebih mendalam dan luas terhadap hasil penelitian yang akan 

dilakukan.Pembahasan hasil penelitian dilakukan dengan cara meninjau hasil 

penelitian secara kritis dengan teori yang relevan dan informasi masyarakat yang 

diperoleh dari penelitian.  

Setelah memperoleh data melalui wawancara, peneliti mulai 

mengorganisasikan data-data tersebut. Dengan demikian data-data yang diperoleh 
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dapat disesuaikan dengan teori dan permasalahan penelitian yang dilakukan 

sebelumnya.
17
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Sejarah Singkat Desa Sapa timur 

Desa Sapa Timur adalah desa hasil pemekaran dari Desa Sapa pada tanggal 

28 oktober 2008. Kemudian sebelum diadakan penelitian para panitia pemekaran 

desa bersama tokoh-tokoh masyarakat dan tua- tua kampung mengadakan suatu 

musyawarah untuk nama Desa pemekaran ini, ada beberapa nama yang diusulkan 

untuk nama desa ini, tetapi yang disepakati dalam rapat musyawarah desa 

tersebut adalah Desa Sapa Timur.
1
 

Dengan adanya kampung/desa ini maka tahun berganti tahun pendudukpun 

semakin bertambah, maka desa ini pun semakin melebar, dengan semakin 

melebarnya desa ini sehingga terjadilah pemekaran Desa Sapa sampai saat ini 

menjadi tiga desa. 

1. Keadaan Geografis Desa 

a. Letak Wilayah 

Desa Sapa Timur memiliki luas wilayah yang tidak terlalu besar, serta 

daerah administrative Desa Sapa Timur, jika menilik ke Desa lainnya yan 

terdapat di Kecamatan Tenga adalah menjadi salah satu desa yang memiliki 

wilayah administrative menengah.Namun demikian, dengan tidak terlalu 

besarnya wilayah yang harus dikembangkan oleh pemerintah Desa Sapa 

 
 
1
Sumber Data, Kantor Desa Sapa Timur, 02 Desember 2019. 
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Timur maka hal itu dianggap akan cukup membantu dalam meningkatkan 

potensi yang terdapat di Desa Sapa Timur pada masa ke masa. Secara 

geografis  Desa Sapa Timur Merupakan salah satu Desa di Kecamatan Tenga 

yang terletak di pesisir pantai laut Sulawesi. Desa Sapa Timur merupakan 

salah satu Desa dari 18 (delapan belas) Desa yang ada di Kecamatan Tenga 

Kabupaten Minahasa Selatan. Desa Sapa Timur dengan curah hujan  2000 

mm, rata-rata suhu udara 28
0
-34

0
c. Iklim Desa Sapa Timur sebagaimana 

desa-desa lain diwilayah Indonesia memunyai iklim penghujan dan kemarau, 

hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap terhadap pola tanam 

yang baik. Desa Sapa timur yang terletak  5 km kearah selatan dari 

Kecamatan yang apabila ditempuh dengan memakai kendaraan hanya 

menhabiskan waktu selama 20 menit. 

b. Sumber daya Alam 

1. Perikanan 

2. Pertanian 

3. Peternakan 

4. Perkebunan 

5. Lahan tanah 

c. Orbitasi 

Orbitasi atau jarak dari pusat-pusat pemerintahan 

1. Jarak dari Pusat Pemerintahan kecamatan : 5 km 

2. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kabupaten : 21 km 

3. Jarak dari Pusat pemerintahan Provinsi : 161 km 
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d. Karakteristik Desa  

Desa Sapa Timur merupakan kawasan pedesaan yang bersifat maritim, 

dengan mata pencaharian dari sebagian besar penduduk adalah sebagai petani 

dan nelayan.Sedangkan pencaharian lainnya adalah sector industri kecil yang 

bergerak dibidang kerajinan dan lain-lain. 

2. Demografi wilayah Desa Sapa Timur 

a. Keadaan Penduduk 

Berdasarkan pemuktahiran data jumlah penduduk Desa Sapa Timur 

terdiri dari 1.036 jiwa. Dengan rincian sebagai berikut: 

Jaga I Jaga II Jaga III Jaga IV 

293 256 253 234 

 

b.  Menurut Tingkat pendidikan 

No. Tingkat pendidikan  Jumlah  

1 Strata 2 2 orang 

2 Strata 1 14 orang  

3 D3/ Sarjana Muda 5 orang 

4 SLTA Sederajat 142 orang 

5 SLTP Sederajat 177 orang 

6 SD Sederajat 431 orang 

7 Pra Sekolah  75 orang 

  Jumlah  846 orang 

Tabel. Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan 

c. Data Jumlah Jaga 
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Jumlah Jaga : 4 Wilayah 

d. Keadaan Sosial Kesehatan 

1) Derajat Kesehatan  

Untuk angka kematian bayi dan ibu relatif kecil, dikarenakan kader 

posyandu, bidan dan dokter serta tenaga kesehatan secara  rutin setiap 

bulan melakukan kunjungan/pengobatan dan selalu proaktif dan peduli 

terhadap masalah kesehatan warga. 

2) Puskesmas dan sarana kesehatan lainnya 

Desa Sapa Timur tidak memiliki puskesmas namun jarak dari desa ke 

puskesmas hanya 5 km. 

e. Kesejahteraan Sosial  

1) Jumlah keluarga Prasejahtera : 85 

2) Jumlah Keluarga Sejahtera I : 60 

3) Jumlah Keluarga Sejahtera II : 40 

4) Jumlah Keluarga Sejahtera III : 32 

5) Jumlah Keluarga Sejahtera III Plus : 12 

6) Pasangan usia subur dibawah 20 tahun : 228 

7) Pasangan usia subur 20-29 tahun : 173 

8) Pasangan usia subur 30-40 tahun  : 107 

9) Peserta KB aktif : 120 

f. Pendidikan: 

1) PAUD : 1 buah 

2) TK : 1 buah 
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3) MTS : 1 buah 

4) Ketenagakerjaan:  

Petani  : 165 orang 

Nelayan : 75 orang 

Buruh Kebun : 95 orang 

Swasta : 65 orang 

Pengemudi/jasa : 21orang 

PNS : 6 orang 

TNI/POLRI : 6 orang 

g. Sarana Ibadah: 

Mesjid : 1 buah 

B. Pemahaman Petani Cengkeh Terhadap Zakat Pertanian   

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, petani-petani yang berada di 

Desa Sapa Timur masih sangat minim pengetahuan tentang zakat, dalam hal ini 

zakat pertanian. Kebanyakan dari mereka mengakui bahwa kurang paham, bahkan 

ada yang baru mendengar tentang zakat jenis ini, dan ada juga informan yang 

mengaku sudah pernah mendengar tentang zakat pertanian. Tetapi tidak tahu 

secara mendalam tentang zakat pertanian, seperti tentang kadar dan nisab daripada 

zakat pertanian tersebut.  Selama ini yang mereka keluarkan hanyalah zakat mal 

(harta) dan zakat fitrah, yang dilakukan pada saat mendekati hari raya idul fitri 

(bulan Ramadhan). 
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Adapun faktor-faktor yang menyebabkan informan (petani) di Desa Sapa 

Timur kurang mengetahui tentang zakat pertanian antara lain: 

1. Tidak adanya sosialisasi dari Badan Amil Zakat tentang zakat pertanian 

kepada masyarakat setempat. 

2. Kurangya peran dan perhatian pemerintah dalam hal membantu menumbuh 

kembangkan pengetahuan masyarakat tentang zakat, khususnya zakat 

pertanian, sementara sebagian masyarakat Desa Sapa Timur berprofesi 

sebagai petani. 

3. Kurangnya minat masyarakat dalam hal mencari referensi yang berhubungan 

dengan zakat pertanian, sehingga zakat jenis ini terkesan baru, ditelinga 

masyarakat, khususnya masyarakat yang berprofesi sebagai petani di Desa 

Sapa timur. 

Peneliti melakukan penelitian sebanyak 3 kali pada waktu yang berbeda- 

beda. Waktu pelaksanaan pada tanggal 05 Desember 2019, 22 Januari 2020, dan 

tanggal 02 Februari 2020. Dengan hasil wawancara sebagai berikut: 

1. Apakah yang Anda ketahui tentang zakat pertanian? 

Jawab: dari 10 informan yang diwawancarai hanya 3 informan yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan ini yaitu: Bapak Suyut Kamaru, 

Bapak Budianto Abdul dan bapak Burhan Kamaru. Dengan jawaban zakat 

pertanian adalah zakat yang harus dikeluarkan dari hasil panen, apabila 

telah mencapai nisabnya pada setiap kali panen. Sedangkan 7 informan 

lainnya tidak memahami apa yang dimaksud dengan zakat pertanian. 
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2. Berapa banyak hasil cengkeh setiap kali panen? 

Jawab : menurut  informan yang diwawancarai mereka memiliki 

perbedaan dalam setiap kali panen sesuai dengan banyaknya pohon 

cengkeh yang ditanam, masing-masing dari 7 informan, yaitu 1 orang 

memperoleh hasil panen 400 kg, 3 orang memperoleh hasil panen 500 kg, 

1 orang memperoleh hasil panen 600 kg, 1 orang memperoleh hasil panen 

1000 kg, dan 1 orang lagi memperoleh hasil panen  2000 kg. 

3. Apakah selama ini sudah pernah mengeluarkan zakat pertanian? 

Jawab:  dari 7 informan yang diwawancarai mereka belum pernah 

mengeluarkan zakat pertanian. Menurut salah satu informan yaitu bapak 

Juma Daumin, mengatakan bahwa belum pernah mengeluarkan karena 

setiap kali panen belum mencapai nisabnya. Sedangkan 7 informan yang 

diwawancarai mengaku belum pernah mengeluarkan zakat pertanian 

karena masih minim atau tidak tahu tentang zakat pertanian ini. 

4. Berapa banyak zakat pertanian yang biasa dikeluarkan setiap kali panen? 

Jawab : dari 7 informan yang diwawancarai semua tidak 

mengeluarkan zakat pertanian sesuai dengan kadar yang ditentukan dalam 

zakat pertanian, menurut salah satu informan, bapak Sam Todano “Dari 

hasil panen  2000 kg, ia mengeluarkan zakatnya berupa uang Rp. 100.000, 

Ia mengaku hanya mengeluarkan zakat tersebut sesuai keinginan atau 

keikhlasannya.”
2
 

 
 
2
Hasil Wawancara dengan informan pada tanggal  05 Desember 2019, 22 Januari 2020, 02 

Februari 2020 
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5. Apakah selama ini ada sosialisasi dari UPZ/ BAZ tentang zakat pertanian? 

Jawab: dari 11 informan yang diwawancarai  termasuk Sekretaris 

Desa, Bendahara dan anggota Amil Zakat, salah satu Tokoh agama dan 7 

orang petani, semua menjawab bahwa selama ini belum ada sosialisasi dari 

UPZ/ BAZ tentang zakat pertanian kepada masyarakat Desa Sapa Timur 

khususnya yang berprofesi sebagai petani Cengkeh.
3
 

Dari hasil wawancara diatas, penulis menyimpulkan bahwa masyarakat 

belum memahami atau mengetahui tentang adanya zakat pertanian baik dari cara 

mengeluarkan zakatnya, haul, kadar dan nisab. Sehingga zakat pertanian di Desa 

Sapa Timur kurang optimal, dimana mereka mengeluarkan zakat tersebut hanya 

sesuai dengan keinginan dan keikhlasan masing-masing. Dan pengeluaran 

zakatnya hanya pada saat bersamaan dengan pembayaran zakat fitrah setiap tahun 

pada saat bulan Ramadhan.  

Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa Badan Amil Zakat adalah 

organisasi atau lembaga yang bertugas untuk mengelola zakat, dalam hal 

mengumpulkan dan menyalurkan kepada mustahik. Berdasarkan hasil penelitian 

yang dilakukan peneliti, ternyata di Desa Sapa Timur tidak ditemukan Badan 

Amil Zakat (BAZ), karena BAZ hanya ada pada tingkat Kecamatan, Kabupaten, 

Provinsi dan Nasional. Sementara untuk tingkat Desa atau Kelurahan sendiri 

dinamakan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang berrfungsi mengumpulkan zakat 

 
 
3
 Hasil Wawancara dengan Informan pada tanggal  05 Desember 2019, 22 Januari 2020, 

02 Februari 2020 
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dari para muzakki, kemudian UPZ menyerahkan zakat yang terkumpul kepada 

BAZ Kecamatan untuk kemudian disalurkan kepada mustahik, karena berhubung 

di tingkat kecamatan tidak ada BAZ, maka BAZ tingkat kabupaten  menyerahkan 

tanggung jawab sepenuhnya kepada UPZ untuk mengumpulkan sampai dengan 

mendistribusikan zakat kepada para mustahik yang ada di Desa Sapa Timur. 

UPZ  sendiri adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat 

di semua tingkatan dengan tugas untuk melayani muzakki yang akan 

menyerahkan zakatnya untuk kemudian disalurkan kepada para mustahik.
4
 

Adapun pengelolaan zakat pertanian di Desa Sapa Timur sudah bisa dilihat 

dari pemahaman akan hal ini. Ketika petani tidak memahami tentang zakat jenis 

ini, maka otomatis zakat pertanian ini belum berjalan dengan baik di Desa Sapa 

Timur. Melalui wawancara yang peneliti lakukan dengan sekretaris Amil Zakat, 

bapak Suyut Kamaru mengatakan bahwa kesadaran petani dalam mengeluarkan 

zakat pertanian sangat kurang, karena dalam mengeluarkan zakat tidak sesuai 

dengan nisab dan kadarnya. Dan selama ini juga tidak ada petani yang datang 

menyerahkan zakat hasil pertaniannya kepadanya  pada setiap kali panen.
5
 

Selama ini zakat yang dipungut oleh Amil Zakat dari petani  hanyalah zakat 

fitrah dan zakat mal setahun sekali, saat mendekati hari raya Idul Fitri. Padahal 

 
 
4
Departemen Agama, Pedoman Pengelolaan Zakat, (Jakarta: Departemen Agama,  

2003), h. 59. 

 
5
Hasil Wawancara dengan  informan pada Tanggal 05 Desember 2019, 22 Januari 2020, 

02 Februari 2020 
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sebagian besar masyarakat Desa Sapa Timur berprofesi sebagai petani, ini 

menandakan pertanian adalah pencaharian pokok bagi masyarakat. Akan tetapi 

sangat disayangkan kurangnya pemahaman masyarakat (petani) terhadap zakat 

pertanian, membuat zakat pertanian tidak dikelola sebagaimana mestinya sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti, masyarakat yang berprofesi 

sebagai petani di Desa Sapa Timur tidak semuanya wajib mengeluarkan zakat, 

dari tujuh orang petani yang diwawancarai, hanya 2 orang yang wajib 

mengeluarkan zakat atau telah mencapai nisab zakat pertanian.  

Adapun untuk hasil pertanian yang berbeda-beda untuk petaninya, 

disebabkan oleh luas lahan dan jumlah pohon cengkeh yang ditanam berbebeda-

beda. Disamping itu faktor cuaca juga sangat mempengaruhi. Dan untuk harga 

penjualan hasil panen sangat tidak stabil, tergantung harga permintaan pasar. 

Ketika permintaan naik, maka secara otomatis harga juga akan naik, namun 

ketika jumlah permintaan menurun, maka secara otomatis harga juga akan turun 

mengikuti permintaan pasar yang ada. 

Namun hal yang terpenting dalam penelitian ini adalah bagaimana 

pemahaman petani di desa Sapa Timur terhadap zakat pertanian. Karena yang 

merupakan fokus penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu sesuai dengan 

rumusan masalah yang telah dipaparkan oleh peneliti pada Bab I. 
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C. Cara Petani Cengkeh dalam mengeluarkan Zakat Pertanian di Desa Sapa 

Timur  

Para fuqaha berselisih pendapat tentang persoalan, apakah zakat boleh 

dibayarkan dengan harganya. Sebagai ganti dari harta zakat itu sendiri, ataukah 

boleh. 

Imam Malik dan Syafi‟I berpendapat tidak boleh mengeluarkan harga harta 

zakat sebagai ganti jenis harta zakat yang telah ditentukan. Sedang imam Abu  

Hanifah berpendapat boleh mengeluarkan harganya, baik Muzakki mampu 

mengeluarkan zakat berupa harta itu sendiri atau tidak.  

Silang pendapat ini disebabkan oleh persoalan, apakah zakat itu merupakan 

suatu ibadah atau merupakan suatu hak bagi orang-orang miskin? 

Bagi fuqaha yang berpendapat bahwa zakat adalah suatu ibadah, maka 

mereka mengatakan bahwa apabila zakat tidak dikeluarkan dari harta zakat yang 

telah ditentukan itu sendiri, maka tidak mencukupi. Karena apabila suatu ibadah 

itu tidak dikerjakan dalam bentuk (cara) yang telah diperintahkan, maka ibadah 

tersebut rusak. Sedangkan  bagi fuqaha yang berpendapat bahwa zakat itu 

merupakan hak orang-orang miskin, maka mereka tidak memisah-misahkan antara 

harga dan harta zakat itu sendiri.
6
 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, petani cengkeh di Desa Sapa Timur   

dalam mengeluarkan zakat pertanian sesuai dengan pendapat dari Abu hanifah 

yang membolehkan menunaikan zakat hasil pertanian dengan harganya, atau 

dalam bentuk uang hasil penjualan cengkeh. Di desa Sapa Timur, petani cengkeh 

 
 
6
 Ansori Umar Sitanggal, Fiqh Syafi‟I, h. 558 
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mengeluarkan zakat pertanian cengkeh dengan cara menjualnya terlebih dahulu 

kemudian ditunaikan zakatnya dalam bentuk uang. 

D.  Bentuk Pengeluaran Zakat Pertanian Di Desa Sapa Timur menurut 

Hukum islam  

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang terpenting. Ia mempunyai dalil-

dalil qath‟iy, baik mengenai dalalahnya maupun kepastiannya, sehingga 

merupakan hukum-hukum yang jelas, sebagai perkara agama yang harus 

diketahui (Ma‟lum bi ‟dh Dharurah). Allah swt  berfirman dalam Q.S. Al-

Baqarah /2: 43 sebagai berikut: 

           (43)…    

Terjemahnya: 

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat…
7
 

Dalam ajaran Islam, ada dua tata hubungan yang harus di pelihara oleh para 

pemeluknya. Keduanya disebut dengan dua kalimat hablum minallah wa hablum 

minan nas. Terjemahan harfiahnya adalah „tali Allah tali manusia‟. Hubungan itu 

dilambangkan dengan tali, karena ia menunjukkan ikatan atau hubungan antara 

manusia dengan Tuhan dan antara manusia dan manusia. Di dalam ajaran Islam, 

ada beberapa bentuk kewajiban yang disebut pula dengan istilah ibadah. Zakat 

yang dikaitkan dengan harta yang dimiliki seseorang tergolong dalam kewajiban 

yang disebut dengan istilah Ibadah Maliyah (ibadah harta). Zakat adalah salah 

 
7
 Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, h. 8 
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satu rukun Islam dan merupakan kewajiban umat Islam. Selain perkataan zakat, 

Al-Quran juga mempergunakan istilah shadaqah untuk perbuatan-perbuatan yang 

berkenaan dengan harta kekayaan yang dipunyai seseorang. Walau tujuannya 

sama, namun kedua istilah itu berbeda dipandang dari segi hukum.
8
  

Zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian berupa 

tumbuh-tumbuhan, tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-

umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias, dan rumput-rumputan yang 

merupakan makanan pokok dan dapat disimpan.
9
  

Adapun dalil wajib dalam mengeluarkan zakat pertanian atau hasil bumi, 

yaitu dalam firman Allah swt Q.s Al-Baqarah /2: 267 sebagai berikut: 

                         

 (... 267) 

Terjemahnya: 

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…
10

 

Menurut penulis ayat diatas menerangkan bahwa kewajiban zakat bersifat 

umum, tidak ada satupun harta yang terlepas dari kewajiban mengeluarkan zakat 

 
 

8
 Mohammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf,(Cet.I; Jakarta: Penerbit 

Universitas Indonesia(UI-Press), 1998), h. 30 

 
9
El-Madani,”FIqh Zakat Lengkap”, (Jogjakarta: Diva Press, 2013), h. 81 

 
10

 Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, h. 56 
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apabila telah telah memenuhui syarat dan ketentuan dalam hukum Islam. 

Sebagaimana juga berlaku bagi petani cengkeh di Desa Sapa Timur Kecamatan 

Tenga.  

Adapun Nishab hasil pertanian adalah 5 wasaq atau setara dengan 653 kg.  

Ausuq jamak dari wasaq, 1 wasaq= 60 sha, sedangkan 1 sha‟= 2,176 kg, maka 5 

wasaq: 5 x 60 x 2,176 = 652,8 kg dibulatkan menjadi 653 kg. Apabila  hasil 

pertanian termasuk makanan pokok, seperti beras, jagung, kurma, dan lain-lain. 

Maka nisabnya 653 kg dari hasil pertanian tersebut. Tetapi jika hasil pertanian itu 

selain makanan pokok, seperti sayur-sayuran, buah-buahan, daun, bunga, dan lain-

lain, maka nishabnya disetarakan dengan harga nisab dari makanan pokok paling 

umum di daerah (negeri) tersebut, seperti dinegara kita makanan pokok adalah 

beras. 

Kadar zakat untuk hasil pertanian, apabila di airi dengan air hujan, atau 

sungai/ mata air, maka 10%, apabila di airi dengan cara disirami/ irigasi (ada 

biaya tambahan) maka zakatnya 5%. Dari ketentuan ini dapat dipahami bahwa 

pada tanaman yang disirami zakatnya 5%.Artinya 5% yang lainnya 

didistribusikan untuk biaya pengairan. Imam az- Zarqani berpendapat bahwa 

apabila pengelolahan lahan perrtanian diairi dengan air hujan dan disirami 

(irigasi) maka dikenakan ketentuan berdasarkan yang lebih dominan, akan tetapi 

apabila perbandingannya 50:50, maka kadar zakatnya 7,5% (3/4 dari 1/10). 

Dalam tinjauan Fiqh al-Zakah sebenarnya cengkeh adalah tanaman yang 

masih dipersilisihkan mengenai kewajiban zakatnya, versi Shafi‟iah dan 

Malikiyah mengatakan bahwa cengkeh tidak termasuk mal zakawi kecuali 
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bilamana sudah menjadi komoditi perdagangan, dan sudah barang tentu ini 

dikategorikan zakat tijaroh dengan kadar pembayaran 2,5 % dari setiap penjualan. 

Berbeda dengan kalangan Hanafiah dan Hambali, mereka berpendapat 

bahwa cengkeh termasuk mal zakawi karena tanaman cengkeh termasuk kriteria 

hasil bumi, karena dapat berkembang, tumbuh dan menghasilkan. Sehingga imam 

Hanafi memberikan kesimpulan semua hasil bumi, apapun jenisnya termasuk 

tanaman cengkeh, wajib dizakati 10%, baik mencapai satu nishab atau tidak, jadi 

kadar zakat tanaman cengkeh adalah 10%, meskipun dalam pengairannya 

membutuhkan biaya. Sedangkan versi imam Maliki, Shafi‟I, Hambali sepakat 

bahwa kadar zakat 10% apabila menggunakan air hujan dan 5% bila 

membutuhkan biaya.  

Dari hasil wawancara dengan Bapak Suyut Kamaru, bahwa kewajiban 

zakat yang diterapkan di Desa Sapa Timur pada hasil pertanian cengkeh adalah 

10% setelah hasil panen terjual, dan pembayaran zakatnya dalam bentuk uang.
11

 

Dari beberapa pendapat para fuqaha diatas, peneliti menarik kesimpulan, 

bahwa tanaman cengkeh termasuk mal zakawi dengan merujuk pada dasar hukum 

zakat pertanian yang terdapat dalam Q.s  Al-Baqarah ayat 267.  

Pada sistem pertanian saat ini, biaya tidak sekedar air, akan tetapi ada biaya 

lain seperti pupuk, insektisida, dan lain-lain. Maka untuk  mempermudah 

perhitungan zakatnya, biaya pupuk, insektisida dan sebagainya diambil dari hasil 

 
 
11

 Hasil Wawancara dengan  informan pada Tanggal, 02 Februari 2020 
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panen, kemudian sisanya (apabila lebih dari nishab) dikeluarkan zakatnya 10% 

atau 5% (tergantung sistem pengairannya).
12

  

Pelaksanaan zakat pertanian di Desa Sapa Timur dapat dilihat dari 

bagaimana pemahaman petani Cengkeh terhadap zakat pertanian. dimana 

sebagian besar petani Cengkeh di Desa Sapa Timur, tidak memahami tentang 

zakat pertanian, sehingga  zakat pertanian tidak terlaksana dengan baik. 

Kemudian  petani cengkeh di Desa Sapa Timur mengeluarkan zakat hasil panen 

cengkeh setelah menjualnya (dalam bentuk uang). Selama ini para petani cengkeh 

dalam mengeluarkan zakat dari hasil panen mereka tidak sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku dalam zakat pertanian, mereka mengeluarkan zakat pertanian dari 

hasil panen cengkeh sesuai dengan keinginan dan keikhlasan masing-masing. 

Jadi dapat disimpulkan bentuk pengeluaran zakat pertanian di Desa Sapa Timur 

Kecamatan Tenga belum sesuai dengan hukum Islam. Adapun beberapa faktor 

sehingga petani-petani cengkeh minim pengetahuan terhadap zakat pertanian 

karena tidak adanya peran dan perhatian pemerintah dan  Badan Amil Zakat 

(BAZ) / Unit Pengumpul Zakat (UPZ) untuk mensosialisasikan tentang zakat 

pertanian. 

  

 

 
 
12

Departemen Agama, “Zakat Ketentuan, h. 23 
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E. Upaya-upaya Dalam Mensosialisasikan Zakat Pertanian Di Desa Sapa 

TImur. 

Desa Sapa Timur merupakan salah satu desa yang mayoritas penduduknya 

beragama Islam. Disamping itu, mata pencaharian utama desa ini adalah 

bercocok tanam atau bertani. Di dalam zakat pertanian diwajibkan untuk 

mengeluarkan zakat ketika mencapai nisabnya, akan tetapi berdasarkan penelitian 

yang dilakukan peneliti, bahwa sebagian besar petani sangat minim akan 

pemahaman terhadap zakat pertanian, yang sebenarnya apabila zakat jenis ini 

dikelola dan dimanfaatkan dengan baik, akan sangat membantu meringankan 

beban para mustahik.  

Untuk itu dibutuhkan upaya atau solusi untuk mensosialisasikan zakat 

pertanian kepada petani di Desa Sapa Timur. Maka peneliti menggunakan 

metode-metode yang sangat mendasar agar supaya petani yang berada di Desa 

Sapa Timur lebih meningkatkan pengetahuan dalam hal zakat pertanian. Adapun 

beberapa cara yang dapat ditempuh seperti: 

1. Pemerintah harus melakukan penyuluhan mengenai zakat pertanian kepada 

masyarakat terutama yang berprofesi sebagai petani. Untuk menumbuh 

kembangkan partisipasi petani dalam menunaikan zakat pertanian dengan 

teratur dan sesuai ketentuan. 

2. Pemerintah harus melakukan pembinaan secara intensif dan pelatihan 

kepada badan Unit Pengumpul Zakat berkaitan dengan zakat, dalam hal ini 

zakat pertanian. 
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3. Hal yang paling penting yang harus diperhatikan adalah pengetahuan yang 

dimiliki oleh para Unit Pengumpul Zakat tentang masalah-masalah yang 

berkaitan dengan zakat. 

4. Pengetahuan masyarakat petani terhadap zakat pertanian harus lebih 

ditingkatkan, dengan mengadakan sosialisasi dan pengadaan berbagai 

referensi tentang zakat pertanian, baik lewat majelis ta‟lim, ceramah 

agama, khotbah jum‟at dan lain-lain. 

F. Metode Penyuluhan Zakat Pertanian Di Desa Sapa Timur 

Metode peyuluhan yang lazim adalah tatap muka. Tatap muka adalah 

kegiatan yang memberrikan motivasi dengan cara berhadapan muka secara 

langsung antara pembicara dengan pendengar. Metode tatap muka ini sebagai 

berikut:  

1. Diskusi adalah satu jenis metode pembelajaran atau penyampaian 

informasi/ permasalahan dengan cara tatap muka dimana peserta diskusi 

saling memberikan argumentasi dan alas an dalam memberikan pandangan 

atau buah pemikiran. Dimana penyaji pokok pembahasan harus 

mempunyai pengetahuan yang luas mengenai zakat, pembahasannya focus 

pada masalah zakat pertanian, dan pembahasan bersifat terbuka dalam 

menerima kritik dan saran dari peserta diskusi. 

2. Ceramah adalah metode penyampaian informasi atau pesan-pesan dengan 

menggunakan lisan kepada para pendengar. Dan untuk dapat diterima 

dengan muda oleh pendengar, penceramah harus mempunyai pengetahuan 
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yang luas, masalah zakat pada umumnya dan zakat pertanian khususnya, 

serta keberhasilan pesan-pesan melalui ceramah sangat tergantung pada 

kemahiran penceramahnya dalam menyampaikan. 

Adapun media penyuluhan yang harus disediakan dalam menumbuh 

kembangkan pemahaman masyarakat khususnya petani akan zakat pertanian 

antara lain: 

1. Media Tulis 

Kegiatan penyuluhan zakat selain menggunakan media tatap muka juga 

sedapat mungkin menggunakan media tulis.Seperti buku tentang pedoman 

zakat, Koran, majalah, brosur, dan lain-lain.Diantara media tulis yang 

penting adalah sebagai berikut: 

a. Buku, merupakan salah satunya yang harus disediakan oleh pemerintah 

ataupun amil zakat, seperti buku-buku yang berkaitan dengan zakat 

pertanian, agar masyarakat terutama yang berprofesi sebagai petani 

dapat memperoleh pengetahuan lewat buku-buku tersebut. 

b. Brosur, adalah sejenis pemberitahuan / informasi yang biasanya lebih 

sedikit halamannya dari pada majalah. Pemerintah dapat menggunakan 

brosur sebagai media untuk menyalurkan pengetahuan tentang zakat 

pertanian kepada petani dengan membagikannya. 

c. Pamflet, adalah media informasi/pesan-pesan melalui barang cetakan 

berupa lembaran lepas. Biasanya pamphlet ditempel di dinding/papan 

pengumuman yang strategis sehingga dapat diketahui dan dibaca oleh 

masyarakat. Dengan pamflet juga membantu dalam meningkatkan 
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pemahaman petani yang berada di Desa Sapa Timur terhadap zakat, 

khususnya zakat pertanian.  

Adapaun penentuan materi penyuluhan merupakan hal yang sangat penting. 

Untuk itu penentuan materi perlu dicermati dan mendapat perhatian yang utama, 

agar penyuluhan mencapai tujuan, materi penyuluhan zakat pertanian seperti 

pengertian tentang zakat dan disertai dengan dalil-dalilnya baik dalam Al-Qur‟an 

dan Hadits, serta syarat-syarat wajib zakat pertanian, nisab dan kadar zakat 

pertanian dan tanaman yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Adapun hasil dari penelitian yang dilakukan, dan hasil analisis yang didapat 

dalam penelitian ini, berdasarkan pada masalah dan tujuan penelitian dengan 

kesimpulannya sebagai berikut: 

1. Masyarakat yang berprofesi sebagai petani di Desa Sapa Timur, ternyata 

masih sangat kurang memahami apa itu zakat pertanian, baik nisab dan 

kadar zakat pertanian tersebut. Dan dari penelitian yang dilakukan, dari 

beberapa informan yang diwawancarai mereka banyak yang baru 

mendengar atau terkesan baru ditelinga tentang zakat pertanian. 

2. Petani cengkeh di Desa Sapa Timur   dalam mengeluarkan zakat pertanian 

sesuai dengan pendapat dari Abu hanifah yang membolehkan menunaikan 

zakat hasil pertanian dengan harganya, atau dalam bentuk uang hasil 

penjualan cengkeh. Jadi petani cengkeh mengeluarkan zakat pertanian 

cengkeh dengan cara menjualnya terlebih dahulu kemudian ditunaikan 

zakatnya.  

3. Zakat pertanian tidak terlaksana dengan baik. Selama ini para petani 

cengkeh dalam mengeluarkan zakat dari hasil panen mereka tidak sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku dalam zakat pertanian, mereka 

mengeluarkan zakat pertanian dari hasil panen cengkeh sesuai dengan 

keinginan dan keikhlasan masing-masing. Jadi dapat disimpulkan bentuk 
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pengeluaran zakat pertanian di Desa Sapa Timur Kecamatan Tenga belum 

sesuai dengan hukum Islam.  

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang terangkum dalam kesimpulan maka 

penulis perlu memberikan sumbangan pemikiran. Melihat kenyataan yang ada 

dilapangan hendaknya dilakukan langkah-langkah awal untuk menumbuh 

kembangkan minat serta pengetahuan masyarakat dalam hal ini para petani di 

Desa Sapa Timur terhadap zakat pertanian, maka diharapkan kepada pemerintah 

Desa, dan tokoh-tokoh agama, BAZ serta masyarakat agar supaya bekerjasama 

melakukan sosialisasi, dan memberikan pandangan kepada petani terhadap zakat 

pertanian baik melalui ceramah, khotbah maupun diskusi.  

Dan disarankan kepada petani agar supaya mengambil inisiatif sendiri untuk 

mencari referensi, karena yang diketahui bersama bahwa pada zaman ini teknologi 

semakin canggih banyak referensi tentang zakat yang mudah didapat. Baik 

melalui media cetak, buku, maupun internet. 
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