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TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKEK ZAKAT KOPI 

MENURUT PEMIKIRAN ABU HANIFAH (STUDI DI DESA GUNUNG 

SARI KECAMATAN SUMBEREJO KABUPATEN TANGGAMUS 

LAMPUNG 2018) 

Abstrak 
Banyaknya petani muslim yang terletak di desa tersebut, dengan serba kurangnya 

faham mengenai hukum-hukum islam terutama zakat sehingga menghalangi 

praktek zakat di desa gunung sari tidak terealisasikan dengan baik sesuai dengan 

tuntunan syariat. Permasalahan yang terdapat dalama penelitian ini adalah 

bagaiamana praktek zakat pertanian kopi di desa gunung sari kabupaten 

tanggamus? Dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap zakat kopi di Desa 

Gunung Sari? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaiamana 

praktek zakat pertanian kopi di Desa Gunung sari Kabupaten Tanggamus dan 

untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap zakat kopi di Desa Gunung 

Sari. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitaif, jenis 

penelitaian lapangan berdasarkan wawancara, dokumentasi dan observasi dengan 

analisis data secara deduktif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan 

zakat kopi di Desa Gunung Sari pasca panen, dari hasil panen tersebut mereka 

menyerahkan atau setelah menjual kepada pengepul kopi. Zakat yang mereka 

keluarkan diberikan kepada kaum fakir, miskin, masjid dan janda dan kadar zakat 

yang mereka keluarkanpun berbeda-beda ada yang 3%, 5%, dan 10%, alasan 

petani kopi mengeluarkan zakat dengan berbeda karena di pengaruhi oleh ketidak 

fahaman mereka dalam menghitung zakat perdagangan. faktor yang 

mempengaruhi tidak teralisainya praktek zakat sesuai dengan hukum islam. 

Tujuan penelitian ini agar bisa dijadikan sebagai sebuah rujukan ilmiah bagi 

masyarakat akademik dan menjadi evaluasi bagi masyarakat di Desa Gunung Sari 

Kabupaten Tanggamus dalam penerapan zakat kopi 

Kata Kunci: zakat, kopi, desa gunung sari. 

Abstract 

This thesis is entitled "Reviewing Islamic Law on the practice of coffee zakat 

according to Imam Hanafi (Study in Gunung Sari Village, Tanggamus Regency)". 

The large number of Muslim farmers located in the village, with a lack of 

understanding of Islamic laws, especially zakat, thus preventing the practice of 

zakat in Gunung Sari village is not well realized in accordance with Shariah 

guidelines. The problem in this research is how is the practice of zakat on coffee 

farming in Gunung Sari village Tanggamus district? And what is the review of 

Islamic law on coffee zakat in Gunung Sari Village? The purpose of this study 

was to determine how the practice of coffee farming zakat in Gunung Sari 

Village, Tanggamus Regency and to find out the Islamic legal review of coffee 

zakat in Gunung Sari Village. The method used in this study is qualitative, the 

type of field research based on interviews, documentation and observations with 

data analysis deductively The results of this study indicate that the application of 

coffee zakat in Gunung Sari Village after harvest, from the harvest they submit or 

after selling it to coffee collectors. The zakat that they spend is given to the needy, 
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poor, mosques and widows and the amount of zakat that they spend varies 3%, 

5%, and 10%, the reason coffee farmers issue zakat differently because it is 

influenced by their lack of understanding in calculate trade zakat. the factors that 

influence the unawakened practice of zakat in accordance with Islamic law. The 

purpose of this study is to be used as a scientific reference for the academic 

community and to be an evaluation for the community in Gunung Sari Village, 

Tanggamus Regency in the application of coffee zakat  

Keywords: zakat, coffee, gunung sari village. 

1. PENDAHULUAN 

Gunung Sari merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Sumberejo 

Kabupaten Tanggamus Lampung, Desa ini terletak di kaki gunung Tanggamus, 

mayoritas penduduknya beragama Islam dan berprofesi sebagai petani, lahan 

pertanian di Desa Gunung Sari cukup luas baik yang di miliki sendiri oleh petani 

maupun milik Pemerintah Desa setempat. Sedangkan untuk komoditas utama 

yang di hasilkan dari para petani di Desa Gunung Sari ini adalah sayuran dan 

kopi. 

Melihat dari luasnya lahan yang tersedia menunjukan bahwa potensi zakat 

di sector pertanian khususnya kopi di daerah tersebut cukup besar. Namun, 

meskipun demikkian kesadaran para petani tentang kewajiban zakat dari hasil 

pertanian dirasa masih sangat kurang, hal ini dibuktikan dengan banyaknya petani 

yang tidak mengeluarkan zakat setelah mereka panen, padahal hasil yang didapat 

dari panen kopi mereka melimpah. Dan ada juga sebagian kecil dari mereka 

mengeluarka zakat dari hasil pertaniannya tapi sekedarnya saja (seikhlasnya) 

tanpa mengikuti ketentuan kadar zakat yang seharusnya dikeluaran dan nishab 

yang yang telah ditetapkan dalam syariat. Sedangkan untuk penyalurannya, para 

petani biasanya hanya membagikan kepada tetangga sekitar rumah mereka saja 

atau saudara dekat mereka sendiri, dengan tanpa melihat orang yang menerimanya 

itu masuk dalam kategori mampu atau tidak, apakah masuk dalam mustahiq zakat 

atau bukan. 

Sedangkan dalam berbagai kajian tentang zakat mulai zakat menurut 

ulama fiqih klasik maupun kontemporer khususnya dalam zakat pertanian telah 

diatur mengenai syarat dan ketentuannya. Di dalamnya di bedakan mengenai 

kewajiban pengeluaran zakatnya antara zakat pertanian yang sistem pengairannya 
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dengan air hujan. Oleh karena itu dalam pelaksanaan zakat hasil pertanian harus 

memperhatikan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan menurut fuqaha. 

Zakat adalah pekerjaan yang telah diwajibkan dalam ajaran islam sehingga 

banyak terdapat dalil dalam al-Qur’an, Sunnah nabi, Ijma para ulama. Zakat salah 

satu amalan social dan syarat untuk membina umat muslim. Terdapat satu dalil 

yang akan mendasari zakat, Allah Swt berfirman dalam al-Qur’an. 

 

َٰٓأَيُّهَا ٱلَِّذيَن ءَ  ُمو۟ا ٱْلَخبِيثَ يَ  َن ٱْْلَْرِض ۖ َوََل تَيَمَّ آَٰ أَْخَرْجنَا لَُكم مِّ ِت َما َكَسْبتُْم َوِممَّ ۟ا أَنفِقُو۟ا ِمن طَيِّبَ   ِمْن ُُ اَمنُوَٰٓ

َ َغنِىٌّ َحِميد   ۟ا أَنَّ ٱَّللَّ َٰٓ أَن تُْغِمُضو۟ا فِي ُِ ۚ َوٱْعلَُموَٰٓ  تُنفِقُوَن َولَْستُم بِـ َاِخِذي ُِ إَِلَّ

Artinya : 

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari 

hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan 

dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu 

kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau 

mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan 

ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.  

 

Zakat merupakan salah satu ibadah yang di wajiban bagi umat islam, 

apabila batasan harta kekayaan sudah memenuhi syarat atau nisab dan houl 

dengan rentang waktu setahun. Tujuannya untuk mewujudkan tujuan ekonomi 

Islam (Rafiq, 2014), dalam pandangan fiqh telah ditentukan secara konkrit 

mengenai jenis harta yang akan dizakat. Nisob houl, cara kerja amil, baitul mal, 

mustahiq dan lain-lain. Serta zakat merupakan tanggung jawaban social bagi 

meraka yang telah memiliki harta tertentu. 

Zakat pertanian merupakan amalan yang sangat jarang dilaksanakan oleh 

masyarakat muslim terlebih didaerah pedesaan yang sangat jauh dari informasi 

atau lembaga zakat, sehingga sosialisasi tentang zakat mereka sangat jauh dan 

kesadaran masyarakat untuk melakukan sesuatu diantaranya memberikan asupan 

pengetahuan terhadap pentingnya zakat. 

Dari penjelasan yang telah di paparkan oleh peneliti diatas, maka peneliti 

megambil kesimpulan untuk meneliti bagaimana pelaksanaan kewajiban zakat 

hasil bumi yang menfokuskan pada hasil pertanian dengan judul: “Tinjauan 
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Hukum Islam terhadap praktek Zakat kopi (studi di Desa Gunung Sari, 

Kecamatan Sumberejo, Lampung 2018)”  

2. METODE  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis penelitian 

kualitatif yaitu berdasarkan dengan sebuah landasan teori sebagai sebuah panduan 

dalam penelitian yang di paduakan dengan data-data dan informasi yang diperoleh 

dilapangan dengan menggunakan wawancar. 

Dalam analisis data tersebut dilakukan secara deskriptif dengan 

menggunakan metode deduktif, metode deduktuf adalah bentuk pikiran dari 

prinsip umum kemudian ditetapkan pada informasi yang bersifat khusus setelah 

terlebih dahulu dikatogorisasi. Langkah-langkah untuk mencapai analisis deduktif 

dapat dilakukan dengan memaparan atau argumentasi asumsi yang berisi 

statement yang menolak atau menebarkan suatu perkara selanjutnya diambil 

kesimpulan. 

Setelah data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dan risset maka 

akan dibahas dengan menggunakan metode kualitatif dengan berfikir deduktif, 

peneliti mencocokan dengan data yang di peroleh dari praktek zakat kacang tanah 

di Desa Kaliwungu Kabupaten Semarang sesuai dengan Hukum Islam yang di 

kembangkan oleh Jumhur ulama, dengan praktel zakat kacang tanah di Desa 

Kaliwungu yang di berlaku ditempat penelitian, sehingga bentuk yang umum 

dapat menjadi khusus. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

3.1 Hasil Penelitian 

Zakat pertanian adalah zakat yang akan dikeluarkan dari hasil pertanian yang 

berupa tumbuh-tumbuhan, serta tanaman yang mempunyai harga jual seperti biji-

bijian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias. Dan berupa makanan pokok 

yang bisa untuk disimpan dengan waktu yang cukup lama. Syarat dari zakat 

pertanian adalah tanaman tersebut menjadi makanan pokok atau pertumbuhan 

yang membuat manusia berdiri tegak serta mampu untuk bergerak (El-Madani, 

2013).  
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Zakat pertanian menurut para Fuqoha (Qordawi, 1998); Imam Malik dan 

Imam Syafi’I mengeluarkan pendapatnya bahwa zakat pertanian yang wajib untuk 

dikeluarkan semua makanan yang dapan disimpan, biji-bijian, padi, jagung, 

gandum dan sejenisnya . Yang dimaksud makanan ialah makanan yang dijadikan 

sebagai bahan makanan pokok oleh manusia normal pada umumnya. Oleh karena 

hasil pertanian yang berupa kenari, kemiri dan sejenisnya tidak wajib dikeluarkan 

zakat karena tidak berupa makanan pokok walaupun makanan tersebut dapat 

disimpan dengan waktu yang cukup lama, begitu juga dengan tidak wajib untuk 

dijakati bauh jambu delima, buah kayu, prem dan sejenisnya, barang tersebut 

tidak kering dan disimpan. 

Imam Kharasyi menyebutkan; Zakat wajib pada dua puluh macam buah : 

bauh kedele, kacang tanah, buncis, miju-miju, turmus, kacang polo, sawo, 

gandum, als, sebangsa gandum, padi, jagung, padi-padian dan anggur, zaitu, 

bijian, biji kol merah, sejenis gandum, kurma,  

Pendapat Imam Ahmad; Zakat wajib pada biji-bijian dan buah-buahan 

yang bisa ditimbang, tahan lama, kering, berupa makanan pokok seperti gandum, 

padi, jagung, kacang-kacangan seperti kacang tanah, miji-mijian, kacang polong 

dan kedele. Pendapat Abu Yusuf dan Muhammad ; dengan demikian Ahmad tidak 

mengisyaratkan adanya factor, ditanam dengan sengaja, seperti mazhab 

sebelumnya diatas, alasannya karena bahwa Rasulullah Saw Bersabda: yang 

dialiri oleh air hujan 10% perintahnya kepada Muadz.  

Pendapat Abu Hanifah; zakat diwajibkan pada semua tanaman, maksudnya 

untuk mengeksploatasi dan memperoleh penghasilan dari penanamannya, 

sebesarnya zakat yang dikeluarkan 10% atau 5%, telah dikecualikan bagi kayu 

api, ganja dan bambu tidak bisa di Tanami. Maka jika seorang bermaksud untuk 

menanam berupa bambu, kayu atau ganja maka wajib baginya untuk 

mengeluarkan zakat 10%.  

Pandangan Abu Hanifah mengenai zakat adalah tidak mengsyaratkan 

semua zakat pertanian berupa makanan pokok, kering, dapat disimpan, dapat 

ditakar, dan bisa dimakan. Ibnu Hazm mengatakan bahwa semua bentuk tanaman 

wajib untuk dizakati tanpa kecuali, Abu Hanifah menegaskan bahwa hasil 
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tanaman berupa tebu, kapas, kunyit dan ketumbar wajib dikeluarkan zakatnya 

sekalipun Janis tanaman tersebut bukan dari makanan pokok.  

Adapun penjelasan megenai nisob bagi harta yang wajib dizakati sebagai : 

wajib di keluarkan berupa makanan pokok di waktu stabil, baik itu berupa biji-

bijian seperti gandum, beras, jagung, kacang. Atau pun yang berbentuk buah-

buahan seperti kurma, anggur, jeruk. Syarat dari jumlah yang diperoleh dari hasil 

tanaman tersebut sejumlah 5 wasoq, yaitu tertakar 300 sha; satu sha = 4 mud; 4 

mud = 11/3 liter (As’ad, 1979). 

Nisob zakat pertanian tidak ada kewajiban zakat bagi tanaman yang 

kurang dari lima wasoq 1 wasoq = 60 sho’. 1 sho’ = 4 mud maka nisob bagi zakat 

pertanian = 5 wasoq x 60 sho’/wasoq = 300 sho’ x 4 mud = 1200 mud. 

Ukuran mud adalah ukuran liter oleh penduduk madinah dijadikan sebagai 

sebuah takaran setara dengan sepenuh kedua telapak tangan bila di persatukan 

(Qordowi, 1998), perlu dipahami bahwa sho’ adalah ukuran untuk takaran sebagian 

ulama berpendapat bahwa satu sho’ itu kira-kira sama ukurangnya dengan 2,4 kg. 

Jika satu sho’ dianggap seukuran dengan 2,4 kg, maka nisob zakat tanaman = 5 

wasoq x 60 sho’/wasoq x 2,4 kg/ sho’ = 720 kg maka jika hasil pertanian sudah 

mencapai 1 ton maka wajib dikenai zakat. 

Zakat pertanian memiliki kadar untuk menunaikan kewajiban akan 

dijelaskan sebagai berikut: 

Apabilan terdapat dalam tanaman tersebut dialiri dengan air hujan atau 

dengan mata sungai tanpa mengeluarkan pembiyaan untuk pengairan bahkan 

tanama tersebut tidak memerlukan air maka wajib zakat yang dikeluarkan sebesar 

10%. Jika terdapat tanaman dialiri oleh dengan air serta dibutuhkan pengeluaran 

pembiyaan untuk melakukan pengairan maka wajib zakat yang dia keluarkan 

sebesar 5%.  

Dalil yang menunjuka perkataan diatas hadist dari Ibnu Umar Rasulullah 

Saw Bersabda, “tanaman yang dialiri dengan tada air hujan, maka wajib dikenai 

zakat 1/10 (10%). Sedangkan tanaman yang dialiri dengan mengeluarkan biaya 

maka dikenai wajibnya zakat sebesar 1/20 (5%). Hitungan yang dikemukakan 

oleh hadist diatas 10% dan 5% diambil dari hasil penen tidak di kurangi dengan 
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pembiyaan untuk menggarap lahan dan biaya-biaya yang dibutuhkan dalam 

operasionalnya 

Zakat pertanian tidak terikat berdasarkan houl seperti kewajiban zakat 

fitra, zakat pertanian di laksanakan ketika masa panen, ketika penduduk setempat 

mendapatkan masa panen 3 kali dalam setahun maka kewajiban zakat pertanian 

yang dikeluarkan 3 kali jika mendapatkan kadar dan nisob sebagaimana yang 

dijelaskan diatas.  

3.2 Pembahasan 

Peneliti telah melakukan wawancara kepada 10 orang yaitu kepada Bapak 

Hartowo dkk yang melaksanakan praktek zakat pertanian di Desa Gunung Sari, 

dari 10 nama tersebut peneliti melakukan wawancara dengan satu persatu dari 

warga tersebut, hasil dari wawancara yang mereka ungkapkan pada peneliti bahwa 

petani kopi di Desa Gunung Sari sudah melakukan praktek zakat dan zakat 

pertanian tersebut dilaksanakan pasca panen, dari hasil panen tersebut mereka 

menyerahkan kepada pengepul kopi, hasil yang mereka keluarkan dalam satu 

tahun tersebut ada yang berbeda-beda ada yang 3 persen, 5 persen, dan kurang 

dari 10 persen, alasan petani kopi mengeluarkan zakat dengan berbeda karena di 

pengaruhi oleh ketidak fahaman mereka dalam menghitung zakat perdagangan 

untuk kajian mengenai zakat dan sosialosasi zakat ditempat tersebut masih belum 

ada sehingga menghambat mereka dalam melakukan pembayaran zakat. 

Dari sepuluh nama yang diwawancara oleh peneliti tidak terdapat 

perbedaan mengenai praktek zakat yang mereka laksanakan hanya saja terdapat 

perbedaan mengenai hal-hal yang kecil seperti teknis berapa persen yang mereka 

keluarkan zakatnya dan teknis cara mereka menjualkan hasil panen yang mereka 

dapatkan.  

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dipaparkan oleh peneliti dalam bab sebelumnya 

maka dapat simpulkan bahwa Pelaksanaan Praktek Zakat kopi di Desa Gunung 

Sari Kabupaten Tanggamus bahwa petani kopi di Desa Gunung Sari masih 

menggunakan zakat pertanian di buktikan dengan menanam kopi didaerah 
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pegunungan yang dimana tidak menggunakan pembiayaan (irigasi) dan 

pembayaran zakatnya dilakukan pasca panen. Masyarakat yang telah 

mengeluarakan zakatnya dalam prektek zakat tersebut tidak sesuai dengan kadar 

dan nisobnya, karena dalam praktek zakat kopi masyarakat yang ada di Desa 

tersebut mengamalkan zakat hanya berdasarkan kesadaran yang muncul dalam 

diri tidak didorong oleh suatu pengetahuan zakat. Praktek zakat kopi di Desa 

Gunung Sari Kabupaten Tanggamaus tidak sesuai dengan hukum islam. 

4.2 Saran 

Dari pembahasanan yang dipaparkan oleh peneliti dalam bab sebelumnya peneliti 

memberikan saran sebagai berikut: Bagi petani kopi di Desa Gunung Sari 

Kabupaten Tanggamus agar dapat mengeluarkan zakatnya sesuai dengan hukum 

islam baik hal tersebut mengenai dengan kadar zakat ataupun waktu untuk 

mengeluarkan zakatnya, karena dalam islam zakat adalah amalan yang telah 

diwajibkan dalam rukun Islam zakat. 

Bagi tokoh mayarakat dan tokoh agama di Desa Gunung Sari Kabupaten 

Tanggamus lebih berperan aktif dalam memberikan pengetahuan kepada 

masyarakat mengenai praktek zakat kopi, dengan melalui pengajian, khutbah dan 

setiap mejelis-mejelis perkumpulan kelompak tani karena sebagai masyarakat 

awam harus didorong untuk menuju kepada kabaikan dan harus selalu 

disuasanakan dengan ilmu-ilmu agama. Masalah ini penting diperhatikana agar 

bersama-sama mengerti wajib zakat serta hikmah-hikmah yang terkandung dalam 

zakat. 

Bagi masyarakat di Desa Gunung Sari lebih berperan aktif lagi untuk 

belajar kepada kiyai dan tokoh-tokoh agama mengenai hukum hukum Islam 

teruatama mengenai pelaksanaan zakat, ilmu merupakan bagaikan cahaya dalam 

perjalanan, jalan tanpa cahaya kita akan gelap, begitupun jika kita tidak 

mengetahui ilmu-ilmu agama maka kita akan berjalan tanpa petunjuk. 
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