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BAB III

KAJIAN OBJEK PENELITIAN

A. Kondisi geografis lokasi penelitian

1. Letak geografis desa Troso

Kabupaten Jepara merupakan salah satu kota yang ada di Provinsi Jawa

Tengah yang berada pada bagian paling utara dari pulau jawa. Di Kabupaten

Jepara terdapat berbagai usaha kecil yang berupa kerajinan. Diantaranya adalah

kerajinan tenun, meubel, keramik, konveksi, rotan, monel, dan masih banyak

lagi yang lainnya.

Untuk usaha tenun yang ada di kawasan Jepara terdapat di Desa Troso

Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara yang merupakan sentra kain tenun.

Untuk mengetahui lebih mendalam tentang Desa Troso dan usaha tenun yang

ada di sana penulis akan memberikan sedikit gambaran tentang Desa Troso.

Desa Troso merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan

Pecangaan, Kabupaten Jepara. Desa Troso memiliki 4 dusun, 20 RW dan 83

RT. Wilayah Desa Troso memiliki luas wilayah 1.004,13 km², jarak Desa

Troso dari Ibu Kota Kecamatan Pecangaan adalah 1,5 km, dari Ibu Kota

Kabupaten Jepara adalah 15 km dan dari Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah

adalah 63 km. Secara geografis Desa Troso dibatasi oleh:

Sebelah Utara : Desa Ngabul

Sebelah Selatan : Desa Karangrandu

Sebelah Timur : Desa Pecangaan Kulon

Sebelah Barat : Desa Ngeling
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Posisi Desa Troso, Kecamatan Pecangaan cukup strategis, berada dekat

dengan jalan regional yaitu jalan Jepara-Kudus. Jalan tersebut biasanya

dilewati untuk menuju Kabupaten Kudus, Demak, dan Semarang. Untuk

mencapai kawasan home industry pengunjung dimudahkan dengan petunjuk

dari lengkungan melingkar di tengah-tengah persimpangan jalan regional

tersebut. Tulisannya sangat jelas “Selamat Datang Di Sentra Tenun Ikat Troso

Jepara”.

Kecamatan Pecangaan terdiri dari 11 desa atau kelurahan yaitu Krasak,

Troso, Rengging, Gemulung, Gerdu, Kaliombo, Karangrandu, Lebuawu,

Ngeling, Pecangaan Kulon, dan Pulodarat.

2. Kondisi Demografi

a. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data kependudukan Desa Troso pada tahun 2017,

penduduk di Desa Troso berjumlah 21.050 jiwa, yang terdiri dari laki-laki

sebesar 10.313 jiwa dan perempuan sebesar 10.737 jiwa.

b. Struktur organisasi

Setiap organsasi pasti memiliki struktur organisasi, tidak terkecuali

Desa Troso yang juga mempunyai struktur organisasi. Berikut ini adalah

struktur organisasi Desa Troso:

1) Petinggi Desa Troso : Abdul Basyir

2) Carik : Abdul Jamal

3) Kaur Keuangan : M. Kholiq

4) Kaur Umum / TU : Mohtadi
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5) Unsur Pelaksanaan

a) Kebayan : Sukri

b) Ladu : H. Towi

c) Modin : A. Amin

d) Pembantu Modin : M. Subhan : M. Seno

e) Petengan : Abdul Rosyid

c. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Berdasarkan data ketenagakerjaan Desa Troso tahun 2017, tenaga

kerja yang ada di Desa Troso sebesar 18.744 jiwa atau 89,04% dari jumlah

penduduk di Desa Troso. Sedangkan angkatan kerja yang ada sebesar

16.579 jiwa atau 78,76% dari jumlah penduduk di Desa Troso. Pekerjaan

dan mata pencaharian utama penduduk adalah pengusaha dan pekerja atau

buruh.

3. Gambaran Umum Industri Tenun Ikat di Desa Troso

Tenun ikat troso merupakan suatu industri kreatif yang mencerminkan

kemandirian masyarakat. Industri kreatif adalah industri yang berasal dari

pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan

kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan

mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu

(http://id.wikipedia.org/wiki/Industri_kreatif. Diakses jam 14.25/23/07/2018 ).

Di Desa Troso, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara tradisi

industri kreatif seperti menenun sudah ada sejak tahun 1935. Dengan kata lain

industri tenun ikat ini sudah ada selama 81 tahun. Industri tenun ikat ini
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memberi dampak menguntungkan bagi rumah tangga serta mendorong

kegiatan perdagangan meskipun dalam skala lokal dan kecil. Kegiatan

kerajinan pada masa itu di Karesidenan Jepara belum diimbangi dengan upah

yang baik sehingga upah yang diterima pekerja masih rendah.

Pada awalnya, aktivitas kerajinan tenun ikat di Desa Troso merupakan

mata pencaharian sampingan penduduk. Kegiatan kerajinan masyarakat Desa

Troso hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, namun pada

tahun 1960 sampai sekarang aktivitas tenun ikat troso menjadi mata

pencaharian utama sebagian besar masyarakat, meskipun masih ada yang

menjadikan aktivitas ini sebagai pekerjaan sampingan. Produk yang dihasilkan

pada tahun 1960 berupa mori, lurik, dan sarung ikat. Pembuatan tenun pada

masa itu masih menghasilkan produk “kantet” yaitu tenun ikat yang memakai

sambungan tengah pada kain. Para pengusaha membuat tenun ikat dengan

motif “lompong”. Bahan baku yang digunakan pada saat itu adalah benang

rayon.

Dari sisi teknologi menenun, dari waktu ke waktu teknologi yang

digunakan mengalami perkembangan. Pada tahun 1935 alat untuk membuat

tenun ikat ini masih sederhana berupa alat tenun gedog yang merupakan

warisan turun temurun kemudian sekitar tahun 1943 mulai berkembang alat

tenun pancal dan kemudian pada tahun 1956 beralih menjadi alat tenun bukan

mesin (ATBM) sampai sekarang. Sejak akhir tahun 1956 sampai tahun 2018

alat tenun yang digunakan didominasi oleh alat tenun bukan mesin (ATBM),

alat tenun semi mesin dan alat tenun mesin. Tetapi alat tenun mesin jarang
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bahkan tidak pernah digunakan karena hanya bisa digunakan untuk membuat

kain polos saja.

4. Kondisi Keagamaan

Jika ditinjau dari segi keagamaan, dapat disimpulkan bahwa penduduk

Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara beragama Islam,

mayoritas bermadzab Imam Syafi’i, dan organisasi keagaaman yang dianut

oleh mayoritas masyarakatnya adalah Nahdlatul Ulama’ (NU). Hal ini bisa

dilihat dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan masyarakat Desa Troso yang

mengarah pada kegiatan yang biasanya dilakukan oleh organisasi Nahdlatul

Ulama’ (NU), seperti tahlilan, yasinan, dhiba’an, tujuh bulanan dan lain-lain.

Bila ditinjau dari aktifitas keagamaan dapat dikatakan bahwa mayoritas

keIslaman penduduk Desa Troso begitu kuat. Terbukti dengan antusiasnya

mereka mengikuti berbagai aktifitas keagamaan baik berupa kegiatan harian,

mingguan, bulanan dan tahunan. Sehingga kegiatan tersebut syi’ar Islam di

Desa Troso menjadi semakin semarak.

B. Pelaksanaan Zakat Pengerajin Kain Tenun Menurut Hukum Islam Di Desa

Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang harus dipahami dan

dijalankan oleh semua umat muslim di muka bumi ini. Zakat juga merupakan

rukun ketiga dari rukun Islam yang lima yang merupakan pilar agama yang tidak

dapat berdiri tanpa pilar ini.

Allah SWT menjelaskan bahwa orang yang menafkahkan hartanya di

jalan keridhaan-Nya itu seperti orang yang menanami kebun di dataran yang
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tinggi, lalu disiram oleh hujan yang deras maka berbuahlah kebun itu dua kali

dalam setahun. Ketika hujan yang deras tersebut menjadi sebab berbuahnya kebun

itu, maka Allah menjelaskan selanjutnya bahwa kalau kebun itu tidak disiram oleh

hujan yang deras maka akan disiram oleh gerimis, inilah yang biasanya terjadi di

dataran-dataran seperti digunung atau di bukit. Turunnya gerimis ini sama saja

dengan turunnya hujan, sehingga kebun tersebut tetap berbuah, baik turun hujan

ataupun tidak Ini artinya bahwa seseorang yang menafkahkan hartanya dijalan

Allah akan memetik buah dari hasil amalnya berupa pahala yang berlipat-lipat.

Ukuran buah hasil tersebut tidak pernah terlewat dan terhenti tetap menghasilkan

selama siraman itu ada, baik dengan hujan ataupun gerimis. Sesungguhnya

pertumbuhan yang dapat dipahami dari ayat yang mulia tersebut adalah meliputi

pahala yang berlipat-lipat dan harta yang berkembang karena dizakati.

Zakat merupakan syiar agama yang mengandung spirit solidaritas dan

penyucian harta. Namun, sebelum itu semua zakat merupakan ibadah yang

pelaksanaannya harus berdasarkan ittiba’ (mengikuti tuntunan yang ditetapkan).

Dengan demikian, zakat harus dikeluarkan dari harta tertentu, dengan syarat-

syarat tertentu dan dalam kadar tertentu. Kemudian didistribusikan kepada

orangorang tertentu pula. Semua ini telah dipaparkan secara jelas dalam syariat

Islam.

Zakat usaha pengerajin kain tenun disamakan dengan zakat perniagaan,

yaitu jika sudah mencapai nishab 85 gram emas murni setiap satu tahun dihitung

seluruh aset (modal + untung) kemudian dikali 2,5%.
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Di Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara terdapat hampir

80 % penduduknya mempunyai usaha pengrajin kain tenun. Penduduk yang

memiliki usaha pengrajin kain tenun mengeluarkan zakat setiap tahunnya yaitu

zakat perniagaan (tijarah) sebagai wujud syukur dan pembersihan harta milik

mereka selama satu tahun kepada amil setempat dan yang bersangkutan secara

langsung. Realitanya ada juga pengusaha yang belum melaksankan zakat tersebut.

Berikut ini penulis jelaskan kondisi pelaku usaha dalam melaksanakan zakat

usaha pengerajin kain tenun di Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten

Jepara.

1. Pelaku Usaha yang sudah melaksanakan zakat usaha pengerajin kain tenun.

Pertama, Bapak Fadloli adalah pelaku usaha yang sudah

melaksanakan zakat usaha pengerajin kain tenun mengungkapkan bahwa beliau

memulai usaha pengerajin kain tenun pada tahun 2010 dengan jumlah

karyawan 3 orang hingga saat ini sudah mencapai 10 orang. Usaha miliknya ini

berawal dari modal sendiri sehingga beliau bisa mengolahnya dengan sesuka

hati tanpa ikatan dengan siapapun.

Beliau mengutarakan bahwa :

“Setiap tahunnya saya mengeluarkan zakat ke amil setempat bersama
dengan zakat fitrah pada akhir bulan Ramadhan di masjid setempat”. Dan
zakat dagang dari usaha pengerajin kain tenun yang saya keluarkan adalah
sebesar 2,5% dari penghasilan saya selama satu tahun dan itu semua sudah
penghasilan bersih saya”.

Beliau juga mengutarakan bahwa 3-9 karyawannya bisa menghasilkan

110-150 M per bulan. Untuk harga jualnya permeternya Rp. 70.000 jadi untuk

satu bulan bapak Fadloli dapat mengantongi hasil penjualan sekitar Rp.
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10.500.000,- , namun itu belum penghasilan bersihnya. Biaya untuk membeli

bahan baku dan operasional lainnya selama sebulan Bapak Fadloli

menghabiskan biaya + Rp. 5.000.000,- Untuk penghasilan bersih sebulan jika

hasil penjualan dikurangi dengan biaya bahan baku dan biaya produksi sebulan

yaitu + Rp. 5.500.000,-

Dari penghitungan di atas, maka pendapatan bersih selama satu tahun

Rp. 59.700.000,- . Zakat yang seharusnya dikeluarkan adalah 2,5% nya yaitu

Rp. 1.492.500,-. Beliau memulai buka buku (memulai usaha) setiap setelah

lebaran Idul Fitri, jadi beliau tutup buku setiap bulan puasa Ramadhan. Semula

usaha ini hanya menjadi pekerjaan sampingan, akan tetapi lama kelamaan

usaha ini berkembang pesat dan menjadi mata pencaharian pokok bagi

keluarga beliau.1

Kedua, bapak H. Rukani mengutarakan bahwa beliau memulai

mengelola pengerajin kain tenun pada tahun 2003 dengan modal awal 20 juta.

Beliau menjelaskan bahwa sudah mengeluarkan zakat pada setiap tahun yaitu

2,5% dari penghasilannya. Beliau juga menjelaskan bahwa:

“Saya menyalurkan zakat melalui amil setempat bersamaan dengan
waktu zakat fitrah dan jika ada rejeki lebih saya langsung
mengeluarkan zakat kepada yang bersangkutan baik berupa barang
maupun uang. Jika berupa barang saya memberi minimal 5 kg beras
jika berupa uang saya memberi sebesar Rp.100.000 sampai Rp.
150.000 kepada tetangga sekitar saya. Dan jika ada rejeki lebih saya
selalu mengeluarkan zakat lebih dari anjuran agama yaitu 2,5%
karena lebih baik saya mengeluarkan harta melebihi yang dianjurkan
daripada dibawahnya, dan saya senang jika warga senang dengan
pemberian saya. Semua itu saya lakukan dengan niatan zakat dan
beramal kepada warga sekitar yang membutuhkan.”

1 Wawancara dengan Pak Fadloli, pada tanggal 3 Juli 2018
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Beliau menjelaskan bahwa tutup buku beliau dalam usaha ini adalah

setiap akhir Ramadhan, dan beliau akan kembali memulai lagi usahanya

setelah lebaran. Jumlah karyawan sekarang sebanyak 8 orang setiap bulan

rata-rata menghasilkan kain 400 meter. Dari 8 karyawannya beliau dapat dapat

memperoleh pendapatn bersih setisp bulan Rp. 13.000.000,- . Selama setahun

pendapatan Bapak H. Arwani + Rp. 143.000.000,- . Dari pendapatan bersih

tersebut zakat yang dikeluarkan selama setahun adalah 2,5% dari Rp.

154.000.000,- yaitu Rp. 3.575.000,-

Ketiga, bapak Mulyanto usaha ini dimulai pada tahun 2006 dengan

jumlah karyawan 3 hingga sekarang mencapai 14 orang mengungkapkan:

”Saya mengeluarkan zakat usaha pengrajin kain tenun kepada amil
setempat tetapi tidak bersamaan dengan zakat fitrah karena saya
memulai usaha di awal tahun Hijriyyah jadi saya mengeluarkannya
juga pada awal bulan Muharram. zakat yang saya keluarkan yaitu
2,5% dari hasil penjualan hasl usaha produksi kain tenun saya.

Bapak Mulyanto menjelaskan bahwa dalam setiap bulan beliau

memperoleh pendapatan bersih sebesar Rp. 15.000.000,- . Apabila dalam satu

tahun beliau mampu menjual 12 kali maka penghasilannya selama satu tahun

yaitu kurang lebih sebesar Rp. 180.000.000,- . jika dikeluarkan 2,5% nya maka

beliau mengeluarkan zakat sebesar Rp.4.500.000 ,- Beliau mengeluarkan zakat

biasanya pada bulan Muharram.

2. Pelaku usaha yang belum melaksanakan zakat usaha pengerajin kain tenun

Di desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara sebagian

pelaku usaha pengerajin tenun melaksanakan zakat dengan cara yang berbeda



48

dan tidak dengan berbentuk uang atau sebagian penghasilnnya selama satu

tahun yaitu sebesar 2,5%, bahkan ada yang belum melaksanakan zakat hasil

usaha pengerajin tersebut karena dengan beberapa alasan.

Pertama, bapak Sukarno menjelaskan dengan alasan bahwa:

“Kulo meh zakat pripun mbak….??? Carane ngitung mawon taseh
bingung, mending kulo amalaken teng deso kulo. Biasane kulo amalke
damel gawe masjid karo dandani masjid sing bodhol lan bantu
masyarakat sekitar omah kulo, carane tak kon kerjo teng gawe kain
tenun kulo, trus tak upahi samben sasi, soale nek tak we’i duit
marakke manja trus emoh kerjo trus ngandalake wenehan seko wong
termasuk kulo.

( Saya zakatnya gimana mbk ? cara menghitungnya saja masih bingung,

lebih baik saya amalkan di desa. Biasanya saya amalkan untuk masjid,

biasanya untuk menerovasi masjid, dan juga untuk membantu masyarakat

sekitar rumah. Caranya yaitu dengan mempekerjakan mereka di pabrik, lalu

saya beri upah tiap bulannya. Kalau saya Cuma memberi uang saja membuat

mereka jadi manja, tidak mau bekerja dan hanya mengandalkan pemberian

saja.)

Dari pemaparan bapak Sukarno tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa

beliau tidak mengeluarkan zakat karena ketidaktahuan beliau, apabila aset

beliau dihitung di akhir tahun saya rasa sudah mencapai nishabnya.

Perhitungan asetnya yaitu dari keuntungan bersihnya selama satu tahun kurang

lebih Rp. 81.000.000 ditambah dengan modalnya Rp. 20.000.000,- maka

jumlah aset bapak Sukarno yaitu Rp. 101.000.000,- .

Kedua, Bapak Gunawan juga mengungkapkan kalau beliau belum

mengeluarkan zakat tersebut dikarenakan beliau masih bingung bagaimana dan
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termasuk ke golongan zakat apa jika mengeluarkan zakat usaha pengerajin kain

tenun. Usaha pengerajin kain tenun yang dimulai pada tahun 2007 dengan

modal awal 20 juta sekarang mencapai 130 juta. Melalui wawancara yang

dilakukan oleh penulis beliau menjelaskan bahwa:

“Saya belum mengeluarkan zakat untuk usaha pengerajin tenun saya
karena saya masih bingung jika saya mengeluarkan zakat maka zakat
yang saya keluarkan ini termasuk ke dalam zakat apa zakat penghasilan,
penghasilan, atau perdagangan. Jadi saya hanya mengeluarkan zakat
fitrah saja pada setiap tahunnya kepada amil di desa saya. Dan untuk
penghasilan dari pengerajin kain tenun biasanya mengeluarkan zakat ke
NU”

Bapak Gunawan merupakan salah satu pelaku usaha yang juga tidak

terlalu mengerti tentang zakat yang harus ia keluarkan untuk usaha hasil

pengrajin kain tenun, apalahi tentang perhitungannya. Beliau

menginformasikan kepada penulis bahwa di akhir tahun beliau masih memiliki

modal sekitar Rp. 70.000.000,- . Penulis sendiri juga menghitung keuntungan

bersih yang diperoleh bapak Gunawan setiap bulan kurang lebih Rp.

14.000.000,- , sedangkan selama satu tahun mejual 9 kali, jadi keuntungan

bersihnya selama satu tahun kurang lebih Rp. 70.000.000,- . Perhitungan aset

bapak Gunawan selama satu tahun kurang lebih Rp. 150.000.000,- .

Ketiga, Begitu juga dengan Pak Karmaji, beliau menjelaskan bahwa:

“Saya belum mengeluarkan zakat dari hasil usaha pengrajin kain tenun
saya, karena saya gak begitu tahu mengenai zakat itu, maklumlah saya
hanya lulusan SD dan pengetahuan agama saya juga msih minim”

Bapak Karmaji memulai usahanya pada tahun 2009. Ketika beliau mulai

merintis usaha ini beliau hanya mempunyai karyawan 3, hingga sekarang ini

beliau sudah mempunyai karyawan 17 orang. Perhitungan keuntungan bersih
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bapak Karmaji selama satu tahun yaitu Rp. 264.000.000,- Apabila keuntungan

bersih dijumlahkan dengan modalnya yang sebanyak Rp. 100.000.000,- maka

jumlah asetnya selama satu tahun yaitu Rp. 364.000.000,- .


