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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan pembahasan dalam skripsi yang berjudul

“Zakat Pengerajin Kain Tenun Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa

Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara)”, maka penulis dapat menarik

beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat usaha Pengerajin Kain

Tenun Di Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara ditemukan

adanya pelaksanaan zakat yang kurang tepat. Nisab usaha pengrajin kain

tenun dihitung berdasarkan aset usaha. Apabila seseorang berdagang dan

pada akhir tahun (tutup buku) memiliki kekayaan yang berupa modal kerja

dan keuntungan lebih besar atau setara dengan 85 gram emas murni, maka ia

telah terkena kewajiban zakat sebesar 2,5%. Hasil penelitian penulis tentang

cara menghitung nisab yaitu pelaku usaha pengarajin kain tenun di desa Troso

menghitung nisab usaha mereka berdasarkan keuntungan bersihnya selama

satu tahun. Menurut hukum Islam nisab zakat perniagaan dihitung

berdasarkan aset yaitu keuntungan + modal.

2. Dari uraian di atas pelaksanaan zakat para pelaku usaha pengrajin kain tenun

yang sudah melaksanakan zakat masih kurang sesuai dengan Hukum Islam

karena adanya kesalahan perhitungan nisab, dan salah perhitungan nisab ini

menyebabkan zakat yang mereka keluarkan juga kurang sesuai.
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B. Saran-Saran

Dengan adanya beberapa uraian di atas, maka penulis memberikan

saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan yakni sebagai berikut:

1. Pemerintah desa dalam hal ini adalah pemerintah di Desa Troso Kecamatan

Pecangaan Kabupaten Jepara harus menjadi mediator dan fasilitator yang

aktif dalam pelaksanaan zakat di Desa Troso Kecamatan Pecangaan

Kabupaten Jepara bisa dengan cara membentuk lembaga khusus yang

menangani zakat, sosialisasi peraturan zakat atau bersama para tokoh agama

ikut membantu masyarakat agar pengetahuan keagamaan masyarakat menjadi

lebih baik, baik dalam pemahaman secara teoritis maupun praktis. Peranan

Pemerintah ini diatur dalam UU RI No 23 tahun 2011 Bab I Pasal I.

2. Masyarakat Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara, terutama

para pelaku usaha pengrajin kain tenun sebaiknya tetap mengikuti pengajian-

pengajian dan mendalami ilmu agama terutama tentang zakat pernigaan yang

berhubungan dengan usaha yang mereka jalankan, karena akan menjadi

sebuah ketidakseimbangan ketika peran para tokoh agama, tokoh masyarakat

dan para intelektual muda yang maksimal tidak diseimbangkan dengan respon

masyarakat yang baik. Hal ini diharapkan menjadi hubungan timbal balik

yang saling menguntungkan bagi masyarakat Desa Troso Kecamatan

Pecangaan Kabupaten Jepara itu sendiri.



72

C. Penutup

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa

memberikan rahmat, tautiq serta hidayahnya sehingga penulis dapat

menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Ungkapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah

membantu terselesaikannya skripsi ini. Penulis berharap, semoga karya ini dapat

bermanfaat bagi semua pihak dan bagi penulis sendiri. Tidak lupa penulis mohon

maaf, apabila dalam penyusunan kalimat maupun bahasanya masih dijumpai

banyak kekeliruan. Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif

guna perbaikan di masa mendatang.

Mudah mudahan apa yang penulis buat ini mendapat ridha dari Allah yang

maha murah. Semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang

beruntung di akhirat nanti. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya

dan bermanfaat bagi pembaca pada umumnya.


