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ABSTRAK 

 

Ameng. 2019, Pengetahuan Masyarakat dan Pelaksanaan Pembayaran Zakat 

Pertambangan Emas Tradisional di Wilayah Kecamatan laung Tuhup. 

Skripsi, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam. Pembimbing: (I) Drs. H. M. Amin Dj., M.A (II) Rohana Faridah, 

S.E., M.M. 

Kata Kunci : pengetahuan Masyarakat dan Pelaksanaan Pembayaran Zakat 

Pertambangan Emas 

        Penelitian ini dilatarbelakangi bahwa menemukan kenyataan yang berbeda 

pada pengetahuan dan pelaksanaan pembayaran zakat pertambangan emas 

tradisional  di wilayah Kecamatan Laung Tuhup ditemukan kurangnya 

pengetahuan masyarakat tentang zakat pertambangan emas di wilayah tersebut. 

Kalau pengetahuan masyarakat di Laung Tuhup tentang zakat pertambangan emas 

adalah banyak masyarakat yang minim pengetahuan tentang zakat pertambangan 

sehingga cara mereka mengluarkan zakat tidak sesuai dengan syariat  yang di 

ajarkan oleh agama Islam, sehingga masyrakat yang berada di Muara Laung 

banyak yang belum tau tentang bagaimana cara membayar zakat dan masyarakat 

yang berada di Muara Laung banyak yang tidak berzakat pada zakat 

pertambangan tersebut, padahal di kecamataan Laung Tuhup  80%  memiliki 

pekerjaan sebagai penambang emas dan mayoritas beragama Islam. Pelaksanaan 

pembayaran zakat di kecamatan Laung Tuhup  tersebut tidak sesuai dengan 

ketentuan-ketentuan yang benar dan berdasarkan syariat Islam. Pendapat mereka 

tentang zakat pertambangan adalah sesuatu yang harus di wajibkan untuk 

membayar zakat,  tetapi mereka dalam melakukan pengeluaran zakat kurangnya 

mengetahui bagaimana cara yang benar untuk mengeluarkan zakat sesuai dengan 

syariat yang di ajarkan oleh agama Islam. dan bahkan  pula ada yang tidak 

mengelurkan zakat karena mereka enggan ingin mengetahui bagaimana cara 

mengelurkan zakat yang benar sesuai dengan syariat yang di ajarkan oleh agama 

Islam. 

       Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan ( field reserch ) yang bersifat 

studi kasus. Subjek penelitian ini adalah pertambangan emas tradisional, obyek 

penelitian adalah zakat pertambangan emas. Untuk memperoleh datanya 

dilakukan dengan wawancara kepada responden dan informan serta dari 

dokumen-dokumen yang ada. Selanjutnya pengolahan data dari teknik editing, 

kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif. 

       Dari hasil penelitian diperoleh 20 (dua puluh) kasus pengetahuan masyarakat 

dan pelaksanaan pembayaran zakat pertambangan emas tradisional di wilayah 

Kecamatan Laung Tuhup, gambarannya adalah Gambaran pengetahuan 

masyarakat di Laung Tuhup tentang zakat pertambangan emas adalah banyak 

masyarakat yang minim pengetahuan tentang zakat pertambangan sehingga cara 

mereka mengeluarkan zakat tidak sesuai dengan syariat  yang diajarkan oleh 

agama Islam, sehingga masyarakat yang berada di Muara Laung banyak yang 

belum tau tentang bagaimana cara membayar zakat tersebut, padahal di 

kecamataan Laung Tuhup  80%  memiliki pekerjaan sebagai penambang emas dan 

mayoritas beragama Islam.  
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MOTTO 

 

Sukses Berjalan Dari Kegagalan Satu Menuju 

Kegagalan Lain Tanpa Kehilangan Semangat 

Antusiasme 
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PERSEMBAHAN 
 

 

Sujud syukur saya sembahkan kepadaMu yaa Allah, 

Tuhan yang Maha Agung dan Maha Tinggi. 

Atas takdirMu saya bisa menjadi pribadi yang berpikir, berilmu beriman dan 

bersabar. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk masa depan 

saya, dalam meraih cita-cita. 

 

Saya persembahkan dengan segenap cinta dan doa 

Karya yang sederhana ini untuk: 

 

Ayah dan Ibu tercinta, 

Keluarga saya tercinta, 

Adik saya tersayang, 

Teman-teman tersayang. 

 

Yang selalu memberikan doa, semangat dan kasih sayang 

Yang tulus dan tiada ternilai besarnya 

Terima kasih.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA 
 

 

 Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berpedoman 

pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 

0593/1987.  

I. Konsonan tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 ta‟ T Te ث

 s\a‟ s\ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 h}a‟ h} ha (dengan titik di bawah) ح

 kha‟ Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 z\al z\ zet (dengan titik di atas) ذ

 ra‟ R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 s}ad s} es (dengan titik di bawah) ص

 d}ad} d} de (dengan titik di bawah) ض

 t}a‟ t} te (dengan titik di bawah) ط

 z}a‟ z} zet (dengan titik di bawah) ظ



 

ix 

 ain „ koma terbalik di atas„ ع

 Gain G Ge غ

 fa‟ F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L „el ل

 Mim M „em م

 Nun N „en ى

 Waw W We و

ٍ ha‟ H Ha 

 hamzah ` Apostrof ء

 ya‟ Y Ye ي

 

II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap 

 Ditulis Mutakabbir هتكبّر

 Ditulis al-qudu>s القدوس

 

III. Ta’ marbutah di akhir kata 

a. Bila dimatikan ditulis h 

 Ditulis ja>mi’ah جاهعت

 Ditulis Maktabah هكتبت

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap 

dalam bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat dan zebagainya, 

kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). 

b. Bila diikuti dengan kata sandang „al‟ serta bacaan kedua terpisah, maka 

ditulis dengan h 
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 Ditulis al-maktabah al-jami>lah الوكتبت الجويلت

 

IV. Vokal pendek 

  َ  

 
Fathah Ditulis A 

 

  َ  
Kasrah Ditulis I 

  َ  

 
Dammah Ditulis U 

 Fathah Ditulis syakara شكر

 Kasrah Ditulis quri‟a قرأ

 Dammah Ditulis yant}iqu يٌطق

 

V. Vokal panjang 

1 
fathah + alif 

 كاهلت

Ditulis 

Ditulis 

a> 

ka>milah 

2 
fathah + ya mati 

 صلى

Ditulis 

Ditulis 

a> 

s}alla> 

3 
kasrah + ya mati 

 شديد

Ditulis 

Ditulis 

i> 

syadi>d 

4 
dammah + wawu mati 

 صدور

Ditulis 

Ditulis 

u> 

s}udu>r 

 

VI. Vokal rangkap 

1 

fathah + ya mati 

 رويد

Ditulis 

Ditulis 

ai 

ruwaidun 

2 

fathah + wawu mati 

 وفرعوى ذي األوتاد

Ditulis 

Ditulis 

au 

wa fir’auna z\i al-auta>d 
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VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 

apostrof 

 Ditulis a’antum asyaddu khalqan أأًتن أشد خلقا

 

 

VIII. Kata sandang alif+lam 

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah  

 Ditulis al-Qur’a>n القراى

 Ditulis al-kita>b الكتاب

 

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan diidgamkan  

 Ditulis as}-s}ubh}u الصبخ

 Ditulis as-sa>hirah الساهرة

 

IX. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat 

Ditulis  menurut  bunyi  atau pengucapannya dengan menulis penulisannya 

 Ditulis birru al-wa>lidaini بر الوالديي

 Ditulis Iz\a asy-syamsu إذا الشوس
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KATA PENGANTAR 

 هللا الّردوي الّرديــنبــسن 

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, 

nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. 

Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad 

Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari 

khilaf dan segala kekurangan, Pengetahuan Masyarakat dan Pelaksanaan 

Pembayaran Zakat Pertambangan Emas Tradisional di Wilayah Kecamatan Laung 

Tuhup”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana 

Ekonomi, pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin. 

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, 

bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbankan pikiran, 

waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan 

setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Dr. H. Fathurrahman Azhari, MHI., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin. 

2. Rohana Faridah, S.E., M.M dan Rimayanti, S.E., M.M selaku ketua dan 

sekretaris program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam UIN Antasari Banjarmasin. 

3. Drs. H. M. Amin Dj., M.A selaku Pembimbing I dan Rohana Faridah, 

S.E., M.M selaku Pembimbing II Skripsi yang telah memberikan saran 

serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi. 

4. H. Haris Faulidi Asnawi, Lc., M.Si selaku Penasehat Akademik Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin. 

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari 

Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi 

penulis. 

6. Bapak dan Ibu Pengelola Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam dan Pengelola Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin. 
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7. Ibu dan Bapakku, terima kasih atas doa, cinta dan pengorbanan yang tidak 

pernah ada habisnya, kasih sayangmu tak pernah kulupakan. 

8. Adikku, nenek, “acil-acilku” tercinta serta seluruh keluargaku yang 

mendukung dan terus memotivasi kakakmu ini untuk menjadi seorang 

sarjana. 

9. Seluruh sahabat dan teman-teman seperjuangan yang telah membantu baik 

dalam bentuk pikiran tenaga serta motivasi hingga sampai sekarang ini 

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. 

Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya 

tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah 

pengetahuan ekonomi dan bisnis Islam, Amin. 

Banjarmasin, 14 Oktober 2019 

Penulis, 

 

 

(Ameng) 

 


