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ABSTRAK 

 

Taspiati. 2021. Praktik Zakat Kerbau (Studi Kasus di Desa Jorong Kecamatan 

Jorong Kabupaten Tanah Laut). Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga 

Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing: (1) Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, 

M.H. (II) A. Hafiz Sairazi, M.HI. 

 

Kata Kunci: Praktik Zakat Kerbau, menanggalakan. 

Penelitian ini dilakukan di Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten 

Tanah Laut yang dilatarbelakangi karena banyaknya masyarakat Desa Jorong 

yang melaksanakan kewajiban pembayaran zakat kerbau. Oleh karena itu, muncul 

berbagai macam variasi praktik zakat kerbau yang mereka laksanakan terus 

menerus sampai sekarang. Praktik yang dilakukan oleh semua muzaki yaitu 

dengan proses menanggalakan kepada tuan guru, dan terdapat salah satu muzaki 

yang tetap mengeluarkan zakat walaupun ternak yang dimiliki belum mencapai 

nisab. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik zakat kerbau yang ada di 

Desa Jorong dan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya praktik 

zakat kerbau di Desa Jorong. 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yaitu dengan terjun 

langsung ke lapangan (field research) yang bersifat studi kasus dan dilakukan 

dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Oleh karena itu, untuk memperoleh data 

yang diperlukan maka penulis melakukan wawancara untuk melihat bagaimana 

kondisi masyarakat yang ada di sana.  

Setelah dilakukannya analisis maka hasil penelitian menunjukkan bahwa 

gambaran praktik zakat kerbau yang ada di Desa Jorong memiliki empat variasi 

dari delapan kasus yang diteliti. Pada variasi I praktik dilakukan dengan cara 

menanggalakan dengan tuan guru, faktor penyebab praktik zakat pada variasi I 

karena pengetahuan yang di dapat dari tuan guru serta orang tua terdahulu, serta 

ketiadaan amil zakat di Desa Jorong sehingga zakat disalurkan secara konsumtif 

oleh para muzaki. Pada variasi II, muzaki yang tetap mengeluarkan zakat 

walaupun jumlah hewan yang dimiliki belum mencapai nisab yang ditentukan, 

faktor penyebabnya karena untuk menambah keberkahan pada hewan ternak yang 

dimiliki. Pada variasi III, penunaian zakat ternak kerbau mengacu pada ketentuan 

umur dari pendapat Imam Malik, faktor penyebabnya ialah karena pengetahuan 

yang didapatkan dari tuan guru serta untuk kehati-hatian dalam penunaian zakat. 

Pada variasi IV, muzaki yang melakukan pendistribusian zakat secara merata 

kepada tetangga dan keluarga yang tergolong mampu, faktor penyebabnya karena 

untuk memudahkan dalam penyaluran harta zakat.  
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MOTO 

 

 أَنَا ِعْنَد ظَنِّ َعْبِدي بِْي َو أَنَا َمَعهُ إَِذا َذَكَرنِيْ 

“Aku sesuai prasangka hamba-Ku kepada-Ku, dan 

Aku akan bersamanya selama ia mengingat-Ku.” 

-HR. Al-Bukhari dan Muslim- 

 

“Keep Ḥusnuẓan Allah Sebaik-Baik Rencana”  
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PERSEMBAHAN 

 

 

Alhamdulillāhirobbil `ālamīn, beribu syukur hamba haturkan kepadaMu ya 

Allah, atas segala karunia dan rencana terbaikMu, Tuhan yang Maha Agung dan 

Maha Tinggi, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Selawat serta 

salam selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Saw, yang menjadi idola 

dan teladan bagi saya dan umat muslim diseluruh dunia.  

Karya Ini Kupersembahkan Setulusnya Untuk Orangtuaku: 

Ibunda tercinta Jahwiah dan ayahanda Tipriji (Alm). Terima kasih atas 

segala pengorbanan dan kesabaran dalam mendidik anakmu hingga sekarang. 

Terimakasih atas do`a yang selalu kau haturkan siang dan malam, nasihat, serta 

perjuangan yang engkau berikan sehingga anakmu berhasil menyelesaikan 

pekuliahan, karya ini merupakan salah satu tanda bakti yang kupersembahkan 

walaupun tidak sebanding dengan perjuanganmu selama ini. Izinkan dan ridai 

selalu setiap langkah anakmu ini untuk menabung dan memberikan kebahagiaan 

di dunia dan kebahagiaan abadi di akhirat kelak.  

Ku bingkiskan karya ini untuk: 

Adik semata wayangku Muhammad Rizqan Fadillah, semoga apa yang 

kakak lakukan sekarang bisa menjadi teladan bagimu untuk menggapai cita-cita di 

masa yang akan datang. Selalu berikan yang terbaik untuk mencapai hasil yang 

terbaik. 

Kupersembahkan untuk seluruh keluarga besar di Desa Jorong 

Terima kasih atas segala dukungan dan do`a dalam setiap langkah 

perjuangan ini. Dan terima kasih atas segala pengorbanan dan pertolongan kalian 

selama mengenyam pendidikan dibangku perkuliahan, dan maafkan jika banyak 

perbuatan yang sering merepotkan kalian.  

Teruntuk Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., dan bapak Abdul. 

Hafiz Sairazi, M.HI., selaku pembimbing I dan II  

Terima kasih setulus hati saya ucapkan atas bimbingan, nasihat, motivasi, 

ilmu-ilmu,  dukungan yang telah diberikan serta waktu yang telah bapak dan ibu 

luangkan sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini .Tanpa arahan, 
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bimbingan serta saran dari ibu dan bapak saya tidak akan mampu menyelesaikan 

tugas ini dengan baik. Semoga Ibu, bapak serta keluarga selalu diberikan 

keberkahan hidup di dunia dan di akhirat, aamiin.  

Kupersembahkan kepada para dosen di Fakultas Syariah khususnya 

dosen Hukum Keluarga Islam yang mulia 

Terima kasih atas ilmu yang telah kalian berikan dari awal perkuliahan 

hingga sekarang, semua itu sangat berharga bagi saya dan semua jasa itu tidak 

bisa ternilai harganya. Hanya Allah yang bisa memblas semua kebaikan kalian.  

Teruntuk sahabat-sahabatku dan Pondok Pesantren Tahfiz Qur`an 

Mahasiswa Siti Khadijah  

Sahabat-sahabatku yang telah berjuang bersama serta saling memberikan 

semangat dalam menuntut ilmu. Terima kasih kepada Ummi dan Abi yang 

senantiasa memberikan nasihat dan tempat tinggal yang tak akan pernah 

terlupakan. Terima kasih atas dukungan kalian semua yang tidak bisa disebutkan 

satu persatu.  

Teman-temanku terkasih, HKI C 2017 dan keluarga besar Prodi 

Hukum Keluarga Islam 17 

Terima kasih atas kenangan yang kalian berikan selama ini, semua itu akan 

selalu tersimpan di memori terindah. Terima kasih atas kebersamaan dan 

perjuangan selama 4 tahun. Semoga kebersamaan kita akan tetap terjalin meski 

nanti kita telah memiliki kehidupan masing-masing.  

Kampus tercinta UIN Antasari Banjarmasin, TERIMA KASIH. 

Semoga segala kebaikan ini tidak hanya mengumpulkan kita di dunia 

namun juga di syurgaNya, aamiin.  
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - INDONESIA 

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 

dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan 

huruf dan tanda sekaligus.  

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/ 1987 dan 0543 b/ U/ 1987, tanggal 

22 Januari 1998, sebagai berikut: 

1. Konsonan Tunggal  

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba` B Be ب

 Ta` T Te ت

 Ṡa` Ṡ Es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ḥa Ḥ ح
Ha (dengan titik di 

bawah) 

 Kha Kh Ka dan ha خ

 Dal D De د

 Ża Ż Zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy Es dan ye ش

 Ṣad Ṣ ص
Es (dengan titik di 

bawah) 

 Ḍad ḍ ض
De (dengan titik di 

bawah) 



 

x 

 

 Ṭa Ṭ ط
Te (dengan titik di 

bawah) 

 Ẓa Ẓ ظ
Zet (dengan titik di 

bawah) 

 Ain ، Koma terbalik di atas` ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ؼ

 Qof Q Qi ؽ

 Kaf K Ka ؾ

 Lam L ،el ؿ

 Mim M ،em ـ

 Nun N ،en ف

 Waw W We ك

 Ha` H Ha ق

 Hamzah ، Apostrof ء

 Ya` Y Ye ي

 

2. Konsonan rangkap karena syadah ditulis rangkap  

 Ditulis متعقدين
muta`aqqidin 

 Ditulis `iddah عدة

 

3. Ta`marbutah  

a. Apabila dimatikan ditulis h. 

 Ditulis Hibbah ىبة

 Ditulis Jizyah جزيو

 

(keterangan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke 

dalam bahawa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali apabila 

dikehendaki lafal aslinya). 
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Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka 

ditulis dengan h.  

مة األكلياءاكر   Ditulis Karāmah al auliyā` 

 

b. Apabila ta` marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah dan dammah 

ditulis t.  

 Ditulis Zakātul-fitri زكاة الفطر

 

4. Vokal pendek  

 Kasrah ِـ
Ditulis 

I 

 Fathah Ditulis a ِـ

 Dammah Ditulis u ِـ

 

5. Vokal panjang  

1 
Fathah + alif                      - 

 Ditulis جاىلية
ā     -    jāhil 
īyyah 

2 
Fathah + ya`mati             - 

 Ditulis ā         -       yas`ā يسعى

3 
Kasrah + ya`mati             - 

 Ditulis i          -          karīm كرمي

4 
Dammah + wawu mati     - 

 Ditulis ū         -         furūd فركض

6. Vokal rangkap  

1 
Fathah + ya` mati                    - 
 Ditulis ai - Bainakum بينكم

2 
Fathah + wawu mati             - 

 Ditulis au - Qaulun قوؿ
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7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 

apostrof 

 Ditulis a`antum أأنتم

 Ditulis u`iddat أعدت

 Ditulis la`in syakartum لئن شكرمت

 

8. Kata sandang alif + lam  

a. Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dngan mengguakan huruf “al” 

 Ditulis al-Qur`ān القرأف

 Ditulis al-Qiyās القياس

 

b. Apabila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 

syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al”nya.  

 Ditulis as-Samā السماء

 Ditulis Asy-Syams الشمس

 

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat  

 Ditulis ذكي الفركض
Żawi al-furūḍ atau 

Żawil furūḍ 

 Ditulis أىل السنة
Ahl as-sunnah atau 

ahlussunnah  
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KATA PENGANTAR 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
Dengan nama Allah maha pengasih lagi maha penyayang. Segala puji bagi 

Allah Swt atas segala limpahan karunia, nikmat dan petunjuk yang selalu Allah 

beriakan sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Selawat serta 

salam selalu tercurah kepada panutan seluruh alam junjungan kita Nabi Besar 

Muhammad Saw yang telah menunjukkan jiwa kita dari sifat yang tercela menuju 

sifat yang baik, yang telah mengeluarkan kita dari kegelapan kekafiran menuju 

cahaya yang terang benderang oleh ilmu dan iman.  

Berkat Taufik, Hidayah dan InayahNya akhirnya penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan judul: Praktik Zakat Kerbau (Studi Kasus Di 

Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut). Penulisan skripsi ini 

bertujuan untuk memenuhi sebagian tugas dan syarat untuk mencapai gelar 

Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN 

Antasari Banjarmasin.  

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini banyak sekali mendapatkan 

bantuan dari berbagai pihak, baik berupa bimbingan, dukung dan motivasi 

sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini 

dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Bapak Dr. H. Jalaluddin, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN 

Antasari Banjarmasin. 

2. Ibu Dra. Hj. Wahidah, MHI., dan bapak H. Rahmat Fadillah, S.HI, M.H selaku 

Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam 

(Ahwal Al-Syakhshiyah)Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. 

3. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., dan bapak Abdul Hafiz Sairazi, M.HI., 

selaku pembimbing I dan II yang telah memberikan saran, meluangkan waktu 

serta memberikan koreksi atas penulisan skripsi. 
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4. Segenap dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang selama ini 

telah memberikan ilmu dan pendidikan kepada penulis sampai penulis dapat 

menyelesaikan studi di Fakultas ini.  

5. Para karyawan Administrasi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang 

selalu sabar dalam memberikan pelayanan administrasi.  

Skripsi ini ditulis dengan kemampuan maksimal yang penulis miliki, 

namun tidak menutup kemungkinan masih terdapat kekurangan, baik dari segi 

materi maupun metodologi. Karena itu, segala saran, kritik, dan koreksi terhadap 

isi skripsi ini sangat penulis harapkan terutama dari tim penguji skripsi. Demikian 

kata pengantar yang dapat penulis utarakan mudah-mudahan segala amal baik 

semua pihak yang membantu dibalas oleh Allah Swt dengan balasan berlipat 

ganda dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak serta menambah 

khazanah pengetahuan, aamiin.  
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