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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keragaman dan ketidakjelasan 

pelaksanaan zakat  sarang burung walet di Desa Samuda Kecamatan Mentaya Hilir 

Selatan Kalimantan Tengah. Penulis melihat berdasarkan observasi awal bahwa 

beberapa mengeluarkan zakat penjualan hasil sarang burung walet tidak 

berdasarkan hitungan yang jelas mengenai kadar jumlahnya yang diberikan, ada 

yang mengeluarkan zakat penjualan sarang burung waletnya hanya pada akhir 

tahun, dan ada juga yang mengeluarkan hartanya berupa sedekah, bahkan ada yang 

tidak membayar zakat sama sekali, begitulah yang terjadi di Desa Samuda.  

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka disusunlah beberapa rumusan 

masalah, sebagai berikut: pertama, bagaimana bentuk usaha sarang burung walet di 

Desa Samuda Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kalimantan Tengah? Kedua, 

bagaimana pelaksanaan zakat usaha sarang burung walet di Desa Samuda 

Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kalimantan Tengah? Tujuan diadakan penelitian 

ini adalah untuk: pertama, mengetahui bentuk usaha sarang burung walet di Desa 

Samuda Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kalimantan Tengah. Kedua, mengetahui 

pelaksanaan zakat usaha sarang burung walet di Desa Samuda Kecamatan Mentaya 

Hilir Selatan Kalimantan Tengah. 

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yaitu melakukan 

penelitian terhadap pelaksanaan zakat sarang burung walet di Desa Samuda 

Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kalimantan Tengah. Pendekatan penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dalam penelitian ini data dikumpulkan 

menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi kepada 20 orang informan 

pengusaha sarang burung walet di Desa Samuda.  

Berdasarkan metode yang digunakan diperoleh hasil penelitian sebagai 

berikut: pertama, Bentuk usaha sarang burung walet di desa Samuda merupakan 

usaha perdagangan hasil sarang burung dalam bangunan yang dipanen musiman.  

Kedua, Pelaksanaan zakat sarang burung walet di Kecamatan Mentaya Hilir 

Selatan sebagian besar belum mencapai nisab, ditunaikan setiap kali panen, besaran 

zakatnya 5-10% dan diberikan kepada tetangga dan keluarga. Sebagian kecil 

melaksanakan zakatnya telah mencapai nisab, satu tahun sekali, besaran zakatnya 

2,5% dan diberikan kepada fakir dan miskin.


