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BAB V  

PENUTUP 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan zakat sarang burung 

walet di Desa Samuda Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kalimantan Tengah, maka 

dapat disimpulkan bentuk usaha dan pelaksanaan zakat sarang burung walet sebagai 

berikut: 

1. Bentuk usaha sarang burung walet di desa Samuda merupakan usaha 

perdagangan hasil sarang burung walet. Sarang burung walet inilah yang 

kemudian dijual. Sarang burung walet dipanen musiman, dimana 

masyarakat disana memanen sarang burung walet per tiga bulan sekali atau 

menyesuaikan dengan cuaca yang ada di Samuda.  

2. Pelaksanaan zakat sarang burung walet di Kecamatan Mentaya Hilir 

selatan masih menggunakan cara dan aturan yang berbeda-beda dalam 

mengeluarkan zakatnya sesuai dengan pemahaman masing-masing. 

Pertama, sebagian besar pengusaha sarang burung walet belum 

diwajibkan menunaikan zakatnya dikarenakan nisab yang belum sampai, 

sehingga pemberian yang telah ditunaikan tidak dapat dikatakan sebagai 

zakat. Pendapatan mereka hanya berkisar Rp12-72 juta pertahun, 

sedangkan nisab zakatnya adalah 85 gram emas atau setara Rp78.200.000 

per tahunnya. Pengusaha sarang burung walet kebanyakan juga tidak 

menunaikan zakat sesuai haul, melainkan dilakukan setiap kali panen, 1-3 

bulan sekali. Besaran zakat yang dikeluarkan sebesar 5-10%, tidak sesuai 
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besaran yang seharusnya sebesar 2,5%. Penyerahan zakat bukan kepada 

yang berhak menerimanya, diantaranya tetangga yang dekat dengan 

bangunan walet dan keluarga pelaku zakat. Kedua, sebagian kecil 

pengusaha sarang burung walet telah menunaikan zakat sesuai dengan 

nisab, haul dan besaran yang seharusnya. Pendapatan mereka berkisar 

Rp80-160 juta, telah melewati batas nisab Rp78.200.000. Zakat ditunaikan 

setiap tahun pada hari raya Id. Pemberian zakat telah diserahkan kepada 

orang yang berhak menerimanya, yaitu fakir dan miskin. 

B. Saran-saran 

1. Hendaknya para pengusaha walet mulai memikirkan usaha yang tidak 

bergantung dengan kondisi alam karena tidak ada yang tahu usaha sarang 

burung walet ini masih akan tetap berkembang atau tidak. 

2. Untuk amil zakat yang ada di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan 

Kalimantan Tengah agar kiranya dapat meningkatkan pengelolaan dan 

pengoperasian zakat dengan terlebih dahulu memberikan pemahaman 

kepada masyarakat mengenai cara perhitungan zakat yang sesuai dengan 

syariat Islam. Sehingga diharapkan agar perekonomian umat semakin 

meningkat dan tujuan utama dari zakat pun tercapai dengan baik. 

 




