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BAB III
LAPORAN HASIL PENELITIAN

Profil Desa Padang Dalom Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat

Sejarah Berdirinya
		Pekon Pekon adalah nama desa untuk masyarakat Lampung Pesisir Padang Dalom adalah salah satu Pekon dari sepuluh pekon yang ada di Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat. Sebelum berdirinya Pekon Padang Dalom, Pekon ini termasuk ke dalam wilayah Pemerintahan Pekon Way Robok, yang pusat pemerintahannya terletak di Pekon Umbul Limau (sekarang Pekon Sukarami) Kecamatan Balik Bukit. Pada tahun 1960, Pekon Padang Dalom memisahkan diri dari Pemerintahan Pekon Way Robok, dan mulai mempunyai Pemerintahan sendiri, yang pada awalnya Pemerintahan Pekon Padang Dalom dipimpin oleh Peratin Peratin adalah sebutan bagi Kepala Desa Untuk Masyarakat Lampung Barat dan Pesisir Barat. yang bernama Mat Binzen. Nama Padang Dalom Sendiri berasal dari suku kata Padang yang berarti tempat/lapangan dan Dalom yang berarti Kepala Adat, maka Padang Dalom mempunyai arti tempat bertemunya para Kepala Adat pada masa lampau untuk bermusyawarah mufakat. 
		Penduduk Pekon Padang Dalom berasal dari Pekon Tuha Way Empulau Ulu, yaitu Sukamarga dan Kesugihan Lama. Pada saat ini penduduk Pekon Dalom sudah terdiri dari berbagai suku yaitu: suku Jawa, suku Sunda, suku Semendo dan suku Lampung. Jumlah penduduk Pekon Padang Dalom pada saat ini sebanyak 1453 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki berjumlah 643 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 810 jiwa, dan terdiri dari 6 (enam) pemangku Pemangku adalah sebutan dusun dalam Masyarakat Lampung Barat.. Adapun luas wilayah Pekon Padang Dalom seluas 1774 hektar. Penduduk Pekon Padang Dalom mayoritas sebagai petani, seperti petani kopi, holtikultura. 
		Sejak terpisah dari Pekon Umbul Limau sampai pada sekarang ini sudah terjadi beberapa kali pergantian Peratin, yaitu Peratin pertama  bapak Mat Binzen, Peratin kedua Ahmad Zakki, Peratin ketiga Hanafi, Peratin ke-empat Abdul Murad, Peratin ke-lima Mat Nazir, Peratin ke-enam Edwin Subakti, Peratin ke-tujuh Elkhipari, Peratin ke-delapan Endra Gunawan sampai sekarang.
Keadaan Monogrfi dan Geografis
Keadaan Monografi Penduduk Pekon Padang Dalom berasal dari Pekon Tuha Way Empulau Ulu, yaitu Sukamarga dan Kesugihan Lama. Dan dilihat dari luas wilayah sekitar 1774 hektar. Adapun batas-batas wilayah Pekon Padang Dalom adalah sebagai berikut:
	Sebelah Timur berbatasan dengan Pekon Watas

Sebelah Barat berbatasan dengan Pekon Watas
Sebelah Utara berbatasan dengan Pekon Sebarus
Sebelah Utara berbatasan dengan Pekon Sukarami
Sebelah Selatan Berbatasan dengan Pekon Watas.
	Jarak Pekon Padang Dalom menuju Ibu Kota Kecamatan dan Ibu Kota Kabupaten adalah berjarak 6 Km. Data diperoleh dari Pemerintah Pekon, Pekon Padang Dalom Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat.
Keadaan geografis Desa Padang Dalom Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat berdasarkan data yang telah terdokumentasi dalam arsip desa bahwa ketinggian tanah (di atas permukaan laut) mencapai 700 meter dengan curah hujan sedang. Adapun jarak Pemerintahan Pekon Padang Dalom ke jarak Ibu Kota kabupaten 6 km,  jarak Pemerintahan Pekon Padang Dalom ke Ibu Kota Provinsi Lampung 241 km, dan jarak dari ibu kota negara 500 km.
Adapun luas tanah Pekon Padang Dalom seluas 1774 hektar. Penduduk Pekon Padang Dalom mayoritas sebagai petani, seperti petani kopi dan holtikultura/sayur-mayur.
Keadaan demografi desa Pekon Padang Dalom dari segi kependudukan 
	Jumlah KK (Kepala Keluarga): 617 KK
	Jumlah Penduduk			: 1.234  jiwa
	Agama dan Kepercayaan

Tabel 1.4
Jumlah penduduk menurut keagamaan

No
Agama
Jumlah
1
Islam
1230 orang
2
Budha
1 orang
3
Kristen Katolik
3 orang
4
Kristen Protestan
-
5
Hindu
-
Jumlah
1234
	Sumber : Pemerintah Pekon Padang Dalom, dokumentasi Pekon Tahun 2016 
Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa dalam kategori kependudukan, penduduk Pekon Padang Dalom seluruhnya berjumlah 1, 234 jiwa tebagi atas 617 Kepala keluarga, penduduk Pekon Padang Dalom  menganut agama  Islam, Budha, Kristen Katolik, mayoritas penduduknya menganut agama Islam. 
	Suku 

Adapun Suku  yang terdapat di Pekon Padang Dalom yaitu  Suku Jawa, suku Sunda, suku Semendo dan suku Lampung.
	Mata Pencarian

Tabel 1.5
Jumlah Penduduk Menurut Mata pencarian 

No
Pekerjaan
Jumlah
1
Pegawai Negeri Sipil (PNS)
8 orang
2
Polisi dan TNI
4 orang 
3
Petani Holtikultura
133 orang
4
Petani Kopi
43 orang
5
Pedagang
18 orang
6
Ojek Sayur
23 orang
7
Sopir
8 orang
8
Peternak
21 orang
9
Buruh Tani
32 orang
10
Lain-Lain Lain-Lain meliputi buruh bangunan, pandai Besi, bekerja di luar negeri,e perajin.
25 orang
Jumlah
 Orang 
Sumber : Pemerintah Pekon Padang Dalom, dokumentasi Pekon Tahun 2016 

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa dalam kategori keadaan ekonomi  penduduk Pekon Padang Dalom seluruhnya berjumlah 315 orang, penduduk Pekon Padang Dalom rata-rata bermata pencarian sebagai Petani holtikultura. 
	Pendidikan

Tabel.1.6
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No
Tingkat Pendidikan
Jumlah
1
Sarjana
28 orang
2
(SMA) Sederajat
215 orang 
3
(SMP) Sederajat
310 orang
4
(SD) Sederajat
45 orang
5
Lain-lain Lain-Lain, meliputi buta hurup, dipabel, dan tidak mengenyam bangku sekolah. Anak-anak usia sekolah di bawah 18 tahun ke bawah belum termasuk kedalam data diatas
4 orang
Jumlah
602 orang
Sumber : Pemerintah Pekon Padang Dalom, dokumentasi Pekon Tahun 2016 

Dilihat berdasarkan data dari jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan Pekon Padang Dalom memang cukup baik hal ini di buktikan dengan jumlah penduduk yang rata-rata masih sekolah terutama pada tingkat SMP.

Pelaksanaan Zakat Holtikultura Pada Petani di Desa Padang Dalom Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat
Desa Padang Dalom Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat merupakan salah satu sentra penanaman sayur-mayur/produk holtikultura. Produk holtikultura di Desa Padang Dalom telah memenuhi pasar-pasar di dalam Provinsi bahkan telah memenuhi pasar-pasar induk di Jabodetabek.  Usaha pertanian sayur-mayur ini merupakan tumpuan ekonomi mayoritas penduduk Desa Padang Dalom. Petani holtikultura di Desa Padang Dalom melakukan usaha budidaya sebanyak 3 kali dalam setahun. Adapun tingkat kesejahteraan petani holtikultura di Desa Padang Dalom dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya luas kepemilikan lahan, keuletan, dan modal yang dipunyai oleh petani.
Masyarakat Desa Padang Dalom Kecamatan Balik Bukit mengeluarkan zakat dengan berbagai bentuk diantaranya memberi buah permen (memberikan buah cabai pada petik pertama), menambah upah buruh pemanen sayuran, memberi buruh pemetik sayuran hasil panen.
Bapak khairul utama memahami tentang wajib zakat pertanian, beliau memperoleh info mengenai wajib zakat pertanian ini setelah membaca media masa yang membahas tentang zakat pertanian. bapak Khairul Utama mengusahakan pertanian cabai merah. Petani cabai merah di Desa Padang Dalom sudah terdoktrin untuk mengeluarkan zakat pertanian cabai dengan memberi buah permen, dengan harapan agar panen akan meningkat tiap kali panen.
Dari lahan pertanian cabai merah yang diusahakan bapak Khairul Utama, dengan lahan 3000m2, dengan produktifitas yang tidak menentu setiap penanaman, hal ini banyak dipengaruhui oleh berbagai faktor diantaranya serangan hama, dan harga jual cabai merah ditingkat agen sayuran, yang selalu berfluktuatif setiap hari. Dari lahan tersebut apabila tanamannya bagus kira-kira apabila ditotal dari panen pertama dan terakhir dapat menghasilkan buah cabai  3 ton. Dengan harga jual cabai merah ditingkat petani Rp. 16.000/per kilo gram, maka kira-kira akan mendapatkan keuntungan kotor Rp. 48.000.000, adapun keuntungan bersih dari budidaya cabai tersebut adalah Rp.20.000.000.   
Adapun cara bapak Khairul Utama mengeluarkan zakat hasil pertanian ini adalah memberi buah permen, istilah memberi buah permen sangat familiar dikalangan para petani cabai di Desa Padang Dalom. Dari lahan pertanian cabai merah seluas 3000m2 maka pada petik pertama apabila bagus tidak terkena hama pada tanaman cabai tersebut bisa panen pertama kali sebanyak 50-60 kg, namun apabila tidak terkena patek (penyakit pada tanaman cabai) bisa lebih dari 60 kg panen buah cabai tersebut, buah-buah cabai hasil panen pertama akan dizakatkan dengan memberi buah permen (memberi buah cabai kepada tetangga rumah, tetangga ladang, dan kerabat dekat). Khairul Utama, petani cabai merah, wawancara, 03 Juli 2018.  
Bapak Gus Muh mengerti mengenai kewajiban zakat pertanian, menurut keterangan bapak Gus Muh beliau mengetahui kewajiban mengeluarkan zakat pertanian disaat beliau masih bersekolah di Pulau Jawa dahulu sebelum merantau ke Lampung.
Lahan pertanian cabai  dengan kurang lebih seluas 1 hektar yang di garap oleh Bapak Gus Muh, apabila tidak terkena penyakit patek bisa panen hingga 25 kali, setiap kali panen bisa mendapatkan kurang lebih 700 kilo gram dengan harga jual yang berfluktuatif ditingkat agen sayuran, apabila harga jual di tingkat petani Rp. 15.000, dan panennya berkesinambungan selama 25 kali dan menghasilkan 700kg per panen, maka keuntungan kotor dari usaha pertanian cabe adalah Rp. 262.500.000, setelah dikurangi biaya produksi dalam melakukan budidaya pertanian cabai merah sekitar 90-100 juta tergantung cuaca, apabila musim penghujan maka biaya perawatan akan membengkak. Maka keuntungan bersih budidaya cabai merah mendapatkan keuntungan Rp 99.000.000 juta, maka keuntungan masing-masing pemodal dan petani penggarap adalah Rp. 49.000.000 untuk sekali tanam.
Menurut bapak Gus Muh beliau sudah terkena wajib zakat. Bapak Gus Muh mengeluarkan zakat pertanian cabainya, dengan mengeluarkan zakat dalam bentuk zakat mal pada bulan ramadhan. Disamping itu, bapak Gus Muh mengeluarkan zakat pertanian cabai merah dengan model memberi buah permen (memberikan buah cabai pada petik pertama) mirip yang dilakukan oleh bapak Khairul Utama. Bapak Gus Muh memberikan buah cabai kepada tetangga ladang dan rumah, adapun jumlah buah cabai yang diberika kepada tetangga rumah ladang (berzakat dengan memberi buah cabai) kurang lebih 80 kilo gram, untuk panen pertama kali, dan panen pertama kali tersebut dizakatkan dengan bentuk memberi buah permen (memberi buah cabai pada petik pertama kali pada tanaman cabai merah) Gus Muh Baidori, petani cabai merah, wawancara, 03 Juli 2018..  
Bapak Syukrin belum begitu paham mengeni zakat hasil pertanian/holtikultura, menurut pengakuan bapak Syukrin beliau mengeluarkan zakat hasil pertanian cabe, ikut-ikutan dengan tradisi (memberi buah permen ) para petani cabai di Desa Padang Dalom.
Lahan pertanian yang diusahakan oleh bapak Syukrin dengan luas lahan kurang lebih 2000m2. Keuntungan bersih budidaya cabai yang diusahakan pada penanaman bulan Januari 2018, dengan harga jual yang relatif murah 
Rp. 15.000 per kilo gram, mendapatkan keuntungan bersih sekitar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah), dan dibagi 2 (dua) dengan bos.
Menurut pendapat bapak Syukrin penghasilan Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), sudah terkena wajib zakat. Perhitungan zakat pertanian yang dilakukan oleh bapak Syukrin adalah, beliau tidak menghitung zakat pertanian cabainya. Apabila buah cabai sudah mulai belajar berbuah maka beliau mengikuti tradisi petani cabai merah di Desa Padang Dalom dengan  memberi buah permen (panen pertama kali pada buah cabai merah) maka beliau memberikan buah permen kepada tetangga kanan kiri rumah, tetangga ladang dan para kerabat. Dengan lahan seluas 2.000 m2, apabila panen pertama kali kurang lebih akan panen 30-40 kg, dari panen 30-40 kg tersebut otomatis akan dizakatkan dengan memberi buah permen (buah cabai pada petik pertama). Syukrin, petani cabai merah, wawancara, 09 Juli 2018. 
Bapak Sodik mengetahui kewajiban mengenai zakat hasil pertanian, beliau memperoleh info mengenai kewajiban zakat pertanian ini sejak melakukan budidaya cabai merah. Karena zakat dengan memberi buah permen dikalangan petani cabai merah sudah menjadi tradisi petani terdahulu. Maksud petani cabai memberi buah permen adalah untuk mendapatkan keberkahan usaha dari Yang Maha Kuasa Allah SWT.
Keuntungan bersih budidaya cabai penanaman terakhir sebelum Puasa 1439 H, dengan lahan 1500m2, yang dimiliki warisan orang tua, dengan jumlah panen sebanyak 16 kali, dengan harga jual Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ditingkat petani, menghasilkan keuntungan bersih Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah). Menurut bapak Sodik, beliau berzakat ketika panen cabai merah dengan memberi buah permen (memberi buah cabai merah pada petik pertama kali) dari lahan seluas 1500m2 persegi saat panen pertama kali apabila tanamannya bagus, dan tanahnya bagus akan mendapatkan buah cabai kurang lebih 15-30 kg buah cabai, dan buah, menurut keterangan bapak Sodik lahan pertanian yang dimiliki bapak Sodik sudah tercemar dengan pupuk-pupuk kimia, sehingga dapat mempengaruhi produktifitas hasil pertanian. Ja’far Sodik, petani cabai merah, wawancara, 10 Juli 2018. 
Bapak Amran dalam mengeluarkan zakat hasil usaha pertanian holtikulturanya, beliau hanya mengikuti tradisi yang dilakukan oleh petani cabai merah  di Desa Padang Dalom. Menurut bapak Amran, tradisi baik apa salahnya kita ikuti, dan kita juga berbagi rezeki dengan orang yang sering melihat buah cabai kita. Mengenai keuntungan budidaya cabai merah yang diusahakannya, ada beberapa faktor yang mempengaruhinya diantaranya modal yang dimiliki, jumlah pasokon cabai merah dari daerah lainnya, bapak Amran menanam berbagai macam komoditas pertanian di lahan pertaniannya. Dengan lahan cabai merah sekitar 1000m2 apabila harga jual kepada agen sayuran Rp 20.000, dengan produktifitas 1 ton, kira-kira keuntungan kotor  budidaya cabai merah yaitu Rp 20.000.000, untuk keuntungan bersih setelah dikeluarkan biaya produksi dalam melakukan perawatan tanaman maka keuntungan bersih Rp. 7.000.000.
Bapak Amran mengeluarkan zakat pertanian cabai merahnya mengikuti tradisi petani cabai yang telah berlangsung di Desa Padang Dalom, yaitu memberi buah permen (memberi tetangga ladang, dan rumahnya buah cabai petik pertama) dengan lahan pertanian cabai merah yang dimiliki bapak Amran seluas 1000m2, apabila panen pertama kali apabila tanamannya bagus, pupuknya lengkap, perawatannya maksimal kira-kira mendapatkan sebanyak 15 kg pada panen pertama tersebut buah cabai akan di zakatkan yaitu memberi buah permen (buah petik pertama pada buah cabai merah) Amran, petani cabai merah, wawancara, 04 Juli 2018...
Bapak Heri mengetahui kewajiban mengeluarkan zakat pertanian ini melalui orang tuanya. Bapak Heri mengeluarkan zakat pertanian, dengan memberi buah permen, mengeluarkan zakat pertanian cabai merah yang sudah menjadi tradisi petani cabai merah di Desa Padang Dalom, sebagai bentuk rasa syukur atas rezeki yang diberikan oleh Allah SWT. Bapak Heri juga berzakat dengan memberikan hasil usaha pertanian cabai kepada kerabat yang mengalami kesulitan ekonomi, apabila harga cabai sedang mahal dipasaran.
Dengan lahan pertanian cabai merah yang diusahakan oleh bapak Heri dengan luas lahan yang ditanami cabai merah seluas 500m2, apabila tidak terkena patek, kriting daun, busuk bunga (hama pada pertanian cabai merah), kira-kira mendapatkan produktifitas kira-kira 600-700kg cabai merah. Dengan fluktuatifnya harga komoditas pertanian cabai merah menyebabkan keuntungannya tidak menentu, apabila harga jual cabai merah ditingkat agen Rp 15.000/per kilogram, maka kuntungan kotor budidaya cabai merah Rp 15.000.000, maka keuntungan bersih dari budidaya cabai merah tersebut kira-kira Rp.5.000.000 untuk sekali penanaman. 
Bapak Heri mengeluarkan zakat hasil usaha pertanian cabai dengan memberi buah permen (memberi buah cabai pada petik pertama) kepada tetangga rumah, tetangga ladang, anak-anak yang lewat di kebon, dengan luas lahan pertanian cabai merah seluas 500m2 apabila panen pertama kali akan berproduksi sebanyak 18 kg, dan panen pertama tersebut akan di zakatkan dengan memberi buah permen (memberi buah cabai pada petik pertama). Heri, petani cabai merah, wawancara, 04 Juli 2018.
Bapak Riza mengetahui kewajiban mengeluarkan zakat pertanian ini, beliau memperolehnya melalui rekan-rekan petani lain. Bapak Riza hanya mengikuti pengeluaran zakat dengan memberi buah permen yang sudah berlangsung di Desa Padang Dalom. Luas lahan pertanian yang diusahakan oleh bapak Riza kira-kira mempunyai luas lahan 900m2, dari lahan yang dimiliki tersebut bapak Riza mengusahakan komoditas pertanian cabai merah, produktifitas cabai merah banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya modal, dengan modal yang dimiliki relatif kecil maka produktifitas pertanian cabai merah juga tidak maksimal, dengan faktor tersebut maka produktifitas pertanian cabai merah milik bapak Riza kurang maksimal, dari lahan pertanian cabai merah seluas 900m2 mendapatkan kira-kira buah cabai 1200 kg dari keselurahan hasil panen dari budidaya cabai merah dari sekali penanaman. Bapak Riza mengeluarkan zakat pertanian dengan memberi buah permen (memberi buah cabai pada petik pertama kali) dengan lahan pertanian cabai merah bapak riza apabila pertama kali panen beliau akan mengeluarkan zakat dengan memberi buah buah permen, adapun ukuran pada panen pertama akan menghasilkan buah cabai 7 kg, dan buah cabai tersebut akan di zakatkan (memberi buah permen) kepada tetangga rumah, tetangga ladang, para kerabat, dan teman-teman. Riza, petani cabai merah, wawancara, 07 Juli 2018.
Bapak Wahyudi hanya mengikuti kebiasaan petani cabai di Desa Padang Dalom, dengan memberi buah permen ketika tanaman cabai mulai belajar berbuah. 
Keuntungan budidaya cabai, dengan lahan 1.000 M2,  dengan produktifitas sebanyak 2 ton, dengan harga jual Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) ditingkat petani, beliau mempunyai penghasilan bersih Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
Menurut bapak Wayudi, beliau mengikuti kebiasaan petani-petani cabai di Desa Padang Dalom, dengan memberi buah permen, yang dianggap petani cabai di Desa Padang Dalom sebagai bentuk zakat pertanian. Adapun banyaknya buah cabai yang dipetik untuk di zakatkan (memberi buah cabai pada petik pertama), kira-kira buah cabai yang dipetik untuk dikelarkan zakat pertaniannya (memberi buah permen) dari lahan pertanian yang diusahakan oleh bapak Wahyudi seluas 1000m2 menghasilkan buah cabai 20 kg, dari 20 kg buah cabai petik pertama tersebut akan di zakatkan dengan sistem (memberi buah permen) buah pertama kali panen. Wahyudi, petani cabai merah, wawancara, 07 Juli 2018.
Menurut bapak Budi Yansyah usaha pertanian holtikultura adalah usaha yang menjanjikan keuntungan lebih besar, dibanding mengusahakan pertanian kopi. Oleh sebab itu sudah selayaknya petani holtikultura yang mempunyai penghasilan besar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk mengeluarkan zakat. 
Bapak Budi mengatakan bahwa usaha budidaya cabai merah yang dilakukannya, tidak menentu keuntungan bersihnya, hal ini dipengaruhi oleh faktor cuaca yang bisa merusak tanaman cabai, faktor ketersediaan barang/cabai merah di pasaran. Dengan perkebunan cabai merah yang diusahakannya seluas 2.000 M2, dengan harga jual cabai merah ditingkat petani sebesar Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah), dengan total hasil panen kurang lebih 3 ton, maka mendapatkan keuntungan Rp 30.000.000/musim tanam, maka keuntungan bersih setelah dikeluarkan biaya produksi adalah Rp.10.000.000.
Menurut bapak Budi Yansyah bahwasanya beliau  Sudah terkena kewajiban zakat pertanian, namun beliau belum mengeluarkan zakat pertanian dengan nominal uang, bahwa beliau mengeluarkan zakat pertanian dengan sistem memberi buah permen, menurut pengakuan beliau, bahwasanya beliau belum mampu untuk mengeluarkan uang, karena masih membiayai anak kuliah, untuk bersyukur kepada Allah SWT beliau mengikuti mengeluarkan zakat dengan memberi buah permen, bapak Budi Yansyah mengeluarkan zakat dalam bentuk buah (buah cabai pada petik pertama) apabila tanamannya bagus, maka panen pertama tersebut mendapatkan kira-kira 50 kg, dari 50 kg buah cabai tersebut akan dikeluarkan zakat pertanian cabai dengan sistem memberi buah permen (buah petik pertama pada tanaman cabai merah). Budi Yansyah, petani cabai merah, wawancara07 juli 2018
Bapak Lekat Yandra mengeluarkan zakat, dengan memberikan sedikit buncis hasil panen, kurang lebih 1 (satu) kg kepada orang yang membantu memetik buah buncis, dengan begitu kita saling menolong, orang yang melakukan pemetikan bisa merasakan buah buncis kita, dan orang yang membantu kita tidak perlu memikirkan uang belanjaan sayur-mayur satu hari kedepan.
Untuk panen buncis, yang sedang ditanami sekarang sudah panen ke-5 dengan lahan seluas 6 rante (1.800m2) dengan harga jual Rp. 2000/kilo gram, dengan produktifitas sebanyak 3 ton maka mendapatkan keuntungan kotor Rp 6.000.000, maka keuntungan bersih dari budidaya buncis Rp. 3.000.000.  Model perhitungan zakat, menurut keterangan bapak Lekat adalah sesuai hati nurani saja Lekat Yandra, petani buah buncis, wawancara 07 juli 2018.
Bapak Andi mengetahui tentang wajib zakat pertanian ini, beliau mengetahui kewajiban zakat ini setelah diberi petunjuk oleh pamannya. Keuntungan budidaya pertanian holtikultura banyak dipengaruhi oleh cuaca, dan harga di pasaran. Komoditas pertanian yang di budidayakan oleh bapak Andi Gunawan adalah wortel, dengan lahan 2000m2 yang dipunyainya. Apabila panen dari luas lahan tersebut dapat menghasilkan kurang lebih 3 ton wortel, dengan harga jual Rp.1.500 ditingkat petani, maka keuntungan kotor yang diperolehnya adalah Rp 4.500.000, setalah dikurang biaya produksi membeli benih, pupuk obat-obatan maka keuntungannya adalah Rp. 2.500.000 
Hasil wawancara dengan bapak Andi, bahwa beliau sering menambah upah buruh panen ketika harga sayuran yang ditanam diladangnya sedang mahal di pasar. Menurut bapak Andi dengan menambah upah buruh Rp. 10.000 atau Rp. 20.000 dari upah pokok, kita berbagi rezeki dengan memberi zakat kepada orang lain. Dengan berzakat tersebut, bapak Andi mengharapkan panen meningkat pada panen selanjutnya, karena kebutuhan sehari-hari semakin meningkat dengan bertambahnya usia anak-anak, bapak Andi mengharapkan ada keberkahan usaha pertaniannya, apabila beliau mengeluarkan zakat tersebut. Andi Gunawan, petani wortel, wawancara 06 juli 2018 
Bapak Riswan mengelola pertanian muntul (umbi jalar) dengan lahan yang diusahakannya seluas 1 hektar, dari lahan 1 hektar tersebut apabila cuacanya bagus, tidak ada serangan hama seperti tikus dll, bisa panen muntul 20 ton, dengan harga jual muntul ditingkat agen sebesar Rp 1.200.000, diperoleh keuntungan kotor Rp. 24.000.000, maka dapat diperoleh keuntungan bersih Rp.15.000.000. menurut bapak Riswanda budidaya muntul sangat menguntungkan karena mudah dalam perawatan dan tidak perlu dilakukan penyemprotan setiap hari. 
Bapak Riswanda mengeluarkan zakat pertanian holtikultura ini apabila harga produk pertanian di pasaran sedang mahal, menurut beliau dengan menambah upah buruh panen Rp. 10.000 dari upah pokok, dengan begitu kita berbagai rezeki dari usaha kita, disamping itu juga beliau menambah upah buruh juga untuk memudahkan  menadapatkan jasa buruh panen ketika kita panen lagi, karena sekarang ini susah mencari buruh, penduduk desa banyak yang merantau ke kota, sudah banyak yang malas bertani, apa lagi anak muda, menurut keterangan bapak Riswanda. Riswanda, petani kubis, wawancara  09 Juli 2018
Ibu Sri Wahyui mengeluarkan zakat hasil pertanian, dengan cara menambah upah buruh apabila harga sayuran mahal. Ibu Sri Wahyuni mengusahakan pertanian wortel, dengan tanah warisan orang tuanya seluas 3.000m2, beliau melakukan budidaya dengan sistem mengupah orang untuk melakukan perawata, dari lahan pertanian tersebut, beliau sering kali panen mendapatkan panen wortel kurang lebih 4 ton, dengan harga jual wortel yang tidak menentu setiap hari ditingkat petani misal harga wortel Rp.1.400, maka keuntungan kotor Rp. 4.600.000, setelah dikurangi biaya perawatan sebesar Rp. 1.500.000, keuntungan bersih akan diperoleh keuntungan Rp. 3.100.000. 
 Ibu Sri sering mengeluarkan zakat dengan menambah upah buruh ini karena saat panen sering di minta secara halus oleh para buruh panennya, kebetulan buruh panen yang sering saya mintain jasa masih kerabat dekat semua, maka mereka tidak begitu sungkan untak minta tambahan gaji ketika panen sayuran sedang mahal. Karena, tradisi menambah upah buruh ketika panen sudah sering dilakukan oleh juragan-juragan yang mempunyai lahan pertanian dimana-mana. Maka, kerabat tersebut, kalo sayuran sedang mahal minta tambahan dengan nada becanda. Sri Wahyuni, petani buncis, wawancara 08 Juli 2018 
Pandangan Bapak Unang Sukarya selaku tokoh agama di Desa Padang Dalom, mengenai pelaksanaan zakat yang dilakukan kalangan petani holtikultura cabai yang memberi buah permen,  dan yang memberi tambahan upah ketika harga naik, itu bukanlah zakat hasil pertanian. Zakat hasil pertanian sudah jelas bahwa ada ketentuan nishab dan haulnya. Namun yang dilakukan petani holtikultura tersebut adalah bentuk kegiatan sosial kemasyarakatan, sebagai bentuk rasa syukur atas rezeki yang Allah swt berikan, sehingga mampu panen cabai, yang mana budidaya cabai adalah salah satu tanaman holtikulktura yang sangat susah dalam perawatannya, dan membutuhkan modal yang tidak sedikit. 
Ustadz Unang Sukarya menjelaskan zakat adalah mengeluarkan sebagian dari harta yang telah mencapai mencapai nisab kepada orang-orang yang berhak menerimanya sebagai wujud ketaatan kita kepada Allah SWT.
Ustadz Unang Sukarya, mengakui bahwa petani holtikultura di Desa Padang Dalom belum peham mengeni ketentuan nishab dan haul saat mengeluarkan zakat pertanian. Pengeluaran zakat yang terjadi di Desa Padang Dalom yang menurut persepsi petani merupakan mengeluarkan zakat, bukanlah termasuk zakat pertanian, karena dalam zakat pertanian harus ada ketentuan nishab, menurut Ustadz Unang Sukarya praktek tersebut merupakan bentuk sosial kemasyarakatan dan bersedekah biasa atas keberkahan usaha yang diperoleh oleh Petani Holtikultura di Desa Padang Dalom. Ustadz Unang Sukarya, Tokoh Agama Pekon Padang Dalom,  wawancara 10 juli 2018. 
Tabel 1.7
Pelaksanaan Zakat Hasil Usaha Pertanian Holtikultura

No
Nama Petani
Status
Hasil Bersih
Zakat
1
Khairul Utama
Petani Penggarap (bukan pemilik lahan)
Keuntungan bersih budidaya cabai merah Rp. 20.000.000 
Mengeluarkan zakat dengan sistem memberi buah permen (buah petik pertama Memberi buah permen adalah bentuk zakat hasil usaha pertanian yang dilakukan di Desa Padang Dalom, dengan sistem memberi buah cabai pada petik pertama kepada tetangga rumah, tengga ladang dan pada kerabat dekat.) 50-60 kg buah cabai pada petik pertama.
2
Gus Muh Baidori
Petani Penggarap (bukan pemilik lahan)
Keuntungan bersih budidaya cabai merah Rp. 49.000.000
Mengeluarkan zakat dengan sistem memberi buah permen 80 kg buah cabai pada petik pertama.
3
Syukrin
Petani Peggarap
(Pemilik Lahan)
Keuntungan bersih budidaya cabai merah Rp. 20.000.000
Mengeluarkan zakat dengan sistem memberi buah permen 30-40 kg buah cabai pada petik pertama.
4
Ahmad Jakfar Sodik
Petani Penggarap 
(Pemilik lahan)
Keuntungan bersih budidaya cabai merah pada penanaman sebekum puasa 1439 H, menghasilkan keuntungan bersih Rp 49.000.000.
Mengeluarkan zakat dengan sistem memberi buah permen sebesar 15-30 kg, dari panen pertama kali pada budidaya cabai merah.
5
Amran
Petani Penggarap (Pemilik Lahan)
Keuntungan bersih budidaya cabai merah Rp. 7.000.000
Mengeluarkan zakat dengan memberi buah permen sebesar 15 Kg dari panen pertama kali.
6
Heri Yuniza
Petani Penggarap
(Pemilik Lahan)

Keuntungan bersih budidaya cabai merah Rp. 5.000.000
Mengeluarkan zakat dengan memberi buah permen sebesar 7 Kg dari panen pertama kali.
7
Riza Apriansyah
Petani Penggarap 
(Bukan Pemilik Lahan)
Keuntungan bersih budidaya cabai merah Rp. 10.000.000
Mengeluarkan zakat dengan memberi buah permen sebesar 20 Kg dari keseluruhan panen pertama.
8
Wahyudi
Petani Penggarap
(Bukan Pemilik Lahan)
Keuntungan bersih budidaya cabai merah Rp 10.000.0000
Mengeluarkan zakat dengan memberi buah permen sebesar 20 Kg dari keseluruah hasil panen cabai pertama.
9
Budi Yansyah
Petani Penggarap (Pemilik Lahan)
Keuntungan bersih budidaya cabai merah Rp. 10.0000
Mengerluarkan zakat dengan memberi buah permen sebesar 50Kg dari keseluruhan hasil panen
10
Lekat Yandra
Petani Penggarap (Bukan Pemilik Lahan) 
Keuntungan bersih budidaya buncis Rp. 3.000.000
Mengeluarkan zakat dengan memberi buruh pemetik sayuran hasil panen.
11
Andi Gunawan
Petani Penggarap (Pemilik Lahan)

Keuntungan bersih budidaya pertanian wortel Rp. 2.500.000
Mengeluarkan zakat dengan menambah gaji buruh pemetik sayuran Rp. 10.000-Rp.20.000 diluar gaji pokok yang diterima buruh ketika harga sayuran sedang mahal di pasaran.
12
Riswanda
Petani Penggarap
(Petani Penggarap
Keuntungan bersih budidaya muntul (Ubi jalar) Rp. 15.000.000
Menambah gaji buruh pemetik sayuran sebesar Rp. 10.000 ketika harga sayuran sedang mahal di pasaran
13
Sri Wahyuni
Petani Penggarap (Petani Bukan Pemilik Lahan)
Keuntungan bersih budidaya wortel Rp.3.100.000
Menambah gaji buruh pemetik sayuran ketika harga sayuran sedang mahal di pasaran.
			


