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ABSTRAK 

Ihsan Pratama : Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap 

Penentuan Nishab Zakat Penghasilan dalam Perda Kabupaten Garut Nomor 6 

Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah. 

Zakat penghasilan adalah zakat dari pendapatan seperti gaji, honorarium, 

upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal setelah dihtiung selama 

satu tahun hasilnya mencapai nishab senilai 85 gram emas maka wajaib 

dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi 

Syariah, penentuan nishab zakat penghasilannya dihitung dari penghasilan 

netto/bersih setelah dikurangi oleh biaya kebutuhan hidup. Sedangkan dalam 

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Zakat, penentuan nishab zakat penghasilannya dihitung dari penghasilan bruto. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penentuan nishab zakat 

penghasilan menurut Perda Kabupaten Garut Nomor 6 tahun 2014, menurut 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dan Harmonisasi antara Perda Kabupaten 

Garut Nomor 6 tahun 2014 dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam hal 

penentuan nishab zakat penghasilan. 

Penelitian ini bertitik tolak pada Al-Qur’an, Hadits, dan Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syariah Pasal 686 ayat (1) yang menyebutkan bahwa nishab zakat 

penghasilan dihitung dari seluruh penghasilan yang didapatkan kemudian 

dikurangi oleh biaya kebutuhan hidup. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, yakni 

mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah 

sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, kemudian hasil penelitian di 

olah dan di analisis untuk diambil kesimpulannya, adapun Data yang diperoleh 

dalam penelitian ini adalah data sekunder.  

Hasil dari penelitian ini adalah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Garut 

Nomor 6 tahun 2014 Pasal 27 ayat (2) mengatur bahwa nishab zakat penghasilan 

dihitung dari penghasilan bruto/kotor, sedangkan Peraturan Mahkamah Agung 

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi 

Syariah Pasal 686 ayat (1) mengatur bahwa nishab zakat penghasilan dihitung dari 

seluruh penghasilan yang didapatkan kemudian dikurangi oleh biaya kebutuhan 

hidup atau penghasilan netto/bersih. Adapun harmonisasi antara Perda Kabupaten 

Garut Nomor 6 Tahun 2014 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah adalah 

terkait dengan jumlah nishab zakatnya yaitu 85 gram emas dan kadar zakatnya 

yaitu 2,5%. 
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